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Fejér megye megyei területrendezési tervének (stratégiai) környezeti vizsgálata
*. melléklet: Natura 2000 hatásbecslés

A biodiverzitás védelme érdekében az Európai Unió megalkotta az élőhelyvédelmi (Habitats
Directive, 92/43/EEC) és a madárvédelmi irányelvet (Birds Directive, 79/409/EEC, majd a
módosításokkal egységes szerkezetben kiadott 2009/147/EC). Az irányelvben foglaltak egyik
fontos érvényesítési eszköze a különböző tervekhez készülő Natura 2000 hatásbecslési
dokumentáció. Ennek elkészítését az „európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről” szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (Natura rendelet) 10 §-a írja
elő, mely szerint:
„(1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely
nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi
kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura
2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt
hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező
hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az
érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére,
valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra
figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a
Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben
meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt
hatásokat.”
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve
beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.
A területi tervezés a megye területét behálózó Natura 2000 területeket óhatatlanul is érintik, a
Natura 2000 területek átfedésben lehetnek a megyei terv szerkezeti tervének tervezett
elemeivel (pl. infrastruktúra elemek), vagy övezeti terveivel, tehát a megyei terv közvetlen
vagy közvetett módon kedvezőtlen, vagy éppen kedvező hatással lehet rájuk. A megyei
területrendezési terv szintjén a korábbi rendezési tervhez képest javasolt módosítások
hatásainak jelentőségét ugyan nehéz felmérni, ugyanakkor az biztos, hogy a benne foglalt
módosítások (pl. új infrastruktúra elemek, települési területek változása, stb.) nem minden
esetben fogják segíteni a Natura 2000 terültek természetvédelmi kezelését, ezért vizsgálni kell
a lehetséges hatásokat és azok mértékét.
A 275/2004. Korm. rendelet 10 §-ának 3. pontjában meghatározottak szerint tehát a terv
kidolgozójának el kell készíttetni a hatásbecslési dokumentációt. Ez alapján az illetékes
hatóság a 275/2004. Korm. rendelet 15. melléklete szerinti szempontokra figyelemmel
mérlegeli a hatásbecslést szükségességét, azaz megítéli a hatások jelentőségét.
A Korm. rendelet előírja, hogy a „hatásbecslést … a környezeti vizsgálati eljárásban kell
lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
jogszabály hatálya alá tartozik”. Jelen esetben a megyei területrendezési terv a 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet 1. § bekezdés alapján az 1. melléklet 1. pontja szerint környezeti vizsgálat
köteles, tehát Natura hatásbecslési dokumentációt el kell készíteni.
Jelen Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció – fentieket figyelembe véve – a Fejér
megyei Területrendezési Terv környezeti értékelésének részeként, annak önálló
mellékleteként készült a vonatkozó Kormányrendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi
elvárásoknak alapján, annak elvárásait a megyei rendezési terv szintnek megfelelően
egyszerűsítve.
A 275/2004. Korm. rendelet szerinti Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció tematikáját
konkrét, műszaki leírással, és pontos területi lehatárolással rendelkező beruházásokra
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optimalizálták. Az ezeknél kevésbé konkrét stratégiák, koncepciók, programok esetében a
rendelet előírásának mélységében a vizsgálat nem végezhető el. E léptékben egyszerűsítések,
összevonások, összegzések, a fejlesztési irányokra vonatkozó általánosabb megfogalmazások
szükségesek. A figyelmet az esetlegesen már e léptékben is jelentősebb konfliktusok,
konfliktusterületek meghatározására kell koncentrálni. Ennek alapvető oka az, hogy bár a
megyei területrendezési terv esetén az övezetekben, területfelhesználási kategóriákban beálló
változások, illetve a megyei infrastruktúra elemek Natura 2000 terület érintettsége
megállapítható ugyan, de az érintett Natura területek, jelölő élőhelyek, jelölő fajok
érintettsége, illetve az érintettség következtében az élőhely/faj esetében beálló változások
jelentősége nem.
Ezért a megyei terv adta keretek között a későbbiekben tervezett fejlesztéseknél a környezeti
hatásvizsgálati eljárás, illetve más engedélyezési eljárások elvégzése során lehet a 275/2004.
Korm. rendelet tartalmi elvárásait minden tekintetben figyelembe vevő Natura hatásbecslési
dokumentációt elkészíteni, figyelembe véve már az érintett Natura 2000 terület adottságait.
Jelen hatásbecslés feladata ezért az is lehet, hogy a későbbi már konkrét területekre vonatkozó
hatásbecslésekhez muníciót adjon.
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1. AZONOSÍTÓ ADATOK
1.1. A környezethasználó adatai
A Fejér megyei területrendezési tervet a megyei önkormányzat megbízásából a Lechner
Tudásközpont készíti.
A Terv készítetője és tervezője legfontosabb adatai a következők:
Fejér Megyei Önkormányzat:
 Címe: 8000. Székesfehérvár, Szent István tér 9.
 Megyei Közgyűlés elnöke: Molnár Krisztián
 Elnöki titkárság telefon és fax: 22/311-547
 E-mail: schabel.zsuzsanna@fjer.hu
 Kapcsolattartó (megbízói témafelelős): Igari Antal
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
 Cím:
1111. Budapest, Budafoki út 59. e/3. épület 1149
 Postacím: 1507. Budapest, Pf.: 2. és 1592. Budapest, Pf.: 585.
 Telefon:
+36 (1) 279-2640, +36 (1) 279-261, +36 (1) 222-5101
 fax:
+36 (1) 279-2641, +36 (1) 222-5112
 e-mail:
info@lechnerkozpont.hu, ftf@lechnerkozpont.hu
 web:
lechnerkozpont.hu
 Megyei terv témafelelőse: Sárdi Anna, Hamar József

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítői az ÖKO Zrt. szakértői. AZ ÖKO Zrt.
legfontosabb adatai az alábbiak:
 Cím:
1013. Budapest, Attila út 16.
 Postai cím:
1253. Budapest Pf. 7.
 Telefonszám és fax: +36 1-212-6093
 Vezérigazgató:
dr. Tombácz Endre
 Megyai terv SKV-jának témafelelőse: Magyar Emőke
Az ÖKO Zrt. hatásvizsgálatban résztvevő szakértőinek jogosultságát a 1-1. táblázatban
mutatjuk be. A szakértői jogosultságok a http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek oldalon
ellenőrizhetők! A szakértői jogosultságokat az 1. mellékletbe csatoltuk.
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2-1. táblázat A környezeti vizsgálatban résztvevő szakértők és jogosultságaik
Név

Lakcím

Magyar Emőke

1091 Budapest, Üllői út
71.

Mészáros Szilvia
Scheer Márta
Vidéki Bianka

1046. Budapest, Nádor
utca 36.
2086 Tinnye, Ady Endre
u. 715.
1115 Budapest, Fraknó
utca 20/A

Kamarai
tagsági szám

Jogosultságot igazoló engedély száma

01-7928

01-675/2014 (KÉ-Sz), 648/2/01/2014 (SZKV1.1.), 649/0/01/2014 (SZKV-1.4.)
Sz-033/2009 (SZTV-é, SZTjV)

-

SZ-0068/2018 (SZTV-É, SZTjV)

-

Sz-089/2010 (SZTV-é)

01-14461

2562/2012 (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3.,
SZKV-1.4.), Sz-064/2014 (SZTV-é)

Az ÖKO Zrt. legfontosabb, az utóbbi néhány évre vonatkozó referenciái az alábbiak:
 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (stratégiai) környezeti vizsgálata – Natura 2000
hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: NTÜ, 2018.)
 Környezeti hatástanulmány a Balaton vízszintszabályozásának módosítására - Natura
2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: OVF, 2017.)
 Előzetes vizsgálati dokumentáció a Dong-éri árvízkapu korszerűsítésére - Natura 2000
hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: Víziterv Consult Kft., 2017.)
 Előzetes vizsgálati dokumentáció a Mindszent I. és II. szivattyútelepeken tervezett
beavatkozásokra - Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: Víziterv
Consult Kft., 2017.)
 Előzetes vizsgálati dokumentáció a Sámson-Apátfalvi főcsatorna új árvízkapujára és a
kapcsolódó beavatkozásokra - Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó:
Víziterv Consult Kft., 2017.)
 Környezeti hatástanulmány a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között tervezett
töltésfejlesztésre - Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: Víziterv
Consult Kft., 2017.)
 Környezeti hatástanulmány a Hármas-Körös bal part 0+000 - 4+342 tkm között
tervezett töltésfejlesztésre - Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó:
Víziterv Consult Kft., 2017.)
 Esztergom árvízvédelmi fejlesztése környezeti hatástanulmány - Natura 2000
hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: Víziterv Environ Kft., 2017.)
 A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: Víziterv Environ Kft., 2017.)
 Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os távvezeték környezeti hatástanulmánya Élővilág- és
tájvédelmi munkarész - - Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: PÖYRY
- ERŐTERV Zrt., 2017.)
 Sajóivánka – országhatár (– Rimaszombat) 400 kV-os távvezeték előzetes vizsgálati
dokumentáció és környezeti hatástanulmány - Natura 2000 hatásbecslési
dokumentáció (Megbízó: PÖYRY - ERŐTERV Zrt., 2014. és 2017.)
 Gönyű – országhatár (Gabcikovo, Velky Dur) 400 kV-os távvezeték környezeti
hatástanulmánya - Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: PÖYRY ERŐTERV Zrt., 2017.)
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 MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. 500 MW nettó villamos teljesítményű fluidtüzelésű blokk
egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációja - Natura 2000
hatásbecslési dokumentáció (Megbízó: PÖYRY - ERŐTERV Zrt., 2015.)
 A Tisza bal parti töltés 143+258 és 159+382 tkm közötti szakaszán az árvízvédelmi
rendszer elemeinek (árvízvédelmi töltés, műtárgy, vízmérce) komplex fejlesztésére
vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációja - Natura 2000 hatásbecslés (Megbízó:
Víziterv Environ Kft., 2014.)
 Kerepes 400/120 kV-os transzformátor állomás létesítéséhez kapcsolódó 132 kV-os
távvezeték rendezés előzetes vizsgálati dokumentációja - Natura 2000 hatásbecslés
(Megbízó: PÖYRY - ERŐTERV Zrt., 2014.)
 Albertirsa-Göd 400 kV-os távvezeték felhasítása a Kerepes 400/120 kV-os
transzformátor állomásba előzetes vizsgálati dokumentációja - Natura 2000
hatásbecslés (Megbízó: PÖYRY - ERŐTERV Zrt., 2013.)
 A Matkópusztai Repülőtér környezetvédelmi teljesítményértékelése - Natura
hatásbecslés a Matkópusztai ürgés gyep (HUKN20016 kjtt. sz.) Natura 2000 területre
(Megbízó: AGRIONFLY Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2012.)
 Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása (EU
projekt-előkészítés, Megbízó: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,
2007.-2010.) – környezeti hatásvizsgálat mélységű ökológiai felmérés és Natura 2000es hatásbecslés
 Beregi árvízi tározó környezeti hatásvizsgálata (Víziterv Environ Kft., 2008. - 2009.) környezeti hatásvizsgálat mélységű ökológiai felmérés és Natura 2000-es hatásbecslés
 Paksi Atomerőmű telephely jellemzési program és az üzemidő hosszabbítás környezeti
hatásvizsgálata (ERŐTERV Zrt., 2002.-2007.) – a szárazföldi és vízi élővilág
felmérésének irányítása

1.3. A megyei területrendezési terv környezeti értékelésének módszertani
kérdései
Jelen SKV és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció tárgya nem egy beruházás vagy
műszaki beavatkozás, így a „hagyományos értelemben” használt hatótényező kifejezés
nehezen értelmezhető. A Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, legyenek azok akár jelölt,
jóváhagyott, kiemelt jelentőségű, illetve különleges természetmegőrzési, valamint különleges
madárvédelmi területek (továbbiakban együtt: Natura 2000 területek) érő hatások értékelése
szempontjából azonban mindenképpen szükséges azonosítani azokat a tényezőket, melyek
várhatóan befolyásolják a jelölő élőhelyek és jelölő fajok természetvédelmi helyzetét.
A Natura 2000 hatásbecslésnél a Szerkezeti Terv tervezett tartalmi elemei, az övezetek
változásai és ezek Natura 2000 területekkel történő átfedése, azaz a korábbi és jelen megyei
rendezési terv közötti változások beazonosítása a legfontosabb, melyek várhatóan a
jelentősebb konfliktusterületeket adják majd. Jelen fázisban ennél részletesebb
elemzésre/értékelésre még nincs lehetőség. A részletes, a vonatkozó jogszabálynak teljes
mértékben megfelelő Natura 2000 hatásbecslés a konkrét beruházási/projekt elemek
tervezésének előkészítő fázisában, azok környezeti hatásvizsgálati, vagy más engedélyezési
eljárásának keretében kell, hogy sor kerüljön.
A hatásbecslési dokumentáció tehát figyelembe vette a terv és a Natura 2000 területek
kapcsolatának vizsgálatánál a Natura rendelet 8. § (1) bekezdését, amely szerint „… a Natura
ÖKO Zrt.

5

2019. május

Fejér megye megyei területrendezési tervének (stratégiai) környezeti vizsgálata
*. melléklet: Natura 2000 hatásbecslés

2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység
korlátozás nélkül folytatható”, ezért az új, illetve a változtatásra kerülő infrastruktúra elemek
vizsgálatára volt szükség.
A hatásbecslési dokumentációban konfliktusterületként elsősorban a megyei terv
térszerkezeti tervlapján ábrázolt tervi elemek, azaz a tervezett műszaki infrastruktúrahálózatok és tervezett egyedi építmények, valamint a térségi területfelhasználás elemei
közül a települési térségek és sajátos területfelhasználású térségek Natura 2000
területekkel történő átfedései azonosíthatók. Az övezeti terv elemei közül további konfliktusra
adhat okot az erdőtelepítésre javasolt területek. Ugyanakkor pl. az ökológiai hálózat
elemeivel való összefüggéseket is érdemes vizsgálni. A fentiek alapján jelen Natura
hatásbecslés szempontjából fő hatótényezők alatt a következőket értjük:
 gyorsforgalmi- és főutak,
 térségi jelentőségű és mellékutak,
 nagysebességű vasútvonal,
 országos törzshálózati jelentőségű vasútvonalak,
 országos és térségi kerékpár törzshálózati elemek,
 átviteli hálózati távvezetékek,
 földgázszállítóvezetékek,
 a települési térségek (definícióból adódóan a több, mint 100 település belterületei és a
hozzá csatlakozó beépítésre szánt területek)
 sajátos területfelhasználású térségek (külfejtéses művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi,
sportolási, rekreációs, megújuló energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi
területek),
 erdőtelepítésre javasolt területek övezete.
A megyei terv fenti elemeit és a megyei tervezőktől kapott a Földművelésügyi Minisztérium
által szolgáltatott Natura 2000 területek összemetszésre kerültek, majd az új elemek, illetve a
települési térség változásánál, a sajátos területfelhasználású térségek kijelölésénél és az
erdőtelepításre javasolt területek övezeténél vizsgáltuk az átfedéseket, azaz a
konfliktuspontokat. Módszertanilag tehát a vizsgálat követte a TrTv. környezeti vizsgálatának
módszerét, azonban a léptékből adódóan már pontosabb, de a Natura 2000 hatásbecslés
számára még mindig nem elég részletes elemzéseket mutatunk be.
A NATURA 2000 területek érintettségének pontos mértékét, azon belül a különböző
élőhelytípusok, jelölő fajok veszélyeztetettségét megállapítani – ahogy azt már említettük –
csak a továbbtervezés során, a jogszabály által megengedett eltérési, illetve pontosítási
lehetőségek által módosított területfoglalás ismeretében a településrendezési tervek, illetve a
beruházási környezeti hatásvizsgálatok, esetlegesen más engedélyezési eljárások során lehet.
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2. A MEGYÉBEN TALÁLHATÓ NATURA 2000
TERÜLETEK
A Natura 2000 területek típusait a Natura rendelet 2. §-a határozza meg. Ezek a következők:
 különleges madárvédelmi terület (KMT): az 5. melléklet szerinti, olyan közösségi
szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen a Natura
rendelet 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj,
valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős
állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és
egyéb vizes élőhelyekre;
 különleges természetmegőrzési terület (KTT): olyan közösségi jelentőségű terület,
amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye vagy közösségi
jelentőségű élőhelytípus található. Az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást
követően a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban:
élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi
célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kijelölés
alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok vagy közösségi jelentőségű
élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása
érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;
 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (KjTT): olyan közösségi jelentőségű
terület, amelyen legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye
vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található. Az Európai
Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikke
(4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával
jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű közösségi fajok,
illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének
helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi
előírások alkalmazandók.
A madárvédelmi és természetmegőrzési területek kijelölésének elsődleges célja, hogy az adott
területre jellemző közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok foltjainak kiterjedését és
ökológiai állapotát (élőlényegyütteseik diverzitását, jellemző fajösszetételét, dominanciaviszonyait) hosszabb távon megőrizzék, és lehetőség szerint javítsák. További cél az adott
területre jellemző közösségi jelentőségű jelölő fajok (növények, madarak és rendszertanilag
nem a madarak osztályába sorolható jelölő állatfajok) populációi számára megfelelő élőhely
biztosítása. Egy Natura 2000 természetmegőrzési területen több közösségi jelentőségű
élőhelytípus is előfordulhat. Ezek közül nem feltétlenül mindegyik jelölő élőhelytípus. Lehet
olyan közösségi jelentőségű élőhelytípus, melynek az adott területen nem típusos és nem
számottevő kiterjedésű foltjai fordulnak elő. Az adott élőhelytípust ezért nem azon a területen
kell elsősorban megvédeni, hanem ott, ahol jelentős kiterjedésű, jó ökológiai állapotú,
gyakorlati szempontból is megvédhető foltjai vannak.
Hasonló a helyzet a növény- és állatfajok esetében is. A fajokat relatív borításuk és relatív
populációméretük alapján négy kategóriába (A, B, C, D) sorolják. Az “A”, “B” és “C”
kategóriába sorolt közösségi jelentőségű fajok az adott Natura 2000 élőhely jelölő fajai,
amelyek populációinak megőrzése elsődleges célja az adott Natura 2000 élőhely
kijelölésének. Az “A” kategóriába tartoznak azok, amelyek országos állományának, több
mint 15%-a az adott Natura 2000 élőhelyhez kötődik. “B” kategóriába sorolhatók azon
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jelölő fajok, amelyek országos állományának 2-15%-a, és “C” kategóriába azok, melyek
országos állományának kevesebb mint 2%-a kötődik az adott Natura 2000 élőhelyhez.
(A Natura 2000 területek bemutatásánál található táblázatok ezt a besorolást tartalmazzák,
szürke háttérrel kiemelve az „A” és „B” kategóriába sorolt fajokat, melyek esetén az adott faj
védelme szempontjából az adott terület kiemelt jelentőségű.
A “D” kategóriába soroltak olyan közösségi jelentőségű fajok, melyek az országos
állományhoz viszonyítva 2% alatti arányban fordulnak elő. Így a “D” fajok állományváltozása
nem veszélyezteti az faj állományát, természetvédelmi helyzetét. Fentiekből következően egy
adott Natura 2000 területre vonatkozó hatásbecslésnek nem kell foglalkoznia a “D”
kategóriába sorolt élőhelyekkel és fajokkal.
A jelmagyarázatot a Natura 2000 területeket bemutató táblázatoknál nem ismételjük meg.
A jelölő élőhelyek és fajok felsorolásának forrása minden területnél az EU hivatalos és
aktuális Natura 2000 honlapja, a http://natura2000.eea.europa.eu volt. Ez alapján soroljuk fel
az egyes területekre vonatkozó célkitűzéseket is.
***
A megyei területi terv tervezett térszerkezeti elemei a megye teljes területére kiterjednek. A
megyében található 26 Natura 2000 terület összes kiterjedése közel 30 ezer ha, ami a megye
kb. 15 %-a, ez az arány elmarad az országos, 21 %-os értéktől. A Natura 2000 területek közül
2 db egyszerre különleges madárvédelmi és természetmegőrzési terület, 2 db különleges
madárvédelmi terület, 24 db természetmegőrzési terület. (Lásd 2-1. táblázat és 2-1. ábra.)
2-1. táblázat Fejér megye Natura 2000 területei
Név
Vértes
Zámolyi-medence
Sárvíz völgye
Velencei-tó és Dinnyési-fertő
Adony-perkátai löszvölgyek
Alapi kaszálórétek
Aszal-völgy
Bársonyos
Belsőbárándi löszvölgy
Besnyői löszvölgy
Déli-Gerecse
Kelet-mezőföldi löszvölgyek
Központi-Gerecse
Lajoskomáromi löszvölgyek
Móri-árok
Duna és ártere
Nagylóki löszvölgyek
Nyakas-tető szarmata vonulat
Póc alja
Sárrét
Szentgyörgypuszta
Velencei-hegység
Velencei-tó
Keleti-Bakony*
Közép-mezőföldi löszvölgyek
Tengelici homokvidék

Azonosító
HUDI30001
HUDI30002
HUDI10005
HUDI10007
HUDI20002
HUDI20003
HUDI20004
HUDI20005
HUDI20006
HUDI20007
HUDI20015
HUDI20027
HUDI20030
HUDI20031
HUDI20033
HUDI20034
HUDI20036
HUDI20037
HUDI20041
HUDI20044
HUDI20049
HUDI20053
HUDI20054
HUBF20001
HUDD20020
HUDD20040

Teljes
terület
25553,63
2594,74
7864,43
2176,34
201,19
518,58
102,16
1209,66
280,69
40,99
4815,13
315,50
5911,50
909,76
684,13
16573,52
288,80
614,22
61,90
4108,59
975,44
4001,23
1082,13
22650,16
1597,93
5788,12

Fejér megyei
terület
15667,13
2594,74
7864,43
2176,34
201,19
518,58
102,16
428,43
280,69
40,99
3018,70
315,50
69,53
783,53
684,13
2719,48
288,80
168,64
61,90
4108,42
975,44
4001,23
1082,13
7259,31
333,01
2340,96

Típus
KMT, KjTT
KMT, KjTT
KMT
KMT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT
KjTT

*Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik.
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2-1. ábra
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2.1. Különleges madárvédelmi és természetmegőrzési terület és jellemzőik
2.1.1. Vértes különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Natura 2000 terület (HUDI30001)
Területe: 25553.63 hektár (ebből Fejér megyében: 15667,13 ha)
Általános leírás: A Vértes a Dunántúli-középhegység tagja, a Móri-árok és a Tatai-árok
között helyezkedik el. Lásd 2-2. ábra. Dolomithegység, meredeken leszakadó falakkal és
szurdokvölgyekkel. Növényzete és állatvilága igen változatos: a déli lejtők mediterrán jellegű
közösségeitől a szurdokvölgyek alpesi jellegű közösségéig változik. Területén
bauxitbányászat folyt, több helyen felszíni kitermeléssel. A Zámolyi-medence a hegység déli
lábánál elterülő síkvidéki terület, nagy kiterjedésű mocsaras réttel.
Egyéb védettségek: A terület egyben Vértes és Zámolyi-medence fontos madárélőhely
(Important Bird Area - IBA) 21901 ha, illetve különleges természetmegőrzési terület,
országos jelentőségű védett terület és helyi jelentőségű védett területet is tartalmaz.
2-2. ábra

Vértes Natura 2000 terület elhelyezkedése

Madártani jellemzés: Jelentős ragadozómadár-állománnyal rendelkező terület, parlagisasállománya globális jelentőségű. A Zámolyi-medence a hegységben fészkelő ragadozómadarak
táplálkozóterülete, de egyben jelentős kerecsensólyom-élőhely is. A két terület összevonása
így nem csak egymással határos elhelyezkedésük, de a fentiek miatt is indokolt.
A területen található jelölő fajokat és állományukat a 2-2. táblázat a jelölő élőhelyeket és
kiterjedésüket a 2-3. táblázat tartalmazza.
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2-2. táblázat Vértes madárvédelmi és természetmegőrzési terület jelölő fajai
tartózko- minimum
állomány
dás
állandó
1
vonuló
2
állandó
állandó
állandó
100

Faj
magyar név
jégmadár
parlagi sas
parlagi sas
nyugati piszedenevér
vöröshasú unka
csíkos medvelepke
európai lappantyú
nagy hőscincér
fehér gólya
fekete gólya
kígyászölyv
kék galamb
haris
skarlátbogár
magyar csuklyásbagoly
közép fakopáncs
balkáni fakopáncs
István király-szegfű
fekete harkály
piros kígyószisz
magyar téliaraszoló
sárga gyapjasszövő
mocsári/lápi tarkalepke
vándorsólyom
örvös légykapó
kis légykapó
fehérfarkú rétisas
bíboros sallangvirág
díszes tarkalepke
homoki nőszirom
magyar tarsza
tövisszúró gébics
füstös ősziaraszoló
kék pattanóbogár
nagy szarvasbogár
erdei pacsirta
vidra
nagy tűzlepke
vérfű hangyaboglárka
sziklai illatosmoha
gyászcincér
molnárgörény
nagyfülű denevér
hegyesorrú denevér
csonkafülű denevér
közönséges denevér
darázsölyv
csüngő araszoló
hamvas küllő
leánykökörcsin
kis patkósdenevér

ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Alcedo atthis
Aquila heliaca
Aquila heliaca
Barbastella barbastella
Bombina bombina
Calimorpha
quadripunctaria
Caprimulgus europeus
Cerambix credo
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Columba oenas
Crex crex
Cucujus cinnaberinus
Cucullia mixta
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dianthus pulmarius regisstephani
Dryocopus martius
Echium russicum
Erannis ankeraria
Eriogaster catax
Euphydryas aurina
Falco peregrinus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Haliaetus albicilla
Himantoglossum caprinum
Hypodryas maturna
Iris humilis ssp arenaria
Isophya costata
Lanius collurio
Lignyoptera fumidaria
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lullula arborea
Lutra lutra
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Mannia triandra
Morimus funereus
Mustela eversmannii
Myotis bechstenii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pernis apivorus
Phyllometra culminaria
Pinus canus
Pulsatilla grandis
Rhinolophus hipposideros

maximum
állomány
5
3
2

egyed/
pár
pár
pár

500

állandó

3

reprezentativitása
D
C
C
C
C
C

állandó
állandó
fészkelő
fészkelő
fészkelő
fészkelő
fészkelő
állandó
állandó
állandó
állandó

101

250

pár

1
1
1
51
1

5
5
2
100
5

pár
pár
pár
pár
pár

51
101
1

100
250
10

pár
pár

B
C
D
C
C
C
C
C
A
B
C

állandó

100)

10000

egyed

B

állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
fészkelő
fészkelő
fészkelő
fészkelő
állandó
állandó
állandó
állandó
fészkelő
állandó
állandó
állandó
fészkelő
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
fészkelő
állandó
állandó
állandó
állandó

101
5

250
10

pár
egyed

251
5

2
500
10
1

pár
pár
pár
pár

100
500
101
1000

1000
1500
250
2000

egyed
egyed
pár
egyed

100
51

1100
100

egyed
pár

101

500

egyed

50
101

110
250

kolónia
egyed

5
1000
25
1000

10
1100
50
2000

pár
egyed
pár
egyed

B
D
B
B
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
A
C
C
A
D
C
D
A
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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tartózko- minimum
állomány
dás
állandó
1001
állandó
állandó
100000
állandó
500
állandó
1500
fészkelő
51
állandó

Faj
magyar név
havasi cincér
fénylő zsoltina
magyar gurgolya
közönséges ürge
eurázsiai rétisáska
karvalyposzáta
dunai tarajosgőte

2-3. táblázat

tudományos/latin név
Rosalia alpina
Serratula lycopifolia
Seseli leucospermum
Spermophilus citellus
Stenobothrus eurasius
Sylvia nisoria
Triturus dobrogicus

Élőhelynév

3150

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition
növényzettel
Szubkontinentális peri-pannon cserjések
Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)
Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
Szubpannon sztyeppek
Síksági pannon löszgyepek
Pannon homoki gyepek
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Hegyi kaszálórétek
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)
A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön
Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus
betulusszal
Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
Pannon cseres-tölgyesek

6240*
6250*
6260*
6440
6510
6520
7230
8210
8310
9130
9150
9180
91E0*
91G0*
91H0*
91M0

egyed/
pár
egyed

200000
1000
2500
100

egyed
egyed
egyed
pár

reprezentativitása
B
B
A
C
C
C
D

Vértes madárvédelmi és természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei

Kód

40A0*
6110*
6190
6210

maximum
állomány
5000

Terület (ha)

Reprezentativitás

0,03

D

0,03
1,5
140,79
465,61

B
D
A
B

794,51
2,26
0,37
0,0047
114,43

B
C
C
D
D

77,59
0,22
255,54
104 db
1209,48
347,97
150,32
4,76

D
D
B
C
C
D
B
C

5110,73

B

3422,39
6690,83

B
B

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének megőrzése/helyreállítása:
 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
 8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
 91M0 Pannon cseres-tölgyesek.
 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések
 6240 Szubpannon sztyeppék
 9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
ÖKO Zrt.

4

2019. május

Fejér megye megyei területrendezési tervének (stratégiai) környezeti vizsgálata
*. melléklet: Natura 2000 hatásbecslés

 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel
 Anker-araszoló (Erannis ankeraria)
 magyar tarsza (Isophya costata)
 csüngőaraszoló (Phyllometra culminaria)
 nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
 füstös ősziaraszoló (Lignyoptera
 nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
fumidaria)
 sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)
 havasi cincér (Rosalia alpina)
 szarvasbogár (Lucanus cervus)
 kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus)
 vértesi csuklyásbagoly (Cucullia mixta)
 könséges ürge (Spermophilus citellus)
 fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia)
 magyar gurgolya (Seseli leucospermum)
 leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)
 Szent István szegfű (Diamthus plumarius
subsp. regis-stephani)
 darázsölyv (Pernis apivorus)
 kék galamb (Columba oenas)
 erdei pacsirta (Lullula arborea)
 kis légykapó (Ficedula parva)
 fekete harkály (Dryocopus martius)
 közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
 hamvas küllő (Picus canus)
 lappantyú (Caprimulgus europaeus)
 jégmadár (Alcedo atthis)
 örvös légykapó (Ficedula albicollis)
 karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
 tövisszúró gébics (Lanius collurio)
A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és
cserjésedett változataik, mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel, szubmontán és
montán bükkösök, pannon cseres-tölgyesek, pannon gyertyános-tölgyesek, pannon
molyhos tölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem
növekedhet.
 Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely
típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a
hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a hamvas küllőt (Picus
canus), kék galambot (Columba oenas) és a kis légykapót (Ficedula parva).
 A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas
természetességű gyepek, erdők fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
 Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
 Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és
fejlesztése.
 Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése.
 A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása.
ÖKO Zrt.
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 Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
 Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. A szálaló vágás, szálalás bevezetése az arra
alkalmas területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének folyamatos megőrzése
érdekében.
 A ragadozó madárfajok fészkelőhelyei körül továbbra is egyedi védőzóna biztosítása
szükség esetén.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, fekete fenyő, erdei fenyő által veszélyeztetett
jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének
megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a szubpannon sztyeppek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében. A közönséges ürge (Spermophilus citellus) populációk
fenntartása érdekében élőhelyük legeltetése szükséges, a gyep túlzott növekedésének,
avarosodásának elkerülése érdekében.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
 Szükséges a nagy kiterjedésben található fekete és erdei fenyves állományok fokozatos
megbontása, a fenyők alatt megnövő kemény lombos fajok (virágos kőris, juhar,
csertölgy, molyhos tölgy) élettérhez juttatása, hosszú távon a fenyő állományok
átalakítása a termőhelyre jellemző természetes élőhely kialakítása.
 A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a
cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának
megakadályozása, a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) védelme érdekében a
cserjések kezelése térben, időben korlátozandó.
 A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön
vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek
degradációját.
 A magyar tarsza (Isophya costata) állományok élőhelye megfelelő gyepkezeléssel,
extenzív legeltetéssel, vagy késői mozaikos kaszálással tartandó fent, kerülni
szükséges az intenzív legeltetést, gyakori kaszálást. A kék pattanóbogár (Limoniscus
violaceus) védelme érdekében élőhelyén biztosítandó talajszinti faodúk megléte és
kialakulásuk lehetősége, elsősorban idősebb sarj eredetű tölgyes állományok
fenntartásával és részben sarj eredetű erdő állományok felnevelésével.
 A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi
kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
 A fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia) állományok védelme a bolygatástól, a faj
ritka virágzása, termésérlelése esetén maggyűjtés és mesterséges termésszórás végzése
szubpopulációnként elkülönítetten.
 A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a
denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
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 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A lovas, kerékpáros és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak
kijelölése, szükség szerinti megszűntetése.
 Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre.
 Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak
szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
 Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa,
fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar terjedésének megállítása,
állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 A jelölő fajoknak otthont adó erdei élőhelyek állományaiban előtérbe kell helyezni a
folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő
használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú
szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök,
melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.
 Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
 Öreg és böhöncös faegyedek megőrzése.
 Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció
(erdészeti feltáró utak, közelítő hálózat túlzott sűrítése) korlátozása.
 Holt faanyag hektáronkénti növelése a hegység területén a változatos rovarvilág
növelése érdekében, amely a harkályfauna megőrzése érdekében szükséges.
 A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó
terület sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív
használattal való fenntartásuk.
 A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne okozza az
erdők, gyepek degradációját, ne veszélyeztesse a földön fészkelő madárfajok
állományát.
 A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
 A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
 Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak
csökkentése érdekében.
 Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az
alábbi fajok tekintetében: rétisas (Haliaeetus albicilla), parlagi sas (Aquila heliaca),
kígyászölyv (Circaetus gallicus), vándorsólyom (Falco peregrinus), jégmadár (Alcedo
atthis)
2.1.2. Zámolyi-medence medérvédelmi és természetmegőrzési Natura 2000 terület
(HUDI30002)
Területe: 2595.09 ha
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Általános leírás: A Zámolyi-medence a Vértes hegység déli lábánál elterülő síkvidéki terület,
nagy kiterjedésű mocsaras réttel. Lásd 2-3. ábra.
Egyéb védettségek: A terület egyben Vértes és Zámolyi-medence fontos madárélőhely
(Important Bird Area - IBA) 21901 ha, illetve különleges természetmegőrzési terület,
országos jelentőségű védett terület.
Madártani jellemzés: A Zámolyi-medence a Vértes hegységben fészkelő ragadozómadarak
táplálkozóterülete, de egyben jelentős kerecsensólyom-élőhely is. A két terület (Vértes és
Zámolyi-medence) összevonása egy IBA-területté így nem csak egymással határos
elhelyezkedésük, de a fentiek miatt is indokolt. A Csákvári-rét a kevés ismert hazai
törpevízicsibe-élőhely egyike.
A terület elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja.
2-3. ábra

Zámolyi medence Natura 2000 terület elhelyezkedése

A területen található jelölő fajokat és állományukat a 2-4. táblázat a jelölő élőhelyeket és
kiterjedésüket a 2-5. táblázat tartalmazza.
2-4. táblázat Zámolyi medence madárvédelmi és természetmegőrzési terület jelölő fajai
tartózko- minimum
állomány
dás
fészkelő
1
vonuló
1000
vonuló
2500
vonuló
51
vonuló
5001
fészkelő
11
vonuló
1
vonuló
250

Faj
magyar név
jégmadár
csörgő réce
tőkés réce
böjti réce
nagy lilik
nyári lúd
kis lilik
vetési lúd

ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Alcedo atthis
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anser albifrons
Anser anser
Anser erythropus
Anser fabalis
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maximum
állomány
5
2500
5000
100
10000
25
5
500

egyed/
pár
pár
egyed
egyed
egyed
egyed
pár
egyed
egyed

reprezentativitása
D
B
C
B
B
C
C
C
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tartózko- minimum
állomány
dás
fészkelő
1
vonuló
2
fészkelő
1
fészkelő
5
állandó
1001
fészkelő
5
vonuló
1
fészkelő
1
fészkelő
11
fészkelő
1
fészkelő
1
fészkelő
5
telelő
11
fészkelő
1
állandó
15000
fészkelő
5
állandó
1
állandó
5
állandó
1
állandó
25
vonuló
2
fészkelő
5
fészkelő
5
vonuló
fészkelő
1
fészkelő
1
állandó
1000
fészkelő
11
fészkelő
5
állandó
fészkelő
1
fészkelő
11
állandó
1
állandó
101
állandó
fészkelő
állandó
1000
állandó
1
állandó
állandó
fészkelő
1
fészkelő
1
vonuló
fészkelő
11
fészkelő
11
állandó
állandó
állandó
500
fészkelő
1
fészkelő
10
vonuló
250
fészkelő
10
állandó
állandó
1000

Faj
magyar név
parlagi pityer
parlagi sas
vörös gém
cigányréce
vöröshasú unka
bölömbika
vörösnyakú lúd
lappantyú
fattyúszerkő
kormos szerkő
fehér gólya
barna rétihéja
kékes rétihéja
hamvas rétihéja
kisfészkű aszat
haris
középfakopáncs
balkáni fakopáncs
fekete harkály
mocsári teknős
kék vércse
örvös légykapó
sárszalonka
daru
rétisas
gólyatöcs
magyar tarsza
tövisszúró gébics
nagy goda
nagy szarvasbogár
erdei pacsirta
kékbegy
vidra
nagy tűzlepke
vérfű-hangyaboglárka
barna kánya
réti csík
molnárgörény
hegyesorrú denevér
közönséges denevér
bakcsó
pajzsoscankó
aranylile
kis vízicsibe
pettyes vízicsibe
kis patkósdenevér
szivárványos ökle
ürge
küszvágó csér
karvalyposzáta
réti cankó
piroslábú cankó
dunai tarajosgőte
lápi póc
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tudományos/latin név
Anthus campestris
Aquila heliaca
Ardea purpurea
Aythya nyroca
Bombina bombina
Botaurus stellaris
Branta ruficollis
Caprimulgus europaeus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Cirsium brachycephalum
Crex crex
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Emys orbicularis
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Gallinago gallinago
vonuló
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Isophya costata
Lanius collurio
Limosa limosa
Lucanus cervus
Lullula arborea
Luscinia svecica
Lutra lutra
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Milvus migrans
Misgurnus fossilis
Mustela eversmanii
Myotis blythii
Myotis myotis
Nycticorax nycticorax
Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Porzana parva
Porzana porzana
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Spermophilus citellus
Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Tringa glareola
Tringa totanus
Triturus dobrogicus
Umbra krameri
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maximum
állomány
5
3
5
10
10000
10
5
5
50
5
5
10
50
5
20000
10
5
10
5
50
6
10
10

egyed/
pár
pár
egyed
pár
pár
egyed
pár
egyed
pár
pár
pár
pár
pár
egyed
pár
egyed
pár
pár
pár
pár
egyed
egyed
pár
pár

1
5
5000
50
10

pár
pár
egyed
pár
pár

5
25
5
250

pár
pár
egyed
egyed

1100
5

egyed
egyed

5
5
300
50
50

pár
pár
egyed
pár
pár

1000
5
50
500
25

egyed
pár
pár
egyed
pár

1100

egyed

reprezentativitása
D
D
C
C
C
C
C
D
C
C
D
C
C
C
C
C
D
C
D
C
D
D
C
D
C
C
B
C
C
D
D
C
D
C
C
D
C
C
D
D
C
A
C
C
B
D
D
C
C
D
B
C
C
C
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2-5. táblázat Zámolyi medence madárvédelmi és természetmegőrzési terület jelölő
élőhelyei
Kód

Élőhelynév

1530
3150

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition
növényzettel
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Szubpannon sztyeppék
Síksági pannon löszgyepek
Pannon homoki gyepek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek

6210
6240
6250
6260
6410
6430
6440
6510
7230

Terület
(ha)
26,89

Reprezentativitás

1

C

11,55

C

111,62
10,42
2,75

C
C
C

73,2

B

5,69

C

615,25

A

168,17

B

59,06

C

B

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Monilion
coerulae)
 6510 Sík-és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanquisorba officinalis)
 magyar tarsza (Isophya costata)
 nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
 lápi póc (Umbra krameri)
 réti csík (Misgurnus fossilis)
 vöröshasú unka (Bombina bombina)
 kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)
 bölömbika (Botaurus stellaris)
 kékbegy (Luscinia svecica)
 cigányréce (Aythya nyroca)
 nyári lúd (Anser anser)
 nyári lúd (Anser anser)
 vetési lúd (Anser fabalis)
 gólyatöcs (Himantopus himantopus)
 nagy lilik (Anser albifrons)
 pajzsoscankó (Philomachus pugnax)
 kis lilik (Anser erythropus)
 sárszalonka (Gallinago gallinago)
 vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)
 nagy goda (Limosa limosa)
 tőkés réce (Anas plathyrynchos)
 piroslábú cankó (Tringa totanus)
 csörgő réce (Anas crecca)
 fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)
 böjti réce (Anas querquedula)
 kis vízicsibe (Porzana parva)
 kékes rétihéja (Circus cyaneus)
 pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
 aranylile (Pluvialis apricaria)
 haris (Crex crex)
 réti cankó (Tringa glareola)
 parlagi pityer (Anthus campestris)
ÖKO Zrt.
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A terület fő célkitűzése:
 A területen található jó állapotú kékperjés láprétek és kaszálórétek kiterjedésének,
szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A területen található kisfészkű aszat, nagy tűzlepke, magyar tarsza, lápi póc, réti csík
és vöröshasú unka állományok fennmaradásának biztosítása.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások
nem végezhetőek.
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a cigányrécét (Aythya
nyroca), a kis vízicsibét (Porzana parva), pettyes vízicsibét (Porzana porzana), a
harist (Crex crex) és a vonuló vízi madarakat.
 A jó állapotú gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas
természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
 Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
 Változatos, fajspecifikus extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása
és fejlesztése.
 Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
 A vízi vad vadászat korlátozásának fenntartása.
További célok és feladatok:
 Inváziós fajok, különösen a kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa
által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat, valamint a
természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében.
 A lápi póc, réti csík vöröshasú unka védelme érdekében a területen vízvisszatartó
rendszert szükséges megvalósítani.
 A Zámolyi tározó vízszintszabályozásának természetvédelmi célú átalakítása.
 A meglevő vízkormányzó műtárgyak rendszeres karbantartása.
 Ritkító halászat az inváziós naphal állomány csökkentése érdekében.
 Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre.
 Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak
szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
 Zámolyi-víztározóban alacsony vízmagasságú vízfelületek kialakítása.
 Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa,
fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar terjedésének megállítása,
állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
ÖKO Zrt.
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 Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
 A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a földön fészkelő
madárfajok állományát ne veszélyeztesse.
 A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
 A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
 Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak
csökkentése érdekében.
 Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az
alábbi fajok tekintetében: vörös gém (Ardea purpurea), bakcsó (Nycticorax
nycticorax), fehér gólya (Ciconia ciconia), rétisas (Haliaeetus albicilla), barna rétihéja
(Circus aeruginosus), hamvas rétihéja (Circus pygargus), kormos szerkő (Chlidonias
niger), küszvágó csér (Sterna hirundo), lappantyú (Caprimulgus europaeus), jégmadár
(Alcedo atthis), fekete harkály (Dryocopus martius), balkáni fakopáncs (Dendrocopos
syriacus), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), erdei pacsirta (Lullula arborea),
karvalyposzáta (Sylvia nisoria), örvös légykapó (Ficedula albicollis), tövisszúró
gébics (Lanius collurio), daru (Grus grus)

Különleges madárvédelmi terület és jellemzőik
2.1.3. Sárvíz völgye madárvédelmi terület (HUDI10005)
Területe: 7811 hektár
Általános leírás: A Mezőföld területén közelítőleg észak-déli irányban keresztülhúzódó
mentesített ártér a Sárvíz-csatorna mentén. Vizes élőhelyei jelentősek annak ellenére, hogy
természetes állapotban csak kis része maradt meg.
Egyéb védettségek: Országos jelentőségű védett terület, Sárvíz-völgy IBA fontos
madárélőhely 5313 ha, Rétszilas Ramsari terület 1508 ha
Madártani jellemzés: Nádimadár-állománya számottevő, illetve nagy számú vadlúd telel és
vonul át a területen.
A Natura 2000 terület elhelyezkedését lásd a 2-4. ábrán.

ÖKO Zrt.
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A területen található jelölő fajokat és állományukat a 2-6. táblázat tartalmazza.
2-6. táblázat Sárvíz völgye természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
fülemülesitke
jégmadár
kanalas réce
csörgő réce
tőkés réce
böjti réce
böjti réce
nagy lilik
nyári lúd
nyári lúd
kis lilik
vetési lúd
parlagi sas
vörös gém
barátréce
kontyos réce
cigányréce
cigányréce
vörösnyakú lúd
fattyúszerkő
kormos szerkő
fehér gólya
barna rétihéja
kékes rétihéja
nagy kócsag
nagy kócsag
sárszalonka
rétisas

ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Acrocephalus melanopogon
Alcedo atthis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas querquedula
Anser albifrons
Anser anser
Anser anser
Anser erythropus
Anser fabalis
Aquila heliaca
Ardea purpurea
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Egretta alba
Egretta alba
Gallinago gallinago
Haliaeetus albicilla

tartózko- minimum
állomány
dás
fészkelő
51
fészkelő
11
vonuló
101
vonuló
1000
vonuló
30000
fészkelő
21
vonuló
501
vonuló
10000
fészkelő
101
vonuló
5000
vonuló
1
vonuló
500
vonuló
1
fészkelő
51
vonuló
501
vonuló
251
fészkelő
11
vonuló
251
vonuló
5
fészkelő
11
vonuló
501
vonuló
101
fészkelő
11
telelő
11
vonuló
251
fészkelő
25
fészkelő
5
vonuló
5
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maximum
állomány
100
50
1000
2000
30000
50
1000
20000
250
10000
5
1000
2
100
1000
500
50
500
10
50
1000
250
50
50
500
50
10
10

egyed/
pár
pár
pár
egyed
egyed
egyed
pár
egyed
egyed
pár
egyed
egyed
egyed
egyed
pár
egyed
egyed
pár
egyed
egyed
pár
egyed
egyed
pár
egyed
egyed
pár
pár
egyed

reprezentativitása
B
B
B
B
A
B
A
B
B
A
C
B
D
B
B
B
B
A
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
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Faj
magyar név
rétisas
gólyatöcs
gólyatöcs
tövisszúró gébics
kis őrgébics
szerecsensirály
nagy goda
kékbegy
kis bukó
barkóscinege
kis kárókatona
pajzsoscankó
kanalasgém
kanalasgém
kis vízicsibe
pettyes vízicsibe
gulipán
gulipán
küszvágó csér
karvalyposzáta
réti cankó
piroslábú cankó

tudományos/latin név
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Himantopus himantopus
Lanius collurio
Lanius minor
Larus melanocephalus
Limosa limosa
Luscinia svecica
Mergus albellus
Panurus biarmicus
Phalacrocorax pygmeus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Platalea leucorodia
Porzana parva
Porzana porzana
Recurvirostra avosetta
Recurvirostra avosetta
Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Tringa glareola
Tringa totanus

tartózko- minimum
állomány
dás
fészkelő
1
vonuló
11
fészkelő
5
fészkelő
51
fészkelő
1
fészkelő
11
fészkelő
5
fészkelő
51
vonuló
51
fészkelő
51
fészkelő
5
vonuló
1001
vonuló
101
fészkelő
25
fészkelő
51
fészkelő
25
fészkelő
11
vonuló
51
fészkelő
11
fészkelő
51
vonuló
501
fészkelő
25

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok
fenntartása, helyreállítása:
 feketenyakú
vöcsök
(Podiceps
nigricollis)
 kis vöcsök (Podiceps ruficollis)
 kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
 nagy kócsag (Egretta alba)
 kis kócsag (Egretta garzetta)
 vörösgém (Ardea purpurea)
 bölömbika (Botaurus stellaris)
 bakcsó (Nycticorax nycticorax)
 törpegém (Ixobrychus minutus)
 kanalasgém (Platalea leucorodia)
 böjti réce (Anas querquedula)
 cigányréce (Aythya nyroca)
 barátréce (Aythya ferina)
 nyári lúd (Anser anser)
 barna rétihéja (Circus aeruginosus)
 gólyatöcs (Himantopus himantopus)
 kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
 nagy kócsag (Egretta alba)
 kanalasgém (Platalea leucorodia)
ÖKO Zrt.
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maximum
állomány
1
50
10
100
5
50
10
100
100
100
10
2000
250
50
100
50
50
100
50
100
1000
50

egyed/
pár
pár
egyed
pár
pár
pár
pár
pár
pár
egyed
pár
pár
egyed
egyed
pár
pár
pár
pár
egyed
pár
pár
egyed
pár

reprezentativitása
C
C
C
C
D
B
C
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B

kedvező természetvédelmi helyzetének




















gulipán (Recurvirostra avosetta)
kis lile (Charadrius dubius)
sárszalonka (Gallinago gallinago)
nagy goda (Limosa limosa)
piroslábú cankó (Tringa totanus)
fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)
küszvágó csér (Sterna hirundo)
szerecsensirály (Larus melanocephalus)
kis vízicsibe (Porzana parva)
pettyes vízicsibe (Porzana porzana)
jégmadár (Alcedo atthis)
kékbegy (Luscinia svecica)
fülemülesitke (Acrocephalus
melanopogon)
karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
barkóscinege (Panurus biarmicus)
tövisszúró gébics (Lanius collurio)
kanalas réce (Anas clypeata)
kontyos réce (Aythya fuligula),
barátréce (Aythya ferina)
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fehér gólya (Ciconia ciconia)
nyári lúd (Anser anser)
vetési lúd (Anser fabalis)
nagy lilik (Anser albifrons)
kis lilik (Anser erythropus)
vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)
tőkés réce (Anas plathyrynchos)
csörgőréce (Anas crecca)
böjti réce (Anas querquedula)

cigányréce (Aythya nyroca)
kis bukó (Mergus albellus)
kékes rétihéja (Circus cyaneus)
pajzsoscankó (Philomachus pugnax)
gólyatöcs (Himantopus himantopus)
füstös cankó (Tringa erythropus)
réti cankó (Tringa glareola)
kormos szerkő (Chlidonias niger)
dankasirály (Larus ridibundus)

A terület fő célkitűzése:
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet.
 Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a nagy kócsagot (Egretta alba), a
kanalasgémet (Platalea leucorodia), a cigányrécét (Aythya nyroca), a kékbegyet
(Luscinia svecica), a fülemülesitkét (Acrocephalus melanopogon) és a vonuló vízi
madarakat.
 A jó állapotú gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése.
 Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
 Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása.
 Legelő állatállomány növekedésének elérése.
 Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és
fejlesztése.
 Természetvédelmi célú nádgazdálkodás folytatása.
 Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
 A vízi vad vadászat korlátozásának fenntartása.
További célok és feladatok:
 Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak
szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
 Kis vízmélységű vízfelületek, költőszigetek kialakítása.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
 A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
 A madármegfigyelés rendszerének kialakítása a terület túlterhelésének elkerülésével.
 Halastavi gazdálkodás feltételeinek a vízi madarak életfeltételeihez történő alakítása, a
jelölő fajok érdekeinek megfelelő vízszint, riasztási módszerek, háborítatlan területek
alkalmazásával.
ÖKO Zrt.
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 A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
 Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak
csökkentése érdekében.
 Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az
alábbi fajok tekintetében: rétisas (Haliaeetus albicilla), kis őrgébics (Lanius minor)
2.1.4. Velencei-tó és Dinnyési-fertő madárvédelmi terület (HUDI10007)
Területe: 2176,34 hektár
Általános leírás: A Velencei-tó hazánk második legnagyobb természetes tava. Egykoron a
Dinnyési-Fertő is szervesen a területéhez tartozott. Nagy kiterjedésű nádasok, úszólápfoltok,
nyílt vízfelületek jellemzik.
Egyéb védettségek: Országos jelentőségű védett terület, Dinnyési-Fertő és Velencei-tó fontos
madárélőhely 2000 ha, különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000), Ramsari terület,
965 ha
Madártani jellemzés: Vízi- és nádimadarak jelentős fészkelőterülete, ősztől tavaszig
vadlúdcsapatok éjszakázóhelye.
A terület elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja, a jelölő fajokat pedig a 2-7. táblázat.
2-5. ábra

Velencei-tó és Dinnyési-fertő madárvédelmi terület elhelyezkedése

2-7. táblázat Velencei-tó és Dinnyési-fertő madárvédelmi terület jelölő fajai
Faj
magyar név
fülemülesitke
jégmadár
kanalas réce
csörgő réce
tőkés réce
böjti réce
kendermagos réce
nagy lilik
nyári lúd

ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Acrocephalus melanopogon
Alcedo atthis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser

tartózko- minimum
dás
állomány
fészkelő
51
fészkelő
5
vonuló
501
vonuló
501
vonuló
10000
vonuló
501
fészkelő
1
vonuló
10001
vonuló
5001
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maximum
állomány
100
11
1000
1000
11000
1000
5
25000
10000

egyed/
pár
pár
pár
egyed
egyed
egyed
egyed
pár
egyed
egyed

reprezentativitása
B
C
B
C
B
A
C
B
A
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Faj
magyar név
nyári lúd
kis lilik
vetési lúd
vörös gém
üstökösgém
kontyos réce
cigányréce
cigányréce
fattyúszerkő
barna rétihéja
kékes rétihéja
nagy kócsag
nagy kócsag
kis kócsag
rétisas
gólyatöcs
gólyatöcs
törpegém
tövisszúró gébics
kis őrgébics
kékbegy
kis bukó
nagy póling
nagy póling
bakcsó
pajzsoscankó
kanalasgém
kanalasgém
gulipán
küszvágó csér
réti cankó

tudományos/latin név
Anser anser
Anser erythropus
Anser fabalis
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Aythya nyroca
Chlidonias hybridus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Egretta alba
Egretta alba
Egretta garzetta
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Luscinia svecica
Mergus albellus
Numenius arquata
Numenius arquata
Nycticorax nycticorax
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Platalea leucorodia
Recurvirostra avosetta
Sterna hirundo
Tringa glareola

tartózko- minimum
dás
állomány
fészkelő
51
vonuló
1
vonuló
2500
fészkelő
11
fészkelő
1
vonuló
501
vonuló
101
fészkelő
11
fészkelő
51
fészkelő
11
telelő
11
fészkelő
51
vonuló
251
fészkelő
15
telelő
1
vonuló
11
fészkelő
11
fészkelő
11
fészkelő
5
fészkelő
1
fészkelő
11
vonuló
11
fészkelő
1
vonuló
150
fészkelő
25
vonuló
500
vonuló
101
fészkelő
50
fészkelő
11
fészkelő
11
vonuló
501

maximum
állomány
100
5
5000
50
5
1000
250
50
100
50
50
100
500
20
5
50
25
50
11
5
50
50
5
300
50
1500
250
100
25
50
1000

egyed/
pár
pár
egyed
egyed
pár
pár
egyed
egyed
pár
pár
pár
egyed
pár
egyed
pár
egyed
egyed
pár
pár
pár
pár
pár
egyed
pár
egyed
pár
egyed
egyed
pár
pár
pár
egyed

reprezentativitása
B
C
A
B
C
A
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
D
D
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
 nagy kócsag (Egretta alba)
 gólyatöcs (Himantopus himantopus)
 kis kócsag (Egretta garzetta)
 gulipán (Recurvirostra avosetta)
 vörösgém (Ardea purpurea)
 nagy póling (Numenius arquata)
 üstökösgém (Ardeola ralloides)
 fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)
 bakcsó (Nycticorax nycticorax)
 küszvágó csér (Sterna hirundo)
 törpegém (Ixobrychus minutus)
 jégmadár (Alcedo atthis)
 kanalasgém (Platalea leucorodia)
 kékbegy (Luscinia svecica)
 cigányréce (Aythya nyroca)
 fülemülesitke (Acrocephalus
melanopogon)
 nyári lúd (Anser anser)
 barna rétihéja (Circus aeruginosus)
 nagy kócsag (Egretta alba)
 kontyos réce (Aythya fuligula)
 kanalasgém (Platalea leucorodia)
 cigányréce (Aythya nyroca)
 nyári lúd (Anser anser)
 kis bukó (Mergus albellus)
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vetési lúd (Anser fabalis)
nagy lilik (Anser albifrons)
kis lilik (Anser erythropus)
vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)
csörgőréce (Anas crecca)
böjti réce (Anas querquedula)
kanalas réce (Anas clypeata)

rétisas (Haliaeetus albicilla)
kékes rétihéja (Circus cyaneus)
nagy póling (Numenius arquata)
pajzsoscankó (Philomachus pugnax)
gólyatöcs (Himantopus himantopus)
réti cankó (Tringa glareola)

A terület fő célkitűzése:
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet.
 Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a nagy kócsagot (Egretta alba), a
kanalasgémet (Platalea leucorodia), a cigányrécét (Aythya nyroca), a kékbegyet
(Luscinia svecica), a fülemülesitkét (Acrocephalus melanopogon) és a vonuló vízi
madarakat.
 A jó állapotú gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése.
 Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
 Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása.
 Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és
fejlesztése.
 Természetvédelmi célú nádgazdálkodás folytatása.
 Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
 A vízi vad vadászat korlátozásának fenntartása.
További célok és feladatok:
 Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak
szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
 A Dinnyési-fertőn kis vizes vízfelületek, költőszigetek kialakítása.
 A Dinnyési-fertő partszegélyének változatos kialakítása a legelő állatállomány
felhasználásával, nádas és taposott partszakaszok meglétének biztosítása.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a sztyepprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 Az állattartás szabályozása, a természetes vízfelületekből történő itatás vízszinttől
függő korlátozása túllegeltetés, alullegeltetés, a vizek partján a túlzott taposás
elkerülése.
 Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
 A túlzott kerékpározás, lovaglás madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek
megszüntetése.
 A madármegfigyelés rendszerének kialakítása a terület túlterhelésének elkerülésével.
 Vízszint szabályozás kialakítása, vízpótlás megoldása.
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 A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
 Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak
csökkentése érdekében.

Különleges természetmegőrzési terület és jellemzőik
2.1.5. Adony-perkátai löszvölgyek természetmegőrzési terület (HUDI20002)
Területe: 201.19 ha
Elhelyezkedését lásd az alábbi ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-8. és 2-9. táblázat
tartalmazza.
2-6. ábra

Adony-perkátai löszvölgyek természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-9. táblázat

Adony-perkátai löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei

Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

6250
6440

2-9. táblázat

Terület (ha)

Reprezentativitás

2,1

C

26,8
37

B
B

Adony-perkátai löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj

magyar név
nagy tűzlepke

tudományos/latin név
Lycaena dispar

reprezentativitása
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6250 *Síksági pannon löszgyepek
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
ÖKO Zrt.
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 nagy tűzlepke (Lycaena dispar).
A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének
megőrzése.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa
által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 A túlzott becserjésedés miatt leromlott löszgyepek visszaalakítása gyeppé és extenzív
mezőgazdasági használattal való fenntartása.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
 A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása
őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer
terület létrehozása.
 Az élőhelyet veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, delelőhely)
megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
2.1.6. Alapi kaszálórétek természetmegőrzési terület (HUDI20003)
Területe: 518.58 ha
Elhelyezkedését lásd az alábbi ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-10. és 2-11. táblázat
tartalmazza.
2-7. ábra
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2-10. táblázat Alapi kaszálórétek természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

1530
6260
6410

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
Pannon homoki gyepek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

6440

Terület (ha)

Reprezentativitás

351
40

A
C

1,3

C

15,3

C

2-11. táblázat Alapi kaszálórétek természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név

kisfészkű aszat
mocsári teknős
dunai tarajosgőte

tudományos/latin név

Cirsium brachycephalum
Emys orbicularis
Triturus dobrogicus

reprezentativitása
C
D
D

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, pannon szikes sztyeppék és mocsarak
természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások
nem végezhetőek.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő
gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása,
állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
sík- és dombvidéki kaszálórétek, pannon szikes sztyeppék és mocsarak területén a
túlhasználat / alulhasználat elkerülése érdekében.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A területen előforduló kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) populációjának
megerősítése, a faj számára megfelelő vízviszonyok helyreállításával, a legeltetett
állatok mennyiségének, fajának, fajtájának optimalizálásával, a térben és időben
mozaikos kaszálási gyakorlat elterjesztésével.
2.1.7. Aszal-völgy természetmegőrzési terület (HUDI20004)
Területe: 102.16 ha
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Elhelyezkedését lásd a 2-8. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-12. és 2-13. táblázat
tartalmazza.
2-8. ábra

Aszal-völgy természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-12. táblázat Aszal-völgy természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

40A0
6210

Szubkontinentális peripannon cserjések
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek

6250

Terület (ha)

Reprezentativitás

0,41
0,65

C
C

41,2

B

2-13. táblázat Aszal-völgy természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név

magyar tarsza
Leánykökörcsin

tudományos/latin név

Isophya costata
Pulsatilla grandis

reprezentativitása
C
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6250 Síksági pannon löszgyepek
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 magyar tarsza (Isophya costata)
A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének
megőrzése.
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További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő
gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása,
állományaik csökkentése.
 túlzott becserjésedés miatt leromlott löszgyepek visszaalakítása gyeppé és extenzív
mezőgazdasági használattal való fenntartása.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
síksági pannon löszgyepek, és a sík- és dombvidéki kaszálórétek területén a
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
 A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása
őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer
terület létrehozása.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A magyar tarsza (Isophya costata) populációk fenntartása érdekében a faj ökológiai
igényeinek megfelelő gyepszerkezet kialakítása, élőhelyének extenzív legeltetésével,
vagy késői kaszálásával.
2.1.8. Bársonyos természetmegőrzési terület (HUDI20005)
Területe: 1209.66 ha (ebből Fejér megyében: 428,43 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-9. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-14. és 2-15. táblázat
tartalmazza.
2-9. ábra

ÖKO Zrt.

Bársonyos természetmegőrzési terület elhelyezkedése

23

2019. május

Fejér megye megyei területrendezési tervének (stratégiai) környezeti vizsgálata
*. melléklet: Natura 2000 hatásbecslés

2-14. táblázat Bársonyos természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
Pannon homoki gyepek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus
betulusszal
Pannon cseres-tölgyesek

6260
6410
6430
6440
7230
91E0*
91G0*
91M0

Terület (ha)

Reprezentativitás

2,91

C

92,81

C

13,05

D

0,01

C

29,86
0,1

C
C

57,13

C

102,42

C

25,94

C

2-15. táblázat Bársonyos természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
vöröshasú unka
nagy hőscincér
skarlátbogár
díszes tarkalepke
homoki nőszirom
nagy szarvasbogár
nagy tűzlepke
sötét hangyaboglárka
vérfű-hangyaboglárka
gyászcincér
ürge
dunai tarajosgőte

tudományos/latin név
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Hypodryas maturna
Iris humilis ssp. arenaria
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Morimus funereus
Spermophilus citellus
Triturus dobrogicus

reprezentativitása
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion
caeruleae)
 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
 6260 Pannon homoki gyepek
 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal
 közönséges ürge (Spermophylus citellus)
 szarvasbogár (Lucanus cervus)
 nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
 magyar futrinka (Carabus hungaricus)
 nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
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A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, meszes
alapkőzetű féltermészetes gyepek, puhafás ligeterdők, gyertyános tölgyesek
természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely
típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a
hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem
növekedhet.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára szükséges a megfelelő
vízellátottság, vízháztartás biztosítása, a vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési
beavatkozások nem végezhetőek.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa,
fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a
degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek gyeppé alakítása és
fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal.
 A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek
visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
 A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi
kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de
kijárt földutak felszámolása
 A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
2.1.9. Belsőbárándi löszvölgy természetmegőrzési terület (HUDI20006)
Területe: 280.69 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-10. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-16. és 2-17. táblázat
tartalmazza.
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2-10. ábra Belsőbárándi löszvölgy természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-16. táblázat Belsőbárándi löszvölgy természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

40A0
6210

Szubkontinentális peripannon cserjések
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6250
6440

Terület (ha)

Reprezentativitás

0,04

B

3,15

B

30,12
98,27

B
A

2-17. táblázat Belsőbárándi löszvölgy természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
tátorján (buglyos tátorján)
nagy tűzlepke
ürge

tudományos/latin név
Crambe tataria
Lycaena dispar
Spermophilus citellus

reprezentativitása
B
C
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6240 Szubpannon sztyeppék
 6250 Síksági pannon löszgyepek
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 tátorján (Crambe tataria)
A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek természetszerű
szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
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 A tátorján (Crambe tataria) populációjának megőrzése, a populáció elterjedési területe
ne csökkenjen, ennek érdekében a területen a faj magszórását megelőző kaszálást,
legeltetést kerülni szükséges.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő
gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása,
állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
szubpannon
sztyeppék,
síksági
pannon
löszgyepek
területén
a
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
2.1.10. Besnyői löszvölgy természetmegőrzési terület (HUDI20007)
Területe: 40,99 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-11. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-18. és 2-19. táblázat
tartalmazza.
2-11. ábra Besnyői löszvölgy természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-18. táblázat Besnyői löszvölgy természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6250
6440
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2-19. táblázat Besnyői löszvölgy természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
csíkos medvelepke

tudományos/latin név
Callimorpha quadripunctaria

reprezentativitása
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhely kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
 6250 Síksági pannon löszgyepek.
A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének
megőrzése.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás
megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik
csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek megszüntetése, a jogilag nem
létező, de kijárt földutak felszámolása.
2.1.11. Déli-Gerecse természetmegőrzési terület (HUDI20015)
Területe: 4815,13 ha (ebből Fejér megyében: 3018,70 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-12. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-20. és 2-21. táblázat
tartalmazza.
2-12. ábra Déli-Gerecse természetmegőrzési terület elhelyezkedése
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2-20. táblázat Déli-Gerecse természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6190
6240
8210
9180
91G0

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
Szubpannon sztyeppék
Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus
betulusszal
Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
Pannon cseres-tölgyesek

91H0
91M0

Terület (ha)

Reprezentativitás

740,76
481,51
48,15
48,15

B
B
B
B

481,51

B

722,27
963,03

B
B

2-21. táblázat Déli-Gerecse természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
nyugati piszedenevér
vöröshasú unka
csíkos medvelepke
nagy hőscincér
skarlátbogár
mocsári teknős
Anker-araszoló
füstös ősziaraszoló
kék pattanó
nagy szarvasbogár
gyászcincér
nagyfülű denevér
hegyesorrú denevér
csonkafülű denevér
közönséges denevér
leánykökörcsin
kis patkósdenevér
havasi cincér
magyar gurgolya
ürge
eurázsiai rétisáska
dunai tarajosgőte

tudományos/latin név
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Emys orbicularis
Erannis ankeraria
Lignyoptera fumidaria
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Morimus funereus
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Seseli leucospermum
Spermophilus citellus
Stenobothrus eurasius
Triturus dobrogicus

reprezentativitása
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
D

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel
 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal
 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
 6240 Szubpannon sztyeppék
 6250 Síksági pannon löszgyepek
 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
 Anker-araszoló (Erannis ankeraria)
 eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius)
 füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria)
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gyászcincér (Morimus funereus)
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
szarvasbogár (Lucanus cervus)
ürge (Spermophilus citellus)
magyar gurgolya (Seseli leucospermum)
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

A terület fő célkitűzései:
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet.
 A jó állapotú sziklagyepek, sztyeppek és erdei élőhelyek természetszerű
szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely
típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a
hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem
növekedhet.
További célok és feladatok:
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a magas
természetességű bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseresek és a gyertyános
tölgyesek területén.
 A sajmeggyes karsztbokorerdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése.
 Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény
fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás
talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a sztyepprétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése
érdekében.
 A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek,
löszgyepek fokozatos visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
 A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön
vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek
degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről.
 A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi
kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő
mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
 A közönséges ürge (Spermophilus citellus) állományának megerősítése, fenntartása
érdekében élőhelyén a rendszeres kaszálás helyett legeltetni szükséges.
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 A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a
denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
 A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások
megőrzése.
 Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa,
fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a
degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag
nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
2.1.12. Kelet-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület (HUDI20027)
Területe: 315,50 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-13. ábrán. A jelölő élőhelyeket a 2-22. táblázat tartalmazza.
2-13. ábra Kelet-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-22. táblázat Kelet-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6250
6440

ÖKO Zrt.

31

Terület (ha)

Reprezentativitás

6,9

C

55,3
59

B
B

2019. május

Fejér megye megyei területrendezési tervének (stratégiai) környezeti vizsgálata
*. melléklet: Natura 2000 hatásbecslés

Jelölő faj nem található a területen.
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések
 6240 Szubpannon sztyeppék
 6250 Síksági pannon löszgyepek
A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, szubpannon sztyeppék, síksági pannon
löszgyepek, valamint szubkontinentális peripannon cserjések természetszerű
szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások
nem végezhetőek.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, selyemkóró, kanadai aranyvessző
által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat,
alulhasználat elkerülése érdekében.
 A becserjésedés miatt leromlott kaszálórétek, szubpannon sztyeppék, pannon
löszgyepek, gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a
xerotherm cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,)
megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
2.1.13. Központi-Gerecse természetmegőrzési terület (HUDI20030)
Területe: 5911,50 ha (ebből Fejér megyében: 69,53 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-14. ábrán. A jelölő élőhelyeket a 2-23. táblázat, a jelölő fajokat a 224. táblázat tartalmazza.
2-23. táblázat Központi-Gerecse természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

5130

Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő
gyepekben
Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Szubpannon sztyeppék
Síksági pannon löszgyepek

6190
6210
6240
6250
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Terület
(ha)

Reprezentativitás

59,12

C

118,23

B

236,46

C

118,23
59,12

B
C
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6430
8210
8310
9130
9180
91G0
91H0
91M0

Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai
Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)
Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal
Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel
Pannon cseres-tölgyesek

59,12

C

0,00
129,00
295,58
118,23
886,73
532,04
3546,9

B
B
C
B
B
B
B

2-14. ábra Központi-Gerecse természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-23. táblázat Központi-Gerecse természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
nyugati piszedenevér
vöröshasú unka
csíkos medvelepke
nagy hőscincér
skarlátbogár
mocsári teknős
magyarföldi husáng
bíboros sallangvirág
kék pattanóbogár
nagy szarvasbogár
gyászcincér
nagyfülű denevér
hegyesorrú denevér
csonkafülű denevér
közönséges denevér
leánykökörcsin
ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Emys orbicularis
Ferula sadleriana
Himantoglossum caprinum
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Morimus funereus
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla grandis

33

reprezentativitása
C
D
C
C
C
D
B
C
C
C
C
C
C
C
C
D
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Faj
magyar név
kereknyergű patkósdenevér
nagy patkósdenevér
kis patkósdenevér
havasi cincér
eurázsiai rétisáska

tudományos/latin név
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Stenobothrus eurasius

reprezentativitása
C
C
C
C
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
 9130 szubmontán és montán bükkösök (Luzulo-Fagetum)
 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
 6190 pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
 6250 Síksági pannon löszgyepek
 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal
 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel
 eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius)
 gyászcincér (Morimus funereus)
 nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
 szarvasbogár (Lucanus cervus)
 vöröshasú unka (Bombina bombina)
 kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)
 havasi cincér (Rosalia alpina)
 bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum)
 magyarföldi husáng (Ferula sadleriana)
A terület fő célkitűzései:
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet.
 A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének
megőrzése.
 Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely
típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a
hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem
növekedhet.
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További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa,
fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a
degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök,
melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.
 A sajmeggyes karsztbokorerdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése.
 Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény
fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás
talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
 A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek,
löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
 A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön
vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek
degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről.
 A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi
kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő
mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
 A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a
denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
 A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások
megőrzése.
 A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló
bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához a
megfelelő faállományt.
 A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populáció megőrzése érdekében a
vadvédelmi kerítést a vadlétszám megfelelő méretűre csökkentéséig szükséges
fenntartani.
 A kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) populáció mesterséges
betelepítéssel történő megerősítése.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag
nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
2.1.14. Lajoskomáromi löszvölgyek természetmegőrzési terület (HUDI20031)
Területe: 909,76 ha (ebből Fejér megyében: 783,53 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-15. ábrán. A jelölő élőhelyeket a 2-25. táblázat tartalmazza.
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2-15. ábra Lajoskomáromi löszvölgyek természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-25. táblázat Lajoskomáromi löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

40A0
6210

Szubkontinentális peripannon cserjések
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

6250
6440
91I0

Terület
(ha)
9,1

Reprezentativitás

13,52

C

75,69
74,99
9,1

B
C
C

C

Jelölő faj nem található a területen.
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
 6250 Síksági pannon löszgyepek
 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések
 91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú síksági pannon löszgyepek, szubkontinentális peripannon cserjések,
erdőssztyepptölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem
növekedhet.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, nyugati ostorfa által
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
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 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
 A területen található mesterségesen erdősített síksági pannon löszgyepek lehetőség
szerinti visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké.
A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív
használattal való fenntartása.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quad) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak
felszámolása.
 A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető.
 Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós
fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők.
 Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a
jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú
növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből.
 A jelölő élőhelyek beépítésének megakadályozása.
2.1.15. Móri-árok természetmegőrzési terület (HUDI20033)
Területe: 684.13 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-16. ábrán. A jelölő élőhelyeket a 2-26. táblázat, jelölő fajait a 2-27.
táblázat tartalmazza.
2-16. ábra Móri-árok természetmegőrzési terület elhelyezkedése
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2-26. táblázat Móri-árok természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6260
6410

Pannon homoki gyepek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6430
6440
6510
7230
91E0

Terület
(ha)
0,82

Reprezentativitás

5,11

C

11

C

178,6

B

105,6

B

0,24

C

41,94

C

D

2-27. táblázat Móri-árok természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
vöröshasú unka
nagy tűzlepke
sötét hangyaboglárka
vérfű-hangyaboglárka

tudományos/latin név
Bombina bombina
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius

reprezentativitása
C
C
C
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 vöröshasú unka (Bombina bombina)
 nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
A terület fő célkitűzései:
 A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, mészkedvelő üde láp- és sásrétek
természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások
nem végezhetőek.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, kanadai aranyvessző által veszélyeztetett jelölő
gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása,
állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
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 A jelölő erdei élőhely állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint
közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a
természetes állapotokhoz.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom)
megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív
használattal való fenntartása.
2.1.16. Duna és ártere természetmegőrzési terület (HUDI20034)
Területe: 16573,52 ha (ebből Fejér megyében: 2719,48 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-17. ábrán. A jelölő élőhelyeket a 2-28. táblázat, jelölő fajait a 2-29.
táblázat tartalmazza.
2-17. ábra Duna és ártere természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-28. táblázat Duna és ártere természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

1530

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
Oligo-mezotróf állóvizek Litorellettea uniflorae és/vagy Iseo-Nanojuncetea
vegetációval
Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzette
Természetes disztróf tavak és tavacskák
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention
növényzettel
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Szubpannon sztyeppék
Síksági pannon löszgyepek
Pannon homoki gyepek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai

3130
3150
3160
3270
6210
6240
6250
6260
6410
6430
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(ha)
0,18

Reprezentativitás
D

10,47

C

3,32
0,87

C
D

259,43

C

0,02

D

1,89
70,6
52,61

C
C
C

11,25

B

32,24

B
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Kód

Élőhelynév

6440

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Tőzegmohás lápok és ingólápok
Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae
fajaiva
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)
Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

6510
7140
7210
7230
9180
91E0
91F0
91I0

Terület
(ha)
343,86

Reprezentativitás
B

48,6

C

0,04

D

62,74

B

33,3
0,45

B
D

2081,79

B

339,28

B

0,01

D

2-29. táblázat Duna és ártere természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
balin
vöröshasú unka
csíkos medvelepke
eurázsiai hód
vágó csík
díszes légivadász
homoki kikerics
skarlátbogár
mocsári teknős
ingola faj
halványfoltú küllő
széles durbincs
selymes durbincs
homoki nőszirom
lápi szitakötő
nagy szarvasbogár
közönséges vidra
nagy tűzlepke
vérfű hangyaboglárka
réti csík
garda
szivárványos ökle
leánykoncér ill. dunai
endemikus változata
közönséges ürge
dunai tarajos gőte
tompa folyamkagyló
német bucó
magyar bucó

tudományos/latin név
Aspius aspius
Bombina bombina
Callimorpha quadripunctaria
Castor fiber
Cobitis taenia
Coenagrion ornatum
Colchicum arenarium
Cucujus cinnaberinus
Emys orbicularis
Eudontomyzon spp.
Gobio albipinnatus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Iris humilis ssp. arenaria
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus

reprezentativitása
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Rutilus pigus/ Rutilus virgo

B

Spermophilus citellus
Triturus dobrogicus
Unio crassus
Zingel streber
Zingel zingel

C
C
C
C
B

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 3270 iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention
növényzettel
 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
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 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)
 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 közönséges hód (Castor fiber)
 magyar bucó (Zingel zingel)
 vidra (Lutra lutra)
 vágócsík (Cobitis taenia)
 vöröshasú unka (Bombina bombina)
 széles durbincs (Gymnocephalus
baloni)
 dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus)
 réti csík (Misgurnus fossilis)
 leánykoncér (Rutilus pigus)
 garda (Pelecus cultratus)
 ragadozó őn (balin) (Aspius aspius)
 tompa folyamikagyló (Unio crassus)
 halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
 lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)
 ingola fajok (Eudontomyzon spp.)
 díszes légivadász (Coenagrion
 selymes durbincs (Gymnocephalus
ornatum)
schraetzer)
 nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
 szivárványos ökle (Rhodeus sericeus
amarus)
 vérfű hangyaboglárka (Maculinea
teleius)
 német bucó (Zingel streber)
A terület fő célkitűzése:
 A területen található jó állapotú folyópartok, mocsárrétek, kaszálórétek, keményfás-,
és puhafás ligeterdők kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A területen található jelölő fajok állományai fennmaradásának biztosítása.
 A Duna folyóvizi jellegének megőrzése, a főágban található kavicsos, nagy áramlási
sebességű élőhelyek, illetve kavics- és homokzátonyok megőrzése a magyar bucó,
német bucó, selymes durbincs, halványfoltú küllő, balkáni csík érdekében különösen
Dunaalmás, Nyergesújfalu, Tát, Esztergom, Szob, Nagymaros, Verőce, Vác, Göd,
Szigetmonostor, Érd, Rácalmás térségében, illetve a Szentendrei-Dunaág Tahi-híd
feletti szakaszán található Kecske-zátony térségében a Duna mindkét oldalán.
 A Duna még megmaradt természetes/természetközeli állapotú partszakaszainak,
mellékágainak, holtágainak megőrzése, az ártéri vizes élőhelyek vízutánpótlásának
biztosítása, a szigetek parthoz kapcsolódásának, az oldalágak és az ártér feltöltésének
megakadályozása, a parti zóna védelme.
 A területen található, életciklusában legalább részben vízhez kötött állatfajok ívó-,
táplálkozó és telelőhelyei állapotának megőrzése.
 Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely
típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a
hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem
növekedhet.
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További célok és feladatok:
 A természetmegőrzési területen található ligeterdők, mocsárrétek, kaszálók megőrzése,
invazív gyom- és kultúrfajok (Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailathus altissima,
Prunus serotina, Populus x hybrida, Impatiens glandulifera, Impatiens noli-tangere,
Phytolacca americana, Solidago gigantea, S. canadensis, Aster spp., stb.)
visszaszorítása, irtása az élőhelyek védelme érdekében.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
 Mellékágak természetvédelmi célú rehabilitációjának kidolgozása és megvalósítása,
vízgyűjtő szintű szemlélet meghonosítása a jelenleg településenként tervezett
mellékág-rehabilitációk vonatkozásában: a különféle típusú mellékágak (eu-, para-,
plesio- és paleopotamon) szakaszra jellemző arányának meghatározása, illetve ezt
követően a mellékág-rehabilitációk, illetve új élőhelyek kialakítása során ennek
gyakorlatba történő átültetése.
 A selymes durbincs, a magyar bucó, a német bucó, a halványfoltú küllő, a balin, a
márna védelmének érdekében szükséges kíméleti területnek kijelölni a sekély
zátonyos területeket.
 E területeken a hullámkeltést alacsony vízállás esetén korlátozni szükséges, elsősorban
az éjjeli órákban, különösen a következő területeken: Szobi zátonyok, Zebegényisziget, Dömös zátonyai, Szentendrei-sziget felső szigetcsúcs, Verőce zátonyok,
Kompkötő-sziget, Vác, Torda-sziget térsége, Égető-sziget alsó bejárata, Gödi, illetve a
Surányi zátonyok, illetve a Szentendrei Dunaágban a Kecske-zátony, a Kacsa-sziget, a
Lupa-sziget és a Szentendrei kanyar zátonyai.
 A Duna egyéb szakaszain található sekély zátonyos területek, pontosabb
feltérképezésének elvégzése.
 A kijelölt területeken meghatározni azt a vízállást, amely alatt a hullámzás tömegesen
pusztítja az ivadékot, majd a szükséges sebességkorlátozó intézkedések meghozása és
táblák segítségével, illetve a hajósoknak szóló hírdetményeken való közlése.
 Új ívóhelyek létrehozása.
 A területen található közönséges denevér (Myotis myotis) állományok
fennmaradásának biztosítása, részben a gyepek fenntartásával, részben a folyam
partjának és a szegélyező erdőállományok fenntartásával.
 A közönséges hód (Castor fiber) védelme érdekében, ismert élőhelyei környékén a
vízparti 15 méteres sávban a lágy-, és fásszárú növényzet háborítatlanságának
biztosítása.
 A Dunába torkolló kisvízfolyások torkolatának természetes állapotban tartása, a vízi
szervezetek számára az átjárhatóság biztosítása.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a
mocsárrétek, ártéri kaszálók területén a túlhasználat/alulhasználat, a beerdősülés,
valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében.
 A becserjésedés miatt leromlott mocsárrétek, ártéri kaszálók gyeppé alakítása és
fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a jellegtelen cserjések túlzott
térfoglalásának megakadályozása.
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 A Duna további medersüllyedésének természetvédelmi szempontból előnyös módon
történő megakadályozása.
 A ligeterdők helyén álló, az eredeti gyepszint fajait őrző ültetvény erdők fokozatos
átalakítása őshonos fafajú erdőkké, a jelölő élőhelyek kiterjedésének növelése
érdekében.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, quad, illegális bányászat, favágás) megszüntetése, a jogilag nem
létező, de kijárt földutak felszámolása az ártéren.
 A lovas, gyalogos turista forgalom, illetve vízisportok (evezőtúra, horgászat)
szabályozása, túraútvonalak, kikötési lehetőségek kijelölése, illegális kikötési-és
horgászhelyek felszámolása.
 Az illegálisan kialakított anyagnyerő helyek, hulladéklerakó helyek gyom és hulladék
mentesítése, további lerakások megakadályozása, őshonos fafajú erdő kialakításával
történő rekultivációja a megmaradt eredeti domborzati formák bolygatása nélkül.
 A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
 A hajózási fejlesztési elképzelések és a természetvédelem céljainak összehangolása.
 A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása.
2.1.17. Nagylóki löszvölgyek természetmegőrzési terület (HUDI20036)
Területe: 288,80 ha
Elhelyezkedését lásd az alábbi ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-30. és 2-31. táblázat
tartalmazza.
2-18. ábra Nagylóki löszvölgyek természetmegőrzési terület elhelyezkedése

ÖKO Zrt.

43

2019. május

Fejér megye megyei területrendezési tervének (stratégiai) környezeti vizsgálata
*. melléklet: Natura 2000 hatásbecslés

2-30. táblázat Nagylóki löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei

6250
6440

Terület
(ha)

Reprezentativitás

4,8

C

86,64
57

B
B

2-31. táblázat Nagylóki löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
vöröshasú unka

tudományos/latin név
Bombina bombina

reprezentativitása
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
 6240 Szubpannon sztyeppék
 6250 Síksági pannon löszgyepek
A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, mészkedvelő üde láp- és sásrétek,
szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének,
fajkészletének megőrzése.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások
nem végezhetőek.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, kanadai aranyvessző által
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív
használattal való fenntartása.
2.1.18. Nyakas-tető szarmata vonulat természetmegőrzési terület (HUDI20037)
Területe: 614,22 ha (ebből Fejér megyében: 168,64 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-19. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-32. és 2-33. táblázat
tartalmazza.
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2-19. ábra Nyakas-tető szarmata vonulat természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-32. táblázat Nyakas-tető szarmata vonulat természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6190
6210

Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Szubpannon sztyeppék
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai
Hegyi kaszálórétek
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel
Pannon cseres-tölgyesek

6240
6430
6520
91E0
91H0
91M0

Terület
(ha)
0,74

Reprezentativitás

2,5

C

132

B

0,18

D

1,23

D

1,2

C

48,64
28,42

C
C

C

2-33. táblázat Nyakas-tető szarmata vonulat természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
nagy szarvasbogár
leánykökörcsin
magyar gurgolya

tudományos/latin név
Lucanus cervus
Pulsatilla grandis
Seseli leucospermum

reprezentativitása
C
C
B

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 240 Szubpannon sztyeppék
 szarvasbogár (Lucanus cervus)
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A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú szubpannon sztyeppek természetszerű szerkezetének, fajkészletének
megőrzése. A szarvasbogár populáció nagyságának megőrzése, az elterjedési terület
csökkenésének megelőzése.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem
növekedhet.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, feketefenyő fajok által
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása
őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer
terület létrehozása.
 A szarvasbogár állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi
kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
 A becserjésedés miatt degradálódó szubpannon sztyeppek területén a szukcesszió
lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott
térfoglalásának megakadályozása.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
crossmotorozás, hulladék lerakás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt
földutak felszámolása.
 A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben.
2.1.19. Póc alja természetmegőrzési terület (HUDI20041)
Területe: 61,90 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-20. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-34. és 2-35. táblázat
tartalmazza.
2-34. táblázat Póc alja természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6250
6430
91E0

Terület
(ha)

Reprezentativitás

0,16

C

14

B

3,23

C

0,28

C

2-35. táblázat Póc alja természetmegőrzési terület jelölő faja
Faj
magyar név
piros kigyószisz
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2-20. ábra Póc alja természetmegőrzési terület elhelyezkedése

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhely kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
 6250 Síksági pannon löszgyepek
A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének
megőrzése.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, keskenylevelű ezüstfa által veszélyeztetett
jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének
megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
 A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív
használattal való fenntartása.
2.1.20. Sárrét természetmegőrzési terület (HUDI20044)
Területe: 4108,59 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-21. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-36. és 2-37. táblázat
tartalmazza.
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2-21. ábra Sárrét természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-36. táblázat Sárrét természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil
magaskórós szegélytársulásai
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae
fajaiva
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)

6250
6410
6430
6440
6510
7210
7230
91E0
91F0

Terület
(ha)

Reprezentativitás

23,22

C

34

C

14,2

C

81,54

C

1842,2

A

321,3

B

0,04

B

410,83

D

30,45

C

4,75

C

2-37. táblázat Sárrét természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
nyugati piszedenevér
vöröshasú unka
kisfészkű aszat
vágó csík
mocsári teknős
nagy tűzlepke
ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Cobitis taenia
Emys orbicularis
Lycaena dispar
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Faj
magyar név
sötét hangyaboglárka
vérfű-hangyaboglárka
réti csík
nagyfülű denevér
hegyesorrú denevér
csonkafülű denevér
közönséges denevér
kis patkósdenevér
szivárványos ökle
ürge
dunai tarajosgőte

tudományos/latin név
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Misgurnus fossilis
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Rhodeus sericeus amarus
Spermophilus citellus
Triturus dobrogicus

reprezentativitása
C
C
C
D
D
D
D
D
C
D
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion
caeruleae)
 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
 6240 Szubpannon sztyeppék
 7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival
 csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
 közönséges denevér (Myotis myotis)
 vöröshasú unka (Bombina bombina)
 réti csík (Misgurnus fossilis)
 vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)
 kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum).
A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú kékperjés láprétek, sík- és dombvidéki kaszálórétek, mészkedvelő üde
láp- és sásrétek, szubpannon sztyeppék, meszes lápok természetszerű szerkezetének,
fajkészletének megőrzése.
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet.
 A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások
nem végezhetőek.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a keskenylevelű ezüstfa, kanadai aranyvessző által
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
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 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 A vérfű hangyaboglárka védelme érdekében szükséges a kaszálás korlátozása.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
2.1.21. Szentgyörgypuszta természetmegőrzési terület (HUDI20049)
Területe: 975,44 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-22. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-38. és 2-39. táblázat
tartalmazza.
2-22. ábra Szentgyörgypuszta természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-37. táblázat Szentgyörgypuszta természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

Terület
(ha)

Reprezentativitás

6250
91G0
91M0

Síksági pannon löszgyepek
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal
Pannon cseres-tölgyesek

292.63
0.98
682.81

C
D
C

2-38. táblázat Szentgyörgypuszta természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
skarlátbogár
István király-szegfű
leánykökörcsin

ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Cucujus cinnaberinus
Dianthus plumarius regis-stephani
Pulsatilla grandis
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C
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Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása:
 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
 6250 Síksági pannon löszgyepek
A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú síksági pannon löszgyepek, pannon cseres-tölgyesek természetszerű
szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
 Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely
típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a
hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
További célok és feladatok:
 Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő által
veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
 A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített síksági pannon löszgyepek
visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké.
 A Szent-László-patak mentén a puhafás ligeterdők állományainak megőrzése.
 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
2.1.22. Velencei-hegység természetmegőrzési terület HUDI20053
Területe: 4001,23 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-23. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-40. és 2-41. táblázat
tartalmazza.
2-40. táblázat Velencei-hegység természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

1530
40A0*
6190
6210

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
Szubkontinentális peri-pannon cserjések
Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Szubpannon sztyeppek
Síksági pannon löszgyepek

6240*
6250
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(ha)

Reprezentativitás

0,03
2,53

D
D
D

2,1

B

444,12
38,99

C
B

0,1
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Kód

Élőhelynév

6440
7230
8310
91E0

Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal
Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
Pannon cseres-tölgyesek

91F0

91G0
91H0
91I0
91M0

Terület
(ha)

Reprezentativitás

65,13
1,36
1,00

C
D
C

4,38

D

60,02

C

32,01
50,71
33,27
813,95

C
C
C
B

2-23. ábra Velencei-hegység természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-41. táblázat Velencei-hegység természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
csíkos medvelepke
nagy hőscincér
skarlátbogár
füstösszárnyú ősziaraszoló
nagy szarvasbogár

tudományos/latin név
Callimorpha quadripunctaria
Cerambix credo
Cucujus cinnaberinus
Lignyoptera fumidaria
Lucanus cervus

reprezentativitása
C
C
C
D
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
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6240 Szubpannon sztyeppék
6250 Síksági pannon löszgyepek
91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal
91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel
91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
szarvasbogár (Lucanus cervus)
csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria)

A terület fő célkitűzése:
 A jó állapotú pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek,
szubpannon sztyeppek, síksági pannon löszgyepek, pannon cseres-tölgyesek, pannon
gyertyános-tölgyesek, pannon molyhos tölgyesek, erdőssztyepp tölgyesek
természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe
nem csökkenhet.
 A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
 Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely
típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a
hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
További célok és feladatok:
 Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív
fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű
ezüstfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az
invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
 Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat
elkerülése érdekében.
 A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok
alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint
faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
 A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon sziklagyepek,
meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik, síksági
pannon löszgyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos
gyepekké.
 A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi
kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
 A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön
vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek
degradációját.
 A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
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 Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom,
motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
2.1.23. Velencei-tó természetmegőrzési terület (HUDI20054)
Területe: 1082,13 ha
Elhelyezkedését lásd a 2-24. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-42. és 2-43. táblázat
tartalmazza.
2-23. ábra Velencei-tó természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-42. táblázat Velencei-tó természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

1530
3160
6440
7140
7210

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
Természetes disztróf tavak és tavacskák
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Tőzegmohás lápok és ingólápok
Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae
fajaival
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0

Terület
(ha)

Reprezentativitás

93,65
10,05
32,46

B
C
C
B

2,46

C

28,91

C

0,98

2-43. táblázat Velencei-tó természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Faj
magyar név
vöröshasú unka
kisfészkű aszat
mocsári teknős
lápi szitakötő
hagymaburok
vidra
nagy tűzlepke
réti csík
dunai tarajosgőte

ÖKO Zrt.

tudományos/latin név
Bombina bombina
Cirsium brachycephalum
Emys orbicularis
Leucorrhinia pectoralis
Liparis loeselii
Lutra lutra
Lycaena dispar
Misgurnus fossilis
Triturus dobrogicus
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Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 3150 Természetes eutróf tavak, Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok
 7210 Meszes lápok téli sással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival
 mocsári teknős (Emys orbicularis)
 vöröshasú unka (Bombina bombina)
 hagymaburok (Liparis loeseli)
A terület fő célkitűzése:
 A területen található jó állapotú tőzeglápok, meszes lápok, eutróf tavak kiterjedésének,
szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
 A területen található hagymaburok, mocsári teknős, vöröshasú unka és réti csík
állományok fennmaradásának biztosítása.
 A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és
vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások
nem végezhetőek.
További célok és feladatok:
 A lápcserjések, pionír facsoportok túlzott térfoglalásának megakadályozása az
úszólápok rögzülésének elkerülése, a lápi vegetáció és a hagymaburok (Liparis
loeseli) populációk megőrzése érdekében.
 A nyílt vizű lápterületek feltöltődésének, benövényesedésének megakadályozása,
biztosítva ezzel a réti csík fennmaradásának feltételeit.
 Természetvédelmi
célú
nádgazdálkodás
kidolgozása
és
megvalósítása,
természetmegőrzési területen a nád rizómák mechanikai sérülésének, a nádasok
fragmentációjának, kiritkulásának megelőzése.
 A hagymaburok (Liparis loeseli) populációk elterjedési területén téli, kézi nádvágás
alkalmazása.
2.1.24. Keleti-Bakony természetmegőrzési terület (HUBF20001)
Területe: 22650,16 ha (ebből Fejér megyében: 7259,31 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-25. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-44. és 2-45. táblázat
tartalmazza.
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2-23. ábra Keleti-Bakony természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-42. táblázat Keleti-Bakony természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

3260

Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis
és Callitricho-Batrachion növényzettel
Szubkontinentális peri-pannon cserjések
Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Szubpannon sztyeppek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Hegyi kaszálórétek
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)
A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön
Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal
Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
Pannon cseres-tölgyesek

40A0
6190
6210
6240
6410
6520
7230
8160
8210
8310
9130
9150
9180
91E0
91G0
91H0
91M0
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Terület
(ha)

Reprezentativitás

226,5

B

226,5
2500

A
A

226,5

A

7248,05

A

226,5

B

226,5
226,5
226,5
226,5

226,5
226,5

B
B
A
A
B
A
A
A

226,5

B

906,01
3397,52
4077,03

A
A
A

161
1812,01
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2-43. táblázat Keleti-Bakony természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Faj
magyar név
vöröshasú unka
sárgahasú unka
csíkos medvelepke
nagy hőscincér
díszes légivadász
skarlátbogár
István király szegfű
sárga gyapjasszövő
lápi tarkalepke
díszes tarkalepke
homoki nőszirom
magyar tarsza
füstös ősziaraszoló
nagy szarvasbogár
vidra
nagy tűzlepke
sötét hangyaboglárka
vérfű-hangyaboglárka
sziklai illatosmoha
gyászcincér
molnárgörény
nagyfülű denevér
hegyesorrú denevér
csonkafülű denevér
közönséges denevér
csüngőaraszoló
leánykökörcsin
havasi cincér
fénylő zsoltina
magyar gurgolya
ürge
eurázsiai rétisáska
dunai tarajosgőte

tudományos/latin név
Bombina bombina
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Cerambyx cerdo
Coenagrion ornatum
Cucujus cinnaberinus
Dianthus plumarius regisstephani
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Hypodryas maturna
Iris humilis ssp. arenaria
Isophya costata
Lignyoptera fumidaria
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Mannia triandra
Morimus funereus
Mustela eversmanii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Phyllometra culminaria
Pulsatilla grandis
Rosalia alpina
Serratula lycopifolia
Seseli leucospermum
Spermophilus citellus
Stenobothrus eurasius
Triturus dobrogicus

tartózko- minimum
állomány
dás
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
1000
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó

maximum
állomány

egyed/
pár

1000

egyed

2000000

2000000

egyed

100000

100000

egyed

5000
1000
10000

5000
1000
10000

egyed
egyed
egyed

10

10

egyed

300
50
300000
50
1200
500
100
500
10000
50000
200000
12000
30000000
5000
10000

300
100
300000
50
1200
500
100
500
10000
50000
200000
12000
30000000
5000
10000

egyed
kolónia
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed
egyed

reprezentativitása
C
C
C
C
C
C
A
C
A
C
C
C
A
B
C
C
C
C
A
C
C
B
B
C
C
B
C
B
A
A
C
B
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
 9130 Szubmontán és montán bükkösök
 9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön
 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések
 6240 Szubpannon sztyeppék
 9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek
 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
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eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius)
fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia)
füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria)
havasi cincér (Rosalia alpina)
hegyesorrú denevér (Myotis blythii)
közönséges ürge (Spermophilus citellus)
lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia)
magyar gurgolya (Seseli leucospermum)
nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
piszedenevér (Barbastella barbastellus)
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
szarvasbogár (Lucanus cervus)
Szent-István szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis stephani)

A terület fő célkitűzése:
 Kerülni kell a nagy kiterjedésű (>10ha) egybefüggő erdőfelújításokat, és a nagy
kiterjedésű egykorú erdőfoltok kialakulását.
 A homogén tér- és korszerkezet javítandó az erdei élőhelytípusokban.
 Hosszú távon az egykorú erdőfoltok kezelésénél előtérbe kell helyezni a szálaló
üzemmódot.
 A jelölő erdei élőhelyeken a természetszerű felújítások elősegítése, az ezeket
akadályozó, nehezítő vagy akár lehetetlenné tevő hatások közöttük az élőhely
vadeltartó képességét meghaladó nagyvadállomány kedvezőtlen hatásának, elhárítása;
A területen található nem őshonos (pl. muflon, dámvad) vadfajok visszaszorítása.
 A gyertyános-tölgyes, és bükkös erdőállományok tekintetében, amelyek a
klímaváltozás által leginkább veszélyeztetettek, kerülni kell az eredeti célállomány
felújulását veszélyeztető felújítási módokat.
 A területen a jelölő (gazdasági jelentőségű) erdei élőhelyek típusonként külön
vizsgált- korosztályszerkezete esetében az idős állományok (80 év fölött) legalább
20%-os arányának biztosítása.
 Fokozatos felújítóvágással kezelt területeken, ahol a felújítás már elkezdődött, a
végvágás során legalább 10 % hagyásfa, illetve hagyásfacsoport valamint odvas fák
maradjanak fenn, vagyis FVV előírásnál ne maradjon 100 %, hanem az eredeti
fakészlet (első bontás előtti fakészlet) 90 %-a.
 A véghasználat megkezdése előtt történjen a hagyásfa csoportok kijelölése szélálló,
általában szegélyeken található csoportok meghagyásával.
 A hagyásfa csoportokban a továbbiakban művelési és használati tevékenységet nem
szabad végezni.
 A sekély talajú meredek lejtőkön kialakult sziklai erdőkben és molyhos tölgyeseknél a
fahasználat (EÜ termelés is) teljes mellőzése szükséges. Állományaik vágáskor nélküli
talajvédelmi rendeltetésű erdőként kezelendők.
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 A déli oldalon található cseres-tölgyesek természetes felújítása során fokozatos áttérés
szálaló vágásra.
 A területen előforduló xilofág rovarfajok (havasi cincér, nagy hőscincér, szarvasbogár)
és a denevérfajok (pl. nagyfülű denevér) állományainak fennmaradása érdekében a
csúcsszáradt faegyedek, odvas fák kímélete.
 A szubpannon gyepek becserjésedésének, és technikai sportokkal történő
károsításának megakadályozása.
 Az ürge élőhelyén a rendszeres legeltetéses gyepkezelés biztosítása.
 A Magyar Honvédség kezelésében lévő területeken futó, katonai tevékenységhez
köthető úthálózat felülvizsgálatával, a felesleges utakon történő közlekedés
visszaszorítsa, szükség szerinti megakadályozása; a szubpannon sztyeppek
egybefüggősége érdekében.
További célok és feladatok:
 A területen található fekete fenyő elegyes molyhos tölgyes erdőállományok
természetes átalakulási folyamatait hagyják érvényesülni. Ezeken az élőhelyeken a
fekete fenyő eltávolítása felesleges bolygatást jelent.
 A jövőben a gyep élőhelytípusok arányának fenntartása érdekében, a gyepek
erdősítésének kerülése.
 Az adventív és a gyepekre veszélyt jelentő bálványfa és ezüstfa visszaszorítása.
 A gyep élőhelytípusok fokozódó cserjésedését a gyepterületek extenzív legeltetésével
vagy cserjeirtással kell megakadályozni.
 A területen a technikai sportok visszaszorítása.
 Az erdei tisztások gyep jellegét megváltoztató művelés kerülése (pl. erdősítés,
vadföld).
 A vérfűhöz kötődő hangyaboglárka fajok állományainak fennmaradása érdekében a
tisztásokon található vérfüves rétek esetében, gyepkezelés (pl. kaszálás) június 15-től
szeptember 1-ig kerülendő a rétek teljes területét érintően.
 Ajánlott a kezelések június 15. előtti vagy szeptember 1. utáni elvégzése.
 A füstös ősziaraszoló élőhelyén kerülni kell a faj élőhelyén az új nyomok kialakulását,
és a jelentős bolygatással járó katonai tevékenységet.
2.1.25. Közép-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület (HUDD20020)
Területe: 1597,93 ha (ebből Fejér megyében 333,01 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-26. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-46. és 2-47. táblázat
tartalmazza.
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2-26. ábra

Közép-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület elhelyezkedése

2-46. táblázat Közép-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

3260

Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis
és Callitricho-Batrachion növényzettel
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Síksági pannon löszgyepek
Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6210
6250
6440
91E0

Terület
(ha)

Reprezentativitás

1,6

C

16,5

A

374,9
179,07

A
B

49,29

C

2-46. táblázat Közép-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület jelölő fajai
Faj
magyar név
tátorján
leánykökörcsin

tudományos/latin név
Crambe tataria
Pulsatilla grandis

tartózko- minimum
állomány
dás
állandó
1800
állandó
50

maximum
állomány
1800
100

egyed/
pár
egyed
egyed

reprezentativitása
A
C

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása*:
 6250 *Síksági pannon löszgyepek
 tátorján - Crambre tataria
 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*
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A terület fő célkitűzése:
 A Crambre tataria állomány megőrzése, illetve egyes területeken erősítése.
 Löszgyepek kaszálásának, legeltetésének kíméletes biztosítása, a szukcesszió
mérséklése, a cserjék visszaszorítása.
 A területen található vizes élőhelyek megőrzése, időszakos, mozaikos kaszálása.
 Az őshonos fafajokból álló erdőterületeken az állandó erdőborítottságának biztosítása.
Inváziós lágyszárú fajok (selyemkóró, aranyvessző) terjedésének megakadályozása.
További célok és feladatok:
 A közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása az élőhelytípusokra jellemző, védett növényfajok (Amygdalus nana, Linum
hirsutum, Orchis ustulata, Astragalus dasyanthus) védelme érdekében.
 A vízfolyások mellett kialakult és erősen degradálódó szegélytársulások és ligeterdők
természetességének javítása megfelelő kezeléssel (kaszálás, inváziós fajok
visszaszorítása).
 A természetközeli gyepes élőhelyek körül megfelelő pufferzóna kialakítása a környező
mezőgazdasági területekről érkező terhelések (növényvédőszerek, kemikáliák
bemosodása, talajerozió, elszántás, taposás) enyhítésére.
 A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő
és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
2.1.26. Tengelici homokvidék természetmegőrzési terület (HUDD20040)
Területe: 5788.12 ha (ebből Fejér megyében 2340,96 ha)
Elhelyezkedését lásd a 2-27. ábrán. A jelölő élőhelyeket és fajokat a 2-48. és 2-49. táblázat
tartalmazza.
2-27. ábra Tengelici homokvidék természetmegőrzési terület elhelyezkedése
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2-48. táblázat Tengelici homokvidék természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Kód

Élőhelynév

6210

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)
Pannon homoki gyepek
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulusszal
Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

6260
6410
7230
91E0
91G0
91I0

Terület
(ha)

Reprezentativitás

98,4

D

468,84

B

196,8

C

4,65

D

46,3

C

40,52
196,8

D
C

2-43. táblázat Tengelici homokvidék természetmegőrzési terület jelölő élőhelyei
Faj
magyar név
nyugati piszedenevér
vöröshasú unka
magyar futrinka
nagy hőscincér
mocsári teknős
homoki nőszirom
nagy szarvasbogár
vidra
nagy tűzlepke
vérfű-hangyaboglárka
réti csík
nagyfülű denevér
ürge
dunai tarajosgőte

tudományos/latin név
Barbastella barbastellus
Bombina bombina
Carabus hungaricus
Cerambyx cerdo
Emys orbicularis
Iris humilis ssp. arenaria
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Misgurnus fossilis
Myotis bechsteinii
Spermophilus citellus
Triturus dobrogicus

reprezentativitása
D
D
C
D
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása*:
 6260 *Pannon homoki gyepek
 91I0 *Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion
caeruleae)
 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
A terület fő célkitűzése:
 A természetes gyepterületek fenntartása és természetességének megőrzése megfelelő
kezeléssel: tisztító kaszálások, illetve cserjeirtás a szukcesszió megakadályozása
érdekében, továbbá legeltetés a száraz gyepi részeken.
 A mocsárrétek kedvező vízellátásának fenntartása és javítása a vízelvezetés
megszüntetésén és vízkormányzáson keresztül.
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 A túlnyomó részt mezőgazdasági, lakó és ipari területekkel övezett természetközeli és
féltermészetes élőhelyek védelmének biztosítása, a kedvezőtlen hatások
kiküszöbölése.
 A természetes erdőterületek állandó erdőborítottságának biztosítása, természetközeli
erdőgazdálkodás alkalmazása.
 A nem őshonos fafajokból (fehér akác, erdei fenyő) álló erdőállományok
termőhelynek megfelelő őshonos állományokká történő átalakítása, illetve lehetőség
szerint a homoki gyepek rehabilitációja.
 A területen található vizes élőhelyek megőrzése. - Inváziós növényfajok (fehér akác,
bálványfa, gyalogakác, selyemkóró, aranyvessző) terjedésének megállítása,
állományaik visszaszorítása.
 A terület szárazodó láprétjeinek kedvezőbb természetvédelmi helyzetbe hozása.
További célok és feladatok:
 A mocsárréteken a megfelelő vízállapot fenntartása, az élőhely védelme érdekében a
vaddisznóállomány csökkentése.
 A homoki gyepeket veszélyeztető illegális tevékenységek (anyagnyerőhely,
terepmotorozás) fokozatos felszámolása.
 A közösségi jelentőségű növényfajok és a jelölő élőhelytípusok ritka és karakterfajai
(Iris pumila, Stipa borysthenica, Orchis morio, Dianthus superbus, Alkanna tinctoria,
Gentiana pneumonanthe, Trollius europaeus, Menyanthes trifoliata) védelme
érdekében az élőhelyeik fokozott kímélete.
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3. FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK
BEMUTATÁSA
Fejér megye területrendezési tervét az SKV 2.1. fejezete részletesen bemutatja. Az ismertetés
kitér a szerkezeti terv térségeinek, az új infrastruktúra elemeknek és az egyes megyei
övezetek változásának a bemutatására. Jelen fejezetben a főanyagban szereplő adatok
megismétlésétől eltekintünk.
A megyei tervek speciális tartalmúak, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. mellékletének a
terv/porgram bemutatására vonatkozó tartalmi követelményei nem alkalmazhatók
teljeskörűen. A következőkben ezért a részletes ismertetéstől eltekintve a releváns tartalmi
elemekre vonatkozó rövid összegzést adunk.

3.1. A Natura 2000 területekre hatással lévő megyei területrendezési terv
céljainak meghatározása
Fejér megye előző (hatályos) területrendezési tervét 209-ben fogadta el a megyei közgyűlés.
A megyei terv jelen felülvizsgálatának célja a 2019. március 15-án hatályba lépett
„Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2018. évi
CXXXIX. törvénnyel (TrTv.), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel, és más hatályos
jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése, valamint tervi javaslatok
megfogalmazása a megye fejlesztése érdekében.
A tervjavaslatot megalapozó előkészítő fázisban a jogszabályi előírások módosításából
eredően és a hatályos terv óta történt fejlesztéseknek megfelelően elkészült a területrendezési
terv felülvizsgálata. Az eredményekre támaszkodva a megyei terv célja, hogy meghatározza
a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt
térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, az erőforrások védelmére, valamint
a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, a hagyományos
tájhasználat megőrzésére.
A megyei területrendezési terv elsősorban az országos és térségi szintű fejlesztési igények,
az ágazati és területi elképzelések területi koordinációját hivatott összehangolni. Fontos
feladata ugyanakkor, hogy a jogszabályok szabta keretek között segítse, térben
összehangolja az egyedi, helyi és térségi fejlesztési igényeket is, vagyis támogassa a
többszintű, integrált és fenntartható területi koordinációt. Alapvető irányelv, hogy a TrTv.-ben
meghatározott védelmi célú, illetve a térség fejlődését segítő, jövőbeni térszerkezeti elemek a
megye adottságait figyelembe véve, megfelelő egyensúlyukkal segítsék a megye
beilleszkedését az országos és az európai térbe.
A terv törekszik egyensúlyt teremteni a közlekedés- és energetikai fejlesztési
elképzelések és a táj- és természetvédelmi érdekek között, illetve összehangolja az
értékes erdő- vagy mezőgazdasági területek megőrzésének szempontjait a beépítési
igényekkel.
Összefoglalva1 a megyei területfejelsztési terv célja hogy:
 a hatályos Országos Területrendezési Tervvel összhangban meghatározzák a megye
távlati térszerkezetét és területfelhasználását,
1

https://www.kormany.hu/download/f/3e/51000/180320_megyei_fuzet.pdf
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 ezzel az ágazati célok területi koordinációját és
 közvetítsék az országos és a térségi elhatározásokat a településrendezés számára.
A megyei területrendezési tervek módosításának feladta:
 az országos területfelhasználás és műszaki infrastruktúra területi pontosítása,
 az országos elemek kiegészítése a térségi jelentőségű infrastruktúra elemekkel,
 az országos övezetek területi pontosítása;
 a térségi jelentőségű környezeti, természeti és kulturális értékek területi védelme
(megyei övezetek);
 a megyei sajátosságokat kiemelő egyedi övezet(ek) meghatározásával a megyei
fejlesztések térbeli koordinátája

3.2. A terv mérete, jelentősége, tervezett időtartama
Jelen tartalmi elvárás nem releváns, a tervek/programok mérete, jelentősége, tervezett
időtartama konkrét beavatkozásokat is tartalmazó dokumentumoknál mutatható be.
A megyei területrendezési terv a teljes megyére kiterjed, azaz a megye egészére kiterjedően
határozza meg a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok
összehangolt térbeli rendjét.
A megyei terv jelentőségét az adja, hogy megyei terv egyfajta hidat, összekötő kapcsot teremt
az országos területrendezési terv és a települési területrendezési tervek között. A megyei terv
az Országos Területrendezési Terv elhatározásait területileg pontosítja, finomhangolja a
megyei térszerkezetet, és kiegészíti azt a térségi jelentőségű (országos vagy helyi
elhatározású) elemekkel. Az ily módon, koordináltan kialakított és egységesen megjelenő
hálózatot – legyen az közlekedési, energetikai vagy egyéb infrastruktúra-hálózat – a megyei
tervek közvetítik a települési tervek felé. Ugyanakkor a települési rendezési tervek alapján
lehatárolja a települési térséget és a sajátos területfelhasználású térséget.
A megyei terv akkor jó, ha:2
 ténylegesen figyelembe veszi a települési elképzeléseket;
 koordinálja az esetlegesen egymással ellentétes települési érdekeket;
 megfelel az országos jogszabályi feltételeknek, továbbá
 a szomszédos megyei tervekkel összhangban van.
A megyei területrendezési terveket az országos területrendezési tervvel összhangban
rendszeresen felül kell vizsgálni. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény 23/B. § alapján: „A területrendezési tervek felülvizsgálata legalább hétévente,
az európai uniós tervezési ciklushoz igazodóan történik. Az ország, a kiemelt térség és a
megye területrendezési terveit egy időben kell készíteni. A megye területrendezési tervének
módosítását az ország és a kiemelt térség területrendezési terve átfogó módosításának
elfogadását követő egy éven belül kell elfogadni.”

2

https://www.kormany.hu/download/f/3e/51000/180320_megyei_fuzet.pdf
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3.3. A terv térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott
hatás nagysága, kiterjedése
Jelen tartalmi elvárás csak részben releváns, mivel a megyei terv térbeli kiterjedése
megadható (ahogy azt az előző pontban leírtuk), de a tervek/programok által igénybe vett
terület, az okozott hatás nagysága, kiterjedése csak konkrét beavatkozásokat is tartalmazó
dokumentumoknál mutatható be.
A megyei terv, ahogy a neve is mutatja, a megye teljes területére kiterjed. A tervezett
térszerkezeti elemek, övezetek a megyét teljesen lefedik.
Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a terv engedte keretek között megvalósuló
beavatkozások/területhasználat váltások is a megye teljes területét, mint hatásterület lefedik.
A valós hatások hatásterülete várhatóan jóval szűkebb, lokális, csak kisebb és nagyobb
beruházások hatásterületeit foglalja majd magába mozaikoson. (Lásd pl. új infrastruktúra
elemek sávszerűen azok mellett, új beépítések szintén foltszerűen mutatkoznak.) Az övezeti
változások, a területhasználatok váltása (lásd pl. az erdőtelepítésre javasolt területek
növekedése) már tágabb környezetre is kiterjedő hatásokkal járhatnak.
A hatások térbeli kiterjedését, nagyságát csak a következő tervezési fázisokban,
településrendezési eszközökben, majd konkrét beruházások esetén lehet pontosítani.
Azt viszont már jelen fázisban is vizsgálni lehet, hogy a megyei terv felülvizsgálatának mely
javasolt új konfliktust okozó térszerkezeti elemei, térségeinek, övezeteinek módosulásai
érintenek, hol, hányszor Natura 2000 területeket. Ezt az új elemek és a módosult térszerkezet
összemetszéséből be lehet mutatni. A térszerkezeti változások és potenciális konfliktust okozó
övezetek közül (lásd: hatótényezők felsorolását az 1.3. fejezetben) a következőket kell
kiemelni Natura területek szempontjából (3-1.-3.3. táblázat).
3-1. táblázat Natura 2000 területekkel kapcsolatosan azonosítható potenciális
konfliktusterületek és kiterjedésük 1.
Natura kód
HUDD20020
HUDI20027
HUDI20033
HUDI20053
HUDI20030
HUDI20006
HUDI20031
HUDI30002
HUDI10005
HUDI30001
HUBF20001
HUDD20040
HUDI20004
HUDI20005
HUDI20015
HUDI20034
HUDI20036
HUDI20044
HUDI20049
HUDI10003

ÖKO Zrt.

Natura terület megnevezése
érintett folt (ha)
érintett település
Erdőtelepítésre javasolt övezetekkel érintett Natura területek
Közép-mezőföldi löszvölgyek
5,3065
Alsószentiván
Kelet-mezőföldi löszvölgyek
1,1059
Előszállás, Nagykarácsony
Móri-árok
5,8691
Bodajk, Fehérvárcsurgó,
Velencei-hegység
7,6911
Pákozd
Központi-Gerecse
3,2616
Csabdi
Belsőbárándi löszvölgy
4,9461
Aba
Lajoskomáromi löszvölgyek
1,5728
Mezőkomárom, Lajoskomárom
Zámolyi-medence
0,4560
Zámoly, Pátka
Sárvíz völgye
3,1758
Aba, Sárbogárd, Sáregres
Vértes
6,3143
Csákberény, Vértesboglár
Keleti-Bakony
28,2304
Isztimér
Tengelici homokvidék
0,1532
Cece
Aszal-völgy
0,4127
Székesfehérvár
Bársonyos
12,1461
Mór
Déli-Gerecse
111,5909
Csabdi, Bicske, Óbarok
Duna és ártere
0,0241
Kulcs
Nagylóki löszvölgyek
1,4085
Nagylók, Sárbogárd
Nádasdladány, Csór,
Sárrét
90,5505
Székesfehérvár,
Sárszentmihály, Sárkeszi
Szentgyörgypuszta
0,0228
Alcsútdoboz
Gerecse
310,0151
Csabdi, Bicske, Óbarok
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Natura kód
HUDI10007
HUDD20020
HUDI20027
HUDI20033
HUDI20053
HUDI20003
HUDI20002
HUDI20006
HUDI20031
HUDI20037
HUDI30002
HUDI10005
HUDI20054
HUDI30001
HUBF20001
HUDD20040
HUDI20004
HUDI20015
HUDI20034
HUDI20036
HUDI20044
HUDI10003
HUDI10007

Natura terület megnevezése
érintett folt (ha)
érintett település
Velencei-tó és Dinnyési-Fertő
7,8341
Gárdony
Települési térség változásával érintett Natura területek
Közép-mezőföldi löszvölgyek
0,0005
Alsószentiván
Kelet-mezőföldi löszvölgyek
0,1163
Előszállás, Nagykarácsony
Móri-árok
0,0002
Mór
Pátka, Pákozd, Sukoró, Nadap,
Velencei-hegység
110,0203
Székesfehérvár
Alapi kaszálórétek
0,0187
Alap, Sárbogárd
Adony-perkátai löszvölgyek
0,0396
Adony
Belsőbárándi löszvölgy
0,0001
Aba
Lajoskomáromi löszvölgyek
0,0399
Igar
Nyakas-tető szarmata vonulat
4,5224
Mány
Zámolyi-medence
1,3348
Csákvár
Sárvíz völgye
0,9076
Sáregres, Sárbogárd, Aba, Tác
Velencei-tó
0,0000
Gárdony
Mór, Csókakő, Csákberény,
Vértes
1,5721
Gánt, Csákvár,
Kincsesbánya, Bakonykúti,
Keleti-Bakony
0,0511
Balinka, Bakornycsernye
Tengelici homokvidék
0,0173
Vajta
Aszal-völgy
0,0030
Székesfehérvár
Déli-Gerecse
30,0660
Óbarok, Bicske
Baracs, Kisapostag,
Duna és ártere
86,5822
Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs,
Adony, Ercsi
Nagylóki löszvölgyek
4,3841
Nagylók, Sárbogárd
Sárrét
0,0058
Iszkaszentgyörgy
Gerecse
95,4307
Óbarok, Bicske
Velencei-tó és Dinnyési-Fertő
1,8695
Székesfehérvár, Gárdony

3-2. táblázat Natura 2000 területekkel kapcsolatosan azonosítható potenciális
konfliktusterületek és kiterjedésük 2.
Natura kód
HUDI20053
HUDI20002
HUDI30002
HUDI30002
HUDI30002
HUDI30001
HUDI30001
HUBF20001
HUDI20034
HUDI20034
HUDI20034

érintett folt
érintett
Natura terület megnevezése
(ha)
település
sajátos térség típusa
Sajátos térség kialakításával érintett Natura területek
Velencei-hegység
0,0048
Székesfehérvár
Tervlapon nincs jelölve
Adony-perkátai löszvölgyek
5,5781
Adony
Mezőgazdasági üzem területe
Zámolyi-medence
0,0276
Csákvár
Külszíni bánya
Zámolyi-medence
210,1208
Csákvár
Sportolási célú terület
Zámolyi-medence
0,0072
Csákvár
Mezőgazdasági terület
Vértes
30,0014
Csákvár
Sportolási célú terület
Vértes
43,5096
Csákvár
Sportolási célú terület
Keleti-Bakony
0,0036
Kincsesbánya
Bányaterület
Kulturális, sport- és szabadidőDuna és ártere
0,0001
Dunaújváros
eltöltési terület
Duna és ártere
45,7750
Dunaújváros
Egyéb közlekedési terület
Duna és ártere
2,2536
Baracs
Lovarda

Az infrastruktúra elemek által érintett Natura 2000 területek az alábbiak:
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3-3. táblázat Új infrastruktúra elemekkel érintett Natura 2000 területekkel
Natura kód
HUDI20036
HUDI20027
HUDI10005

HUDI10007
HUDI20033
HUDI30002
HUDD20040
HUDI20033
HUDI20034
HUDI20049
HUDI20015
HUDI20053
HUDI20053
HUDI30001
HUBF20001
HUDI20006
HUDI20049
HUDI10003
HUDI20015
HUDI10003
HUDI20030

HUDI30001

HUDI20049

HUDI20034

HUDI30001

HUDI20034

ÖKO Zrt.

Natura terület
infrastruktúra
megnevezése/szakasza
megnevezése
száma
Új gyorsforgalmi utak által érintett Natura területek
Balatonfőkajár (M7) – Sárbogárd – Baracs, Apostag –
Nagylóki löszvölgyek
M8
Kecskemét – Szolnok (M4)
Kelet-mezőföldi
Balatonfőkajár (M7) – Sárbogárd – Baracs, Apostag –
M8
löszvölgyek
Kecskemét – Szolnok (M4)
Balatonfőkajár (M7) – Sárbogárd – Baracs, Apostag –
Sárvíz völgye
M8
Kecskemét – Szolnok (M4)
Új főutak által érintett Natura területek
Velencei-tó és Dinnyési7 sz. főút
Velence – Gárdony
Fertő
Móri-árok
81 sz. főút
Mór
új nyomvonalon: Székesfehérvár (7. sz. főút) – Zámoly –
Zámolyi-medence
811. sz. főút
Csákvár – Felcsút – Óbarok (1. sz. főút)
Tengelici homokvidék
63. sz. főút
Vajta
Fehérvárcsurgó (81. sz. főút) – Iszkaszentgyörgy (801. sz.
Móri-árok
főút)
Szabadegyháza (62. sz. főút) – Adony – Ráckeve –
Duna és ártere
Kiskunlacháza (51. sz. főút)
Új mellékutak által érintett Natura területek
Szentgyörgypuszta
Gyúró – Bicske (M1)
Déli-Gerecse
Mány – Csabdi
Velencei-hegység
Sukoró – Nadap – Pázmánd
Velencei-hegység
Pátka – Pákozd
Vértes
Mór – Csókakő – Csákberény
Keleti-Bakony
Bakonykúti– Várpalota [Inota]
Belsőbárándi löszvölgy
Aba – Seregélyes
Szentgyörgypuszta
Tabajd – Etyek
Gerecse
Csabdi [Vasztély] – Gyermely
Déli-Gerecse
Csabdi [Vasztély] – Gyermely
Gerecse
Csabdi [Vasztély] – Tarján
Központi-Gerecse
Csabdi [Vasztély] – Tarján
Új nagysebességű vasútvonal által érintett Natura területek
(Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka
térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest
Vértes
[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Röszke és
Kübekháza – (Szerbia és Románia)
(Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom térsége és Rajka
térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest
Szentgyörgypuszta
[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Röszke és
Kübekháza – (Szerbia és Románia)
Új országos törzshálózati vasútvonal által érintett Natura területek
Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): Szárliget – Szár
– Bodmér – Vértesacsa – Vereb – Baracska – Ercsi –
Duna és ártere
Szigetszentmárton – Kiskunlacháza – Bugyi – Dabas –
Újhartyán – Ceglédbercel
Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): Szárliget – Szár
– Bodmér – Vértesacsa – Vereb – Baracska – Ercsi –
Vértes
Szigetszentmárton – Kiskunlacháza – Bugyi – Dabas –
Újhartyán – Ceglédbercel
Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): Szárliget – Szár
– Bodmér – Vértesacsa – Vereb – Baracska – Ercsi –
Duna és ártere
Szigetszentmárton – Kiskunlacháza – Bugyi – Dabas –
Újhartyán – Ceglédbercel
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Natura kód
HUDI30001

HUDI20033

HUDI20031

HUDI30001
HUDI30002
HUDI20053
HUDI10003
HUDI20030

HUDI20033
HUDI20053
HUDI20037
HUDI10005
HUDI10005
HUDI30001
HUBF20001
HUDI20015
HUDI20034
HUDI20044
HUDI20049
HUDI10003
HUDI10007
HUDI10007
HUDI20033
HUDI20033

HUDI20002

HUDI20006
HUDI30002
3

Natura terület
megnevezése

infrastruktúra
száma

megnevezése/szakasza

Budapestet délről kerülő vasútvonal (V0): Szárliget – Szár
– Bodmér – Vértesacsa – Vereb – Baracska – Ercsi –
Vértes
Szigetszentmárton – Kiskunlacháza – Bugyi – Dabas –
Újhartyán – Ceglédbercel
Új országos vasúti mellékvonal által érintett Natura területek
Móri-árok
Pusztavám – Oroszlány
Országos kerékpárút3 által érintett Natura területek
Fajsz – Szekszárd – Sióagárd – Kölesd – Sárszentlőrinc –
Lajoskomáromi
Simontornya – (61. Közép–magyarországi kerékpárút
62.
löszvölgyek
Simontornya és Tolnanémedi közötti szakasza) –
Szabadhídvég – Siófok
Székesfehérvár – Gánt – Várgesztes – Oroszlány
Vértes
71.A
[Majkpuszta] – Kecskéd – Környe – Tatabánya –
Vértesszőlős – Tata – Dunaalmás (Komárom)
Zámolyi-medence
71.B
Oroszlány [Majkpuszta] – Csákvár – Nadap
Velencei-hegység
71.B
Oroszlány [Majkpuszta] – Csákvár – Nadap
Tata – Etyek – (A 10. sz. Közép-Európa Vizei kerékGerecse
1.E
párútvonal Tordas – Etyek közötti szakasza) – Ercsi
Tata – Etyek – (A 10. sz. Közép-Európa Vizei
Központi-Gerecse
1.E
kerékpárútvonal Tordas – Etyek közötti szakasza) – Ercsi
Térségi kerékpárút által érintett Natura területek
Zirc (Veszprém megye) – Bodajk – Söréd – Csákvár –
Móri-árok
Vértesboglár – Alcsútdoboz
Velencei-hegység
Lovasberény – Székesfehérvár – Gárdony [Dinnyés]
Nyakas-tető szarmata
Biatorbágy (Pest megye) – Mány – Tata
vonulat
Lepsény – Kisláng – Nagylók – Mezőfalva – Dunaújváros
Sárvíz völgye
– Dunavecse
Sárvíz völgye
Székesfehérvár – Tác
Zirc (Veszprém megye) – Bodajk – Söréd – Csákvár –
Vértes
Vértesboglár – Alcsútdoboz
Keleti-Bakony
Bodajk – Bakonykuti – Balatonfűzfő
Déli-Gerecse
Szárliget – Óbarok – Tarján
Lepsény – Kisláng – Nagylók – Mezőfalva – Dunaújváros
Duna és ártere
– Dunavecse
Sárrét
Berhida – Sárszentmihály – Székesfehérvár
Szentgyörgypuszta
Alcsútdoboz – Ercsi
Gerecse
Szárliget – Óbarok – Tarján
Velencei-tó és DinnyésiGárdony [Agárd] – Seregélyes – Dunaföldvár
Fertő
Velencei-tó és DinnyésiLovasberény – Székesfehérvár – Gárdony [Dinnyés]
Fertő
Új földgázszállító vezeték által érintett Natura területek
Móri-árok
Ercsi – Győr
Nabucco: (Románia) – Nagylak – Hódmezővásárhely –
Móri-árok
Kecskemét – Adony – Székesfehérvár – Mór – Tét – Rajka
– (Ausztria)
Nabucco: (Románia) – Nagylak – Hódmezővásárhely –
Adony-perkátai
Kecskemét – Adony – Székesfehérvár – Mór – Tét – Rajka
löszvölgyek
– (Ausztria)
Nabucco: (Románia) – Nagylak – Hódmezővásárhely –
Belsőbárándi löszvölgy
Kecskemét – Adony – Székesfehérvár – Mór – Tét – Rajka
– (Ausztria)
Zámolyi-medence
Ercsi – Győr

Kerékpárutaknál a terv nem különbözteti meg a meglévő és a tervezett szakaszokat.
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Natura kód
HUDI20034
HUDI20034

HUDI20031
HUDI30001

Natura terület
megnevezése
Duna és ártere

infrastruktúra
megnevezése/szakasza
száma
Városföld – Adony – Ercsi
Nabucco: (Románia) – Nagylak – Hódmezővásárhely –
Duna és ártere
Kecskemét – Adony – Székesfehérvár – Mór – Tét – Rajka
– (Ausztria)
Új 400 kV-os távvezeték által érintett Natura területek
Lajoskomáromi
Paks – Litér [II.]
löszvölgyek
Vértes
Martonvásár – Győr

3.4. A terv kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés során
várható átmeneti hatások bemutatása
Jelen tartalmi elvárás nem releváns, a megyei területrendezési terv egyfajta keretrendszer,
melyben még nincsen szó a terv kivitelezéséről, tehát a kivitelezés során várható átmeneti
hatásokat sem lehet bemutatni.
A megyei terv nem egy automatikusan, a terv elkészülte után tervezett beavatkozások
közvetlen megvalósulásával járó tervfajta. Az általa megszabott keretek az igények,
szükségletek felmerülésekor, további tervezési fázisokat is magába foglaló előkészítés alapján
becsülhetők majd a kivitelezés hatásai a későbbiek során. Az egyes beavatkozások környezeti
hatásainak vizsgálatakor lehet majd e tartalmi elvárást kitölteni.

3.5. A terv megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése
Jelen tartalmi elvárás nem releváns, konkrét beavatkozásokról a megyei tervben nincsen szó,
a megyei területrendezési terv pl. az infrastruktúra elemek megvalósításának térbeli kereteit,
feltételeit adja meg. Ez alapján azonban még konkrét beavatkozás nem valósítható meg, azok
további engedélyezési eljárásokat igényelnek. Így szükséges létesítményeket sem lehet
ismertetni, bár pl. pont az infrastruktúra elemeknél ezek jellege, típusa közismert.

3.6. A megye területén terv lévő természeti állapot ismertetése
A megye természeti helyzetét, alapvetően a megyei természeti értékeket az SKV 3. melléklete
mutatja be részletesebben. Ezért ezt jelen mellékletben nem ismételjük meg.

3.7. A terv megvalósulásának társadalmi, gazdasági következményei
A megyei területrendezési terv által lehatárolt térszerkezet keretet ad területhasználat
váltáshoz, új térszerkezeti elemek megvalósításához. A keretek kitöltése a mindenkori
társadalmi, gazdasági igények alapján történik meg. Jól látható azonban, hogy már a korábbi
(jelenleg még hatályos), 2009-ben elfogadott megyei területrendezési terv számos eleme sem
valósult meg, a tervek között továbbra is szereplő számos elemmel találkoztunk. (Lásd pl.
meg nem valósult infrastruktúra elemek, települési terület bővítés, erdőtelepítésre javasolt
terület továbbra is mezőgazdasági hasznosításban). A terv tehát jelen esetben társadalmi,
gazdasági szükségletek térbeli kereteit teremti meg, a tényleges beavatkozások e
keretrendszer alapján valósulnak majd meg, azonban e keretrendszer sok esetben rugalmas
(pl. a nyomvonalas létesítmények nyomvonala tájékoztató jellegű).
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4. A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
KEDVEZŐTLEN HATÁSAI
A Natura 2000 területekre nézve kedvezőtlen hatások jelentkezhetnek a beavatkozások
megvalósítása és azok működése során. A különböző vonalas infrastrukturális fejlesztések,
vagy egyes területhasználati besorolások változásai hatással lehetnek a Natura 2000 hálózat
közvetlenül vagy közvetve érintett elemeire. A tervezésnek ezen a stratégiai szintjén a várható
hatásokat az adott fejlesztéstípusok megvalósítása és működése során eddig tapasztalt
következményei alapján tudjuk megítélni.
A környezeti vizsgálat során azonosítottuk a terv által várhatóan előidézett hatótényezőket és
megvizsgáltuk az egyes Natura 2000 területek várható érintettségét. Számos esetben
előfordul, hogy egy-egy Natura területet többféle tervi elem kedvezőtlen hatása is elér. A
hatótényezők jellegéből, várható hatásterületéből és az érintett Natura terület szerepköréből
(természet-megőrzési, madárvédelmi, milyen élőhelyek, illetve fajok megőrzése a fő feladata,
mekkora a kiterjedése, stb.) adódik a várható hatások erőssége, megítélése.
Azt, hogy a konkrét beavatkozások milyen élőhelyeket/fajokat hogyan érintenek majd, azt az
egyes beruházások környezeti hatásvizsgálata és az annak keretében elvégzendő naturás
hatásbecslés fogja megmondani. A tervezés jelenlegi szintjén a kockázatok feltárása a cél. Ez
a tanulmány arra tud rámutatni, mely Natura területeket éri a legtöbb kedvezőtlen hatás és
milyen e területek érzékenysége. Ezek alapján javaslatot tesz egyes tervi elemek módosítására
a terhelések csökkentése érdekében.

4.1. A tervi elemek Natura 2000 területek jelölő élőhelyeire és jelölő fajaira
gyakorolt hatásai
A megyei területrendezési terv számos eleme közül a Natura 2000 területekre számottevő
hatással bíró tervelemek véleményünk szerint az alábbiak:
 Infrastrukturális fejlesztések:
 közlekedési infrastruktúra: utak, vasutak, kerékpárutak, kikötők, kompátkelők
 energetikai hálózatok: földgázvezetékek, távvezetékek
 Területfelhasználási kategóriák területi lehatárolása / lehatárolásának változása:
 települési térség
 sajátos területfelhasználású térség
 Övezeti besorolások változása:
 Országos Ökológiai Hálózat övezete
 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
 Napelem park kijelölésének korlátozásával érintett terület övezete
 Turizmusfejlesztés, mint általános cél
A konfliktusterületek, ill. egyes infrastruktúra elemek által érintett Natura 2000 területek
tételes felsorolását a 3.3. fejezet tartalmazza, jelen fejezet a hatások jellegére koncentrál,
néhány fontosabb példa kiemelésével.
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4.1.1. Vonalas közlekedési infrastruktúra, mint hatótényező
Amikor vonalas létesítmények érintik a Natura 2000 területeket, akkor az érintettség jellegétől
és mértékétől függő súlyosságú következmények várhatók. Legkedvezőtlenebb hatása az
olyan nyomvonalvezetésnek van, amely átszeli a területet, ezzel elválasztja egymástól az
egyébként növényföldrajzilag és ökológiailag összefüggő, egymással aktív energetikai és
genetikai kapcsolatban álló biológiailag aktív területeket. Az élőhelyek feldarabolódása az
egyik legégetőbb globális méretű ökológiai probléma, amely szegélyhatással, génsodródással,
végeredményben az élőhely degradációjával jár. Minél kisebb a leválasztott terület, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy annak az állapota leromlik, az élőhely lassan megszűnik az
lenni, ami volt. Helyét közönséges fajokból álló – bár biológiailag továbbra is aktív – felszín
veszi át, amelyből az eredeti élőhelyre jellemző karakterfajok lassan kiszorulnak. Általában
ezzel a folyamattal együtt szegényedik a terület faunája is. Ha a feldarabolódás miatt
populációk választódnak el, hasonló degradáció, génsodródás indul. A túl kicsivé vált
állomány genetikailag leromlik, végül elpusztul.
Összességében minél nagyobb egy ökológiailag értékes terület kiterjedése, vagy egy
populáció mérete, annál sokszínűbb a génkészlete, tehát annál reziliensebb, azaz annál
sikeresebben tud alkalmazkodni a környezet változásaihoz. Ez a tulajdonság a klímaváltozás
küszöbén kiemelkedően fontos.
Érzékelhető, hogy a vonalas közlekedési infrastruktúra fejlesztések nyomvonalának
tervezése során figyelembe vették a természetvédelmi szempontokat is, de ennek ellenére
előfordul, hogy az új hálózati elemek átmetszenek még egybefüggő Natura 2000 területeket.
Az M8-as gyorsforgalmú út metszi például mind a Nagylóki löszvölgyek, mind a Keletmezőföldi löszvölgyek egy-egy mozaikjának északi csücskét, ahol jelölő élőhely is van.
Ezáltal a leszelt piciny terület rövid időn belül, leromlik, és megszűnik az lenni, ami: jó
állapotú élőhely. Ökológiailag sokkal kedvezőbb volna a nyomvonalat ezen a két kicsiny
szakaszon leheletnyivel északabbra vezetni. Javasoljuk a konkrét tervezés során ezt
figyelembe venni.
Kiváló példa az értékes területek elkerülésére a megyében Martonvásár és Szabadhidvég
között áthaladó nagysebességű vasútvonal, amely – hosszúsága dacára – egyetlen Natura
2000 területet sem érint. Nagyobb kiterjedésű Natura 2000 területeket persze nehezebb
kikerülni, de integritásuk megőrizhető pl. a nyomvonal megemelésével, ha azt a domborzati
viszonyok lehetővé teszik. Ha az átmetszés semmiképpen nem kerülhető el, akkor meg kell
teremteni az elválasztott területrészek közti átjárást. Az átjárók a vegetáció vonatkozásában
csak részleges megoldások, mivel az élőhelyek feldarabolódását kevéssé tudják
megakadályozni, de az állatpopulációk számára elfogadható eredményt hozhatnak, főként, ha
a kialakításuk megfelel az ökológiai követelményeknek.
Nehezen kikerülhető Natura 2000 terület a megyében a Vértes elnevezésű természetmegőrzési
és egyben madárvédelmi terület, – melynek csak a Fejér megyében fekvő területe több mint
16 ezer ha – és amelyet mindössze egyetlen nyomvonal szel át, az Ausztria és Szlovákia
irányából Szerbia és Románia felé tartó nagysebességű vasútvonal. Ugyanez a vasútvonal
azonban átmetszi az ezer hektárnál is kisebb kiterjedésű Szentgyörgypusztát is. Sajnálatos
módon további két mellékút nyomvonala is metszi ezt a kicsiny, ökológiailag értékes területet
jelölő élőhelyek érintettségét sem kizárva. Mérsékli a várható kedvezőtlen hatást az a tény,
hogy ahol a mellékút már meglévő nyomvonalat követ, ott fragmentációs hatásra nem kell
számítani. Javasoljuk a Szentgyörgypusztát érintő, még módosítható nyomvonalak
felülvizsgálatát.

ÖKO Zrt.

72

2019. május

Fejér megye megyei területrendezési tervének (stratégiai) környezeti vizsgálata
*. melléklet: Natura 2000 hatásbecslés

Országos vasúti mellékvonalak is érintenek Natura 2000 területeket oly módon, hogy jelölő
élőhely is érintett lehet, ami – beleszámítva nemcsak a majdani működéssel, hanem az
építkezésekkel együtt járó terheléseket – ezen közvetlenül és közvetve érintett élőhelyek
leromlását indítják el. Érdemes volna újra áttekinteni az alábbi táblázatban szereplő Natura
2000-érintések esetében a nyomvonal módosításának lehetőségét:
4-1. táblázat Közlekedési infrastruktúra által kedvezőtlenül érintett Natura 2000
területek
A tervezett fejlesztés
nyomvonala
M8-as gyorsforgalmi
út
M8-as gyorsforgalmi
út

Az érintett N2000
terület neve,
azonosítója
Kelet-mezőföldi
löszvölgyek
HUDI20027
Nagylóki
löszvölgyek
HUDI20036

Ausztria/Szlovákia –
Románia/Szerbia
nagysebességű
vasútvonal

Vértes
HUDI30001

Ausztria/Szlovákia –
Románia/Szerbia
nagysebességű
vasútvonal

Szentgyörgypuszta
HUDI20049

Pusztavám –
Oroszlány országos
vasúti mellékvonal

Móri-árok
HUDI20033

Budapestet délről
kerülő vasútvonal (V0)

Duna és ártere
HUDI20034

Budapestet délről
kerülő vasútvonal
(V0):

Vértes
HUDI30001

81. sz főút: Mór

Móri-árok
HUDI20033

811. sz főút - új
nyomvonalon:
Székesfehérvár (7. sz.
főút) – Zámoly –
Csákvár – Felcsút –
Óbarok (1. sz. főút)

Várható
fajokra

hatás

a

jelölő

Jelölő élőhelyet érint, azt átszeli.
Jelölő faj nem él a területen.
Fragmentáció, degradáció.
Természetszerű erdőterületet szel át,
jelölő élőhelyet nem érint, de ez egy
jó erdő, nem faültetvény!
Hosszan átszeli a területet. Az
érintett jelölő élőhelyek azonosítása
a konkrét tervek ismeretében
lehetséges.
Erdős,
gyepes
és
patakparti
területeket szel át, jelölő élőhelyet is
érint, ott megszüntető hatású, a
szétválasztott
területeken
fajszegényedés, leromlás várható.
A terület egyik erdős-gyepes
mozaikjának a csúcsát érinti az
Által-ér mentén. Jelölő élőhely
érintettsége nem zárható ki.

Jelölő faj (vöröshasú unka)
érintett lehet.
Jelölő fajok érintettsége a
konkrét tervek ismeretében
meghatározandó.
Jelölő fajok érintettsége a
konkrét tervek ismeretében
meghatározandó.

Jelölőfaj érintett lehet.

Jelölő fajok érintettsége a
Átmetszi a Duna hullámterét, jelölő
konkrét tervek ismeretében
élőhelyet is érint.
meghatározandó.
Jelölő fajok érintettsége a
A terület erdős peremét érinti, jelölő
konkrét tervek ismeretében
élőhely érintettsége nem kizárt.
meghatározandó.
A területet a Móri-víz keskeny
patakmenti szakaszán átmetszi, Jelölő faj érintett lehet.
jelölő élőhely érintett.

A terület peremén hosszan halad,
Zámolyi-medence
pici szakaszon érinti azt. Jelölő Jelölő faj érintett lehet.
HUDI30002
élőhely érintett lehet.

Fehérvárcsurgó (81.
sz. főút) –
Iszkaszentgyörgy
(801. sz. főút)

Móri-árok
HUDI20033

Szabadegyháza (62.
sz. főút) – Adony –
Ráckeve – Kiskunlacháza (51. sz. főút)

Duna és ártere
HUDI20034

Mány – Csabdi új
mellékút

Déli-Gerecse
HUDI20015
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Várható hatás a jelölő élőhelyekre

A területet a Gaja-patak menti
keskeny szakaszán átmetszi, egy
szakaszon a peremén halad, itt már
Jelölő faj érintett lehet.
meglévő
nyomvonalon,
vagy
amellett. A Gaja mentén jelölő
élőhely érintett lehet.
A területet új nyomvonalon átmetszi,
jelölő élőhely érintett, szegélyhatás,
Jelölő faj érintett lehet.
a széli zónaleromlása, özönfajok
előretörése várható.
Erdős-gyepes terület peremén halad,
meglévő
nyomvonalon.
Jelölő Jelölő faj érintett lehet.
élőhely sérülése várható.
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A tervezett fejlesztés
nyomvonala
Sukoró – Nadap –
Pázmánd új mellékút
Pátka – Pákozd új
mellékút

Csabdi [Vasztély] –
Tarján új mellékút

Gyúró-Bicske új
mellékút

Tabajd – Etyek új
mellékút
Bakonykúti-Várpalota
új mellékút

Az érintett N2000
terület neve,
Várható hatás a jelölő élőhelyekre
azonosítója
Erdőterület peremén halad, meglévő
Velencei-hegység
nyomvonalon. Jelölő élőhely a
HUDI20053
megvalósítás során lehet érintett.
A peremén halad, majd átszeli a
gyepes területet, részben meglévő,
Velencei-hegység
részben várhatóan új nyomvonalon,
HUDI20053
a fragmentáció jelölő élőhelyet is
érinthet.
A Szent-László patak mentén halad,
Központi-Gerecse meglévő nyomvonalon. Hosszában
HUDI20030
szelve a területmozaikot. Jelölő
élőhely érintett lehet.
Erdős-gyepes és patakparti területek
Szentgyörgyperemén
halad
meglévő
puszta
nyomvonalon. Ilyen területet át is
HUDI20049
szel egy kis szakaszon. Jelölő
élőhely is érintett lehet.
Kiterjedt
erdős
területet
és
Szentgyörgypatakmedret szel át új nyomvonalon,
puszta
további fragmentációt okozva, jelölő
HUDI20049
élőhelyek leromlása várható.
Erdős-gyepes
területet
új
Keleti-Bakony
nyomvonalon szel át, élőhelyek
HUBF20001
feldarabolódását okozza, jelölő
élőhelyek leromlása várható.

Várható
fajokra

hatás

a

jelölő

Jelölő faj érintett lehet.
Jelölő fajok érintettsége a
konkrét tervek ismeretében
meghatározandó.

Jelölő faj érintett lehet.

Jelölő fajok érintettsége a
konkrét tervek ismeretében
meghatározandó.
Jelölő fajok érintettsége a
konkrét tervek ismeretében
meghatározandó.
Jelölő fajok érintettsége a
konkrét tervek ismeretében
meghatározandó.

Az területi átfedést a térképi állományok összemetszése révén találtunk. A Natura 2000
területeken a kijelölés alapjául szolgáló, ún. jelölő élőhelyek és fajok listája az adott Natura
2000 területről elérhető (lásd 2 fejezetben, emlynek forrása a Standard Dataform http://natura2000.eea.europa.eu/), a Google Earth légifotói alapján beazonosíthatók az erdőés gyepterületek, így az élőhelyi érintettség hozzávetőleg jól becsülhető. Vonalas
létesítmények esetében fontos tényező, hogy meglévő nyomvonal átépítéséről, bővítéséről
van-e szó, vagy új nyomvonal létesül.
Natura 2000 területet átszelő új nyomvonal okozza a lehető legkedvezőtlenebb ökológiai
hatást: az élőhelyek darabolódását, fragmentációját. Ezzel alkalmazkodóképességük,
fajgazdagságuk, egészségességük, természetességük csökken, így állapotuk leromlik. Az
élőhelyek feldarabolódását minden rendelkezésre álló tervezési eszközzel igyekezni kell
elkerülni. A természetszerű élőhelyek zsugorodása, génállományuk szűkülése nemcsak
természetvédelmi kérdés!
A kerékpárutak jellemzően már meglévő vonalas elemekhez (pl. meglévő főút) kapcsolódnak,
így fragmentáló hatást nem okoznak. Azonban kismértékű élőhelyi érintettség egyes
helyszíneken, elsősorban a megvalósítás során várható (lásd: 3-3. táblázat).
A továbbtervezés során alapvetően arra kell törekedni, hogy az egybefüggő Natura 2000
területek integritása megmaradjon!
4.1.2. Földgázvezeték, mint hatótényező
Megítélése hasonló a vonalas közlekedési infrastruktúrához, mert szintén van elválasztó
hatása, de alapvetően a növényzetre, ezért az érintettség a természetmegőrzési területek
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esetében releváns. Madárvédelmi területen nem okoz problémát. A megyében több
földgázvezeték építését is tervezik, ezek mindegyike keresztez Natura 2000
természetmegőrzési területet. A megyén ÉNy-DK irányban áthaladó Nabucco földgázvezeték
négy természetmegőrzési területet is átszel: Móri-árok, Adony-perkátai löszvölgyek,
Belsőbárándi löszvölgy, Velencei hegység. Zömében várhatóan jelölő élőhelyet is érintve. A
Városföld-Adony-Ercsi nyomvonalon épülő vezeték szintén átszeli a Móri-árok egy
mozaikját, valamint meglehetősen hosszan a Zámolyi-medencét és egy rövid szakaszon a
Duna és ártere elnevezésű területet. Mindebből úgy tűnik, hogy a földgázvezetékek
nyomvonalának tervezése folyamán a természetvédelmi szempontok kevéssé domináltak.
A közlekedési nyomvonalakhoz mérve a földgázvezetékek által okozott hatás általában
kisebb, a nyomvonal sávjában megbolygatott vegetáció idővel képes valamelyest
regenerálódni, és megfelelően gondos, - ökológiai szempontokat is tekintetbe vevő
tereprendezéssel – az érintett élőhely természetességének csökkenése mérsékelhető. A Natura
2000 területeken történő területrendezés során egyik legfontosabb szempont az özönfajok
inváziójának elkerülése.
4.1.3. Távvezeték, mint hatótényező
A távvezetékeknek nincsen a hagyományos értelemben vett fragmentáló hatása, ugyanis
repülő fajokra (madarak, egyes denevérfajok) hat kedvezőtlenül, ha azok a távvezetékkel
ütköznek. Madárvédelmi területektől távolabb, madárvonulási folyosók elkerülésével érdemes
tehát nyomvonalukat tervezni. Ez alól kivételt képezhetnek azok a területek, ahol már jelenleg
is távvezetékek sora húzódik. Természetesen a tervezés során a szükséges védelmi
intézkedéseket (madáreltérítő eszközök) ilyen területeken is alkalmazni kell. Természetmegőrzési területek esetében leginkább arra érdemes figyelni, hogy az oszlopok lehetőleg
ökológiailag kevésbé értékes felszínre (szántó) kerüljenek.
A megyében tervezett két 400 kV-os távvezeték érint Natura 2000 területet. Sajnos a
Martonvásár-Győr vezeték jelentős (kb.10 km) hosszban kettészeli a Vértes madárvédelmi
és természetmegőrzési területet. Ennek hatása lehet igen kedvezőtlen, mert ezen a területen
közel 20 különböző madárfaj és néhány denevérfaj is jelölő fajként nyilvántartott, azaz e fajok
megőrzése a Vértes Natura 2000 természetmegőrzési és madárvédelmi terület fő feladata. A
Natura terület e céljával a távvezeték – főként, ha ilyen hosszan érinti a területet –
nincsen összhangban.
4.1.4. Települési térség területfelhasználási
növekedése, mint hatótényező

kategóriájú

területek

kiterjedésének

A települési területek növekedése egy jellemző, sok területen tetten érhető hatótényező. Fejér
megyében a 24 Natura 2000 terület közül mindössze 4 az, amelyet nem ér ilyen hatás. Sajnos,
ezáltal a Natura 2000 területek folyamatosan zsugorodnak. A megyei rendezési terv adatai
alapján 345,35 hektár Natura 2000 terület válik települési területhasználati kategóriájú
területté. Ez jelentős mértékű átminősítés. Magyarázatra szorul, hogy egy csökkenő
népességű megyében (lakosságszám 2010-ben 427 416 fő, 2019-ben 417 712 fő)4, miért van
szükség ilyen mértékű települési növekedésre, ráadásul épp az ökológiailag értékes,
védendő területek rovására?

4

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003a.html
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Az elérhető térképi állományok segítségével áttekintettünk minden olyan területet, ahol a
települési térség az új besorolás szerint Natura 2000 területet érint (terület kimutatást
részletesen lásd: 3-1. táblázat). Ez alapján elmondható, hogy számos településnél a települési
területek növekedése tapasztalható, jellemzően a Natura 2000 területtel érintkező település
szakaszokon, szegélyeken. Ez részben adódhat az adatbázisok közti eltérésből, (vagyis a
valóságban nincsen minden esetben területi átfedés.) A Natura 2000 területre azonban a
települési terület átfedés nélkül is hathat kedvezőtlenül, egy terület peremének beépítése
tovagyűrűzik a Natura 2000 terület belsejébe is, így valójában a közvetlenül igénybe vettnél
nagyobb területen érvényesül a zavaró hatás (pl. állandó emberi jelentét miatti zavarás,
taposás, zaj, fényszennyezés, illegális hulladéklerakat). Ezekben az esetekben a települési
térségek növekedése miatt a Natura 2000 területek, vagy azok jelölő élőhelyei folyamatosan
zsugorodnak, a jelölő fajok állományai csökkennek.
Egy másik tendencia a nagyobb kiterjedésű Natura 2000 területek belsejében zárványszerűen
megjelenő települési területek. Ez, ahogy érzékelhető, néhány esetben már meglévő zavarást
jelent, meglévő beépítést hivatott „legalizálni”, például Mór Csókakőhöz közeli erdőterületén.
Ez a jelenség nemcsak a Natura területek kiterjedését csökkenti, hanem egységüket zavarja
meg, a szegélyeken degradációs folyamatok indulnak meg, előidézheti egyes fajok elkerülő
magatartását, egyes populációk méretének csökkenését. Ha ez már jelenleg is igénybe vett
terület, akkor ez a degradációs folyamat már korábban elindult. Amennyiben újonnan
átminősített területről van szó, akkor annak és környezetének folyamatos leromlása várható az
új típusú – várhatóan beépítéssel járó – használat következtében.
Számos esetben azonban kizárható, hogy az élővilágra nézve érzékelhető kedvezőtlen hatással
legyen ez a növekmény, mert pl. eleve nagyon településközeli területről van szó. Vannak
azonban olyan helyszínek, ahol a települési térség Natura 2000 területi érintettsége jelölő
élőhelyet és/vagy jelölő fajt veszélyeztet(het). Ezeken a területeken érdemes átgondolni az
átsorolást. Ezek a települések a következők: Bicske, Mány, Csabdi, Óbarok-Nagyegyháza,
Csákvár, Gánt, Csákberény, Mór, Gárdony, Pátka, Nagylók, Dunaújváros, Nagykarácsony. A
települési területnek a Natura 2000 területre való – látszólag indokolatlan – kiterjesztésére
látunk példákat az alábbi térkép-kivágatokon:

Mány települési terület növekedése Nyakas-tető
szarmata vonulat rovására. A piros vonal a Natura
2000 területből kihasított települési területet jelöli,
ami ma még teljes egészében gyepterület, jelölő
élőhelyekkel!

Településperemi részek és egybefüggő gyepterület
települési térségbe vonása Csabdiban a Dél-Gerecse
Natura 2000 területén.(A fehér felületek a natura-területet
jelölik.)
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Ezeken a területeken a településrendezési terv felülvizsgálatakor érdemes lenne a valós
szükségleteket figyelembe véve akár visszaminősítéseket is alkalmazni.
Számos település esetében a területi átfedés a települési területhasználati kategória és a Natura
2000 terület között, csupán egy keskeny sáv (térképi állományban egy-egy vonalnyi).
Ezekben az esetekben feltételezzük, hogy az adatbázisok csekély eltéréséből adódik az
érintettség, tehát az, csak virtuális. Vélhetően ez a helyzet Bakonycsernye, Balinka,
Bakonykúti, Csókakő, Kincsesbánya, Iszkaszentgyörgy, Pákozd, Sukoró, Székesfehérvár,
Tác, Adony, Rácalmás, Kulcs, Ercsi, Sárszentágota, Zámoly települések esetében.
4.1.5. Sajátos területfelhasználású térségek lehatárolása, mint hatótényező
Ez a területfelhasználási kategória többféle, egymástól igen eltérő funkciójú tevékenység
kialakítását teszi lehetővé a célra kijelölt területen. A megyében az 5 hektárnál nagyobb
külfejtéses művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító létesítmények, szennyvíztisztítók elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi, sportolási, rekreációs,
megújuló energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi területek tartozhatnak ebbe a
kategóriába. Hatótényezőként nehezen értékelhető, mert új területfelhasználási kategória
(korábban jellemzően a települési térségbe vagy a mezőgazdasági térségbe sorolták) és nehéz
elkülöníteni a meglévő és tervezett elemeket (ebben hasonló a települési térséghez).
A légifotók alapján elmondható, hogy a sajátos térségbe sorolt területek Natura 2000 területet
csak nagyon kevés településen érintenek, azonban ott, ahol igen, ott meglepően
nagymértékben veszik igénybe ezeket az európai szinten védett területeket. Legkirívóbb
Csákvár településen a Zámolyi-medence természetmegőrzési és egyben madárvédelmi
területből sportolási célra elkülönített 210 hektárnyi egybefüggő gyepterület, amely korábban
szovjet katonai tartalék repülőtér területe volt. Mára ezen a területen a természet teret nyert,
azonban a kiterjedt területet az önkormányzat szivesen hasznosítaná (ebből már korábban
voltak konfliktusok is), valószínűleg ezért került rá a sportterületi hasznosítás a településszerkezeti tervben. Ugyanúgy mint a Vértes Natura 2000 természetmegőrzési és egyben
madárvédelmi terület belsejében 2 különálló (30, ill. 43 hektárnyi) sziklás-gyepes-erdős
terület, mely felhagyott bányaterületből lett sportterület. Valós elképzelések hiányában
valószínűleg ez tűnt a település számára a leginkább valószínűsíthatő hasznosításnak.
(Várhatóan azonban intenzív hasznosítás a közeljövőben nem valósul meg egyik területen
sem.)
Indokoltabbnak látszik a dunaújvárosi kijelölés, amely alapján az M8-as Duna-hídjához
kívánnak majd közlekedési területet kialakítani a Duna és ártere Natura 2000 területen. Ez a
funkció vélhetően szorosan kötődik majd a hídhoz, így elhelyezése naturán kívüli területen
nehezen lenne megvalósítható. Baracson lovarda épül a dunapart részben már települési célú
területén, jelölő élőhelyet nem veszélyeztetve. Adonyban a szántók között fennmaradt
gyepterületen már meglévő mezőgazdasági üzem jelenlétéhez igazodik a kijelölés. Ezek a
változások várhatóan nem okoznak további kedvezőtlen hatást.
4.1.6. Az Országos Ökológiai Hálózat övezete kiterjedésének változása, mint hatótényező
A területi tervezés az Országos Ökológiai Hálózat (OÖH) fogalmával dolgozik. Erre a
területre vonatkozóan fogalmaz meg korlátozásokat és ajánlásokat, tehát az élőhelyvédelem
(területi védelem) az ökológiai hálózat övezetein belül biztosítható hatékonyan. Azon
élőhelyek védelme, amelyek nem részei az ÖOH-nak (esetleg más területi védelemnek, bár
ezek nagyrészt étdefésben vannak az ökológiai hálózattal), kevésbé valósítható meg
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hatékonyan. Természetvédelmi szempontból előnyös tehát, ha a Natura 2000 területek részei
az ökológiai hálózatnak. Az OÖH övezetének módosítása kedvező, ha az eddig az OÖH-n
kívüli lévő Natura 2000 területeket is bevonja a hálózatba.
Az OÖH a rendezési terv értelmében a megyében bővül és látható a törekvés, hogy a Natura
2000 területek teljes egészükben a részei legyenek.
A rendezési terv számos Natura 2000 terület eddig hálózaton kívül eső mozaikjait,
területtöredékeit vonta be az ökoháló övezetébe:
 Óbarok területén – Déli-Gerecse madárvédelmi
 Bicskén – Déli-Gerecse természetmegőrzési és Gerecse madárvédelmi
 Dunaújvárosban – Duna és ártere természetmegőrzési
 Cece területén – Tengelici homokvidék természetmegőrzési
 Lovasberény és Pátka területén – Velencei-hegység természetmegőrzési
 Csákváron – Zámolyi-medence természetmegőrzési és madárvédelmi
 Balinkán – Keleti-Bakony természetmegőrzési
 Bakonykútin - Keleti-Bakony természetmegőrzési
 ehérvárcsurgón – Móri-árok természetmegőrzési
 Nagylókon – Nagylóki löszvölgyek természetmegőrzési
 Alsószentivánon – Közép-mezőföldi löszvölgyek természetmegőrzési terület egy-egy
mozaikját.
Ez mindenképpen igen kedvező fejlemény!
A 4-1. ábra az ökoháló változását mutatja. A sötétzöld szín jelzi a plusz területeket. Látható,
hogy jelentős területek kerültek bevonásra Natura 2000 területeken kívül, továbbá számos,
eddig az Országos Ökológiai Hálózatba be nem vont Natura 2000 terület kapta meg az
ökoháló övezeti besorolást, ami természetvédelmi szempontból kedvező fordulat.
Az ökohálóból történtek területkivonások is, ezeket is megvizsgáltuk és azt kaptuk, hogy
2009 óta mindössze egyetlen madárvédelmi területből - Gerecse (HUDI10003) - történt
jelentősebb területű, több pontos területkivonás. Ezek a kivonások Bicske, Csabdi és Óbarok
közigazgatási területét érintik és ma nagyrészt szántók. Történtek még kivonások
természetmegőrzési területtel határos terülten Igal és Lajoskomárom területén, ezek ma
szintén nagyrészt szántók. Ezek a kivonások jelölő élőhelyet nem veszélyeztetnek. Jelölő faj
élőhelyén a zavarás esetleg megnőhet.
Azt is vizsgáltuk, van-e olyan Natura 2000 természetmegőrzési területmozaik a megyében,
amely sem korábban nem volt a hálózatba vonva, sem az övezet módosítása
eredményeképpen nem vált az ökoháló részévé. Több ilyen területfoltot is találtunk, melyek
közül néhányuk hálózatba való bevonása indokolt lenne. Ezek Bicske, Csabdi és ÓbarokNagyegyháza, Iszkaszentgyörgy és Cece településekhez tartozó területek. E Natura
területfoltokon jelölő élőhelyek és/vagy fajok előfordulása sem kizárt. Hálózatba vonásukkal
a gének szabad áramlása a meglévő ökoháló elemek között is megfelelőbben volna biztosítva
és ezzel a jelölő fajok megőrzésének feltételei is javulnának.
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4-1. ábra
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A területek konkrétan:
Déli-Gerecse (HUDI20015)

D

B
B

C

A

B

A. Bicske Nagyegyházával határos részén, az M1-től D-re eső

C. Bicske Csabdival határos északi részen 63 ha

kb. 7 ha szántó, ill. fiatal erdőterület

erdős-cserjés terület.

B. Nagyegyházán, a Csabdi-felé vezető úttól délre egy keskeny

D. Csabdi-Vasztély területén, a Szent-László

gyepsáv

patak mentén 5 hektárnyi gyep. Itt jelölő
élőhely is valószínű.

Jelmagyarázat:
Országos Ökológiai Hálózat és egyben Déli-Gerecse Natura 2000 természetmegőrzési terület
Déli-Gerecse Natura 2000 természetmegőrzési terület

Tengelici homokvidék

Keleti-Bakony(HUBF20001)

Isztimér

Iszkaszentgyörgy

Iszkaszentgyörgy Isztimérrel határos részen 16 ha-nyi erdősgyepes terület. Itt jelölő élőhely is valószínű.

Cecéhez tartozó területen jól mozaikolt (erdő,
gyep, szántó) vidék, a natura terület nyúlványai.

Jelmagyarázat:
Országos Ökológiai Hálózat és egyben Natura 2000 természetmegőrzési terület
Natura 2000 természetmegőrzési terület
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4.1.7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezetének növekedése, mint hatótényező
Erdők telepítése környezeti (többségében természetvédelmi) szempontból véve kedvezőnek
tekinthető, ám nem mindegy, hogy az e célra kiválasztott területen és annak környezetében
jelenleg milyen a területhasználat. Natura 2000 madárvédelmi területeken alapvetően jó
hatású az erdősítés, mert ha a terület nagyrészt erdős, akkor az erdei fajok életfeltételeit kell
biztosítani, és az erdőtelepítéssel nő a fedettség, ha pedig nem erdős, akkor az erdőtelepítéssel
nő a terület mozaikossága, az élőhelyi változatosság, ami idővel eredményezhet nagyobb
fajgazdagságot a területen.
Természetmegőrzési területeken azonban, ahol az adott élőhelyek megőrzése a cél, az
erdősítés lehet káros is. Gyepterületek erdősítése ökológiai szempontból semmiképpen
nem támogatható. Szántóterületek esetében is megfontolandó, hogy a terület vízgazdálkodási
sajátosságai lehetővé teszik-e egy esetleg jelentős vízfelhasználású kultúra telepítését, és hogy
ez nem hat-e kedvezőtlenül a környezetében előforduló jelölő élőhelyekre, azok
vízellátottságára.
Vizsgáltuk ezért, hogy az erdőtelepítésre szánt területek között van-e olyan, ami egyúttal
Natura 2000 természetmegőrzési terület is. Összesen 4 olyan kisebb-nagyobb területmozaikot
találtunk, amelynek az erdősítését el kellene hagyni, mert nem zárható ki, hogy itt jelölő
élőhelyek és fajok is érintettek lehetnek (ld. 4-2 táblázat). A térképeken zölddel a natura 2000
területek, piros körvonallal az erdőtelepítésre szánt területek láthatók.
4-2. táblázat Erdőtelepítésre nem javasolt Natura 2000 területrészek
Település
Alsószentiván

ÖKO Zrt.

Az érintett
N2000 terület
neve, kódja
Kelet-mezőföldi
löszvölgyek
HUDD20027

Várható
hatás a jelölő
fajokra
Jelölő élőhelyet, gyepet érint. Nem kéne erdősíteni! A jelölő Jelölő faj nem
élőhelyek közötti és azok peremén lévő gyepes területek idővel egyre él a területen.
fajgazdagabbak lesznek, ha békén hagyják őket, mivel a környező
területeken megvan a megfelelő génkészlet.
Várható hatás a jelölő élőhelyre
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Település
Mór

Mezőkomárom

Az érintett
N2000 terület
neve, kódja
Bársonyos
HUDI20005

Várható
hatás a jelölő
fajokra
Által-ér menti N2000 területbe ékelődött nagy szántó. A Bársonyoson Jelölő
faj
főként a gyepek megőrzése a cél, ezt a területet tehát inkább érintett lehet.
gyepesíteni kellene, vagy csak simán parlagon hagyni. Ha ez nem
lehetséges, akkor az erdősítés kizárólag őshonos fajokkal javasolt
(cseres és gyertyános tölgy).

Lajoskomáromi
löszvölgyek
HUDI20031

Gyep- és szántó. A gyepet hagyni kellene, a szántót pedig gyepesíteni. Jelölő faj nem
Ha elkerülhetetlen az erdősítés, akkor kizárólag őshonos fajokkal él a területen.
javasolt (tölgy).

Várható hatás a jelölő élőhelyre

A természetszerű gyepek területe hazánkban a feltörés, az erdősítés, illetve a beépítések miatt
fokozatosan csökken. A legeltetés visszaszorulása, valamint egyes területek
vízgazdálkodásának megváltozása következtében pedig állapotuk is romlik. Emiatt a
fennmaradt gyepterületek megőrzése alapvető természetvédelmi célkitűzés.
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4.1.8. Napelem park kijelölésének korlátozásával érintett terület övezetének létrehozása,
mint hatótényező
Ez a kijelölés – amennyiben magába foglalja a megye összes Natura 2000 területét – kedvező
természetvédelmi szemontból, mert szavatolja, hogy ilyen beavatkozás Natura 2000 területen
nem történik. Megvizsgáltuk, hogy az övezet átfed-e Natura 2000 területtel és azt találtuk,
hogy egyetlen Natura terület sem maradt ki ebből az övezetből. Így ez egy egyértelműen
kedvező tervi elem.
Turizmusfejlesztés, mint hatótényező
Természeti területeket jellemzően célba vevő tervelem a turisztikai fejlesztés, hiszen számos
esetben a természeti értékek megtekintésére, a szép természeti területeken való tartózkodásra
épül. Tavaink és vízfolyásaink még természetesnek mondható partvidéke csalogatja a
kirándulókat, természetjárókat. Ez természetes és kielégítendő társadalmi-gazdasági igény.
Nem mindegy azonban, mely területen, milyen módon valósul meg.
A turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezetbe összesen 35 település tartozik:
Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró, Nadap, Pázmánd, Pátka, Vereb,
Lovasberény, Szár, Bodmér, Vértesboglár, Csákvár, Gánt, Zámoly, Csákberény Csókakő,
Mór, Pusztavám, Újbarok, Óbarok, Nagyegyháza, Csabdi, Mány, Bicske, Felcsút,
Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Kajászó, Etyek, Gyúró, Tordas, Martonvásár.
Azonban erre – a Natura 2000 területek szempontjából fontos hatótényezőre vonatkozóan –
további konkrét információval (mit és mely területrészen kívánnak megvalósítani) nem
rendelkezünk. Így mindössze annyi mondható el, hogy a célterületek terhelhetőségét
figyelmen kívül hagyó fejlesztések jelentős ökológiai kárral járhatnak.
Kedvező viszont, hogy az övezetre vonatkozó szabályok között szerepel:
 A Vértesi Natúrpark településein a településfejlesztési koncepciókat és az integrált
településfejlesztési stratégiákat a Natúrpark létrehozási céljainak megfelelően kell
kidolgozni.
 A Pannónia Szíve turisztikai régióhoz tartozó települések településfejlesztési
koncepcióit és az integrált településfejlesztési stratégiáit a turisztikai régió
turizmusfejlesztési koncepcióban megfogalmazott céloknak megfelelően kell
kidolgozni.
Ezen koncepciókban a természeti adottságok, értékek védelme, figyelembe vétele is
megfogalmazásra kerül, ami a Natura 2000 területek védelmét is bújtatottan elősegítheti.

4.2. A tervi elemek Natura 2000 területek koherenciájára gyakorolt hatásai
A rendezési terv összes megismert várható hatását áttekintve elmondható, hogy a vonalas
közlekedési infrastruktúrafejlesztések közül a gyorsforgalmi utak, a nagysebességű
vasútvonalak, és mindazok az egyéb térségi vasút- és közútvonalak, amelyek új nyomvonalon
metszenek át Natura 2000 természetmegőrzési területeket – kisebb-nagyobb mértékben –
csökkentik a Natura 2000 területek koherenciáját.
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Szintén csökkenti a Natura 2000 hálózat koherenciáját, vagyis az egymástól elkülönülő részek
közötti ökológiai kapcsolat fenntartásának lehetőségét, ha a területek kiterjedése csökken, pl.
a peremi területek beépítésével, vagy a terület határán – esetleg annak belsejében – történő, a
terület funkciójától idegen fejlesztésekkel. Erre sajnos találunk példát a területhasználati
kategóriák (települési területek, sajátos területfelhasználású térségek) módosításának
eredményeként. Ezek egy része nincsen említésre méltó hatással az értékes élőhelyek, vagy
fajpopulációk állapotára, de összességükben – főként, ha egy-egy terület többszörösen
érintett, lehet kedvezőtlen következményük. A jelentős hatást azonban a nagykiterjedésű
kijelölések okozzák – függően attól milyen lesz a terület tényleges használata (lásd 4-3.
táblázat).
4-3. táblázat Jelentős mértékű* területhasználati változással érintett Natura 2000
természetmegőrzési területek
Érintett Natura
2000 terület neve

Területhasználati változás jellege

Velencei hegység
Déli-Gerecse
Duna és ártere
Vértes
Zámolyi-medence
összesen

települési térség
települési térség
települési térség, közlekedési terület, lovarda
sportterület
sportterület
települési és sajátos területfelhasználású térség
Natura 2000 területen
*A táblázat csak a 30 hektárnál nagyobb átsorolásokat tartalmazza.

az átsorolással érintett
Natura 2000 terület
nagysága (ha)
110
30
134
73
210
557

A megyében nagyságrendileg 350 ha-nyi Natura 2000 terület válik települési területté és
majd ugyanennyi sajátos területfelhasználású területté!!!! Fejér megyében tehát közel
700 ha európai szintű védelmet élvező természetvédelemi célú terület sorolódott át más
típusú, a terület eredeti céljával nem feltétlenül összeegyeztethető hasznosítású területi
kategóriába!
Értelemszerűen minél nagyobb kiterjedésű egy Natura 2000 terület, annál nagyobb
valószínűséggel válik érintetté, de ezzel nagyjából egyenes arányban javulhat is a hatásokkal
szembeni ellenálló képessége. (Ez persze egy nagyon általános megállapítás, amely alól sok
kivétel lehet, pl. ha az érintett terület élőhelyei alapvetően szűk tűrőképességűek, azon a
területnagyság sem sokat segít.) Általánosan az is igaz, hogy a madárvédelmi területek
érzékenysége kisebb, hiszen itt nem az élőhely ökológiai minősége és a társulás fajgazdagsága
a fontos, hanem az élőhelyi sokszínűség és a kiterjedés. Madárvédelmi területek esetében – a
távvezetékeket leszámítva – tolerálható a többszörös érintettség is.
A természetmegőrzési területek sokkal érzékenyebbek a beavatkozásokra. Ha egy terület
kellően nagy és a rajta megőrzendő vegetáció viszonylag egynemű, pl. nagykiterjedésű
vegyes erdőterületek – akkor a több ponton történő beavatkozások ellenére várhatóan
megőrizhető a terület jó állapota. A kis kiterjedésű Natura területek a legsérülékenyebbek.
Ezek esetében mindenképpen törekedni kell a behatások számának, mértékének
csökkentésére.
Az alábbi, 4-4. táblázat azokat a Natura 2000 területeket mutatja, amelyek területét többféle
beavatkozás (pl. közlekedési útvonal, energiahálózati fejlesztés, övezeti átsorolások, vagy
éppen a területhasználati térségek kijelölésének változása) érint kedvezőtlenül. Az
erdőtelepítésre javasolt Natura 2000 területet érintő kijelölések közül ebben a táblázatban csak
azokat vettük figyelembe, amelyek kedvezőtlen hatásúak.
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4-4. táblázat Többszörösen érintett Natura 2000 természetmegőrzési területek
Terület neve

Érintettsége

Kelet-mezőföldi löszvölgyek
Nagylóki löszvölgyek
Vértes
Szentgyörgypuszta
Móri árok
Duna és ártere
Adony-perkátai löszvölgyek
Belsőbárándi löszvölgy
Velencei hegység
Zámolyi-medence
Lajoskomáromi löszvölgyek
Déli-Gerecse
Keleti Bakony
Tengelici homokvidék
Központi-Gerecse
Nyakas-tető szarmata vonulat

3x
2x
13
4x
6x
8x
2x
2x
6x
7x
3x
13x
4x
3x
2x
2x

Teljes Natura 2000
terület kiterjedése
(ha)
315
289
15 667 (megyében)
975
684
2719 (megyében)
201
281
4001
2595
784 (megyében)
3019
7259 (megyében)
2341
70 (megyében)
169

Országos védelem

Vértesi TK

Dél- Mezőföld TK

Példaként bemutatunk néhány ilyen Natura 2000 területet, hogy érzékelhető legyen a
többszörös érintettség fogalma.
4-5. táblázat A Kelet-mezőföldi löszvölgyek többszörös érintettsége
A tervezett
fejlesztés,
átsorolás

Várható hatás jelölő élőhelyekre

Jelölő élőhelyet érint, azt átszeli,
feldarabolja, degradáció, genetikai
leromlás.
Nagykarácsony
A völgy nyúlványának a végét érinti.
települési besorolás Jelölő élőhely nem érintett.
Alsószentiván
Jelölő élőhelyet érint, az erdősítés azt
erdőtelepítés
megszünteti.
M8-as
gyorsforgalmi út

Várható hatás
jelölő fajokra
Jelölő faj nem él a
területen.
Jelölő faj nem él a
területen.
Jelölő faj nem él a
területen.

4-6. táblázat A Móri árok többszörös érintettsége
A tervezett fejlesztés,
átsorolás
Pusztavám – Oroszlány
országos vasúti
mellékvonal
Nabucco vezeték
Ercsi – Győr
földgázvezeték

Várható hatás jelölő élőhelyekre

Várható hatás jelölő
fajokra

A terület egyik erdős-gyepes mozaikjának a csúcsát
érinti az Által-ér mentén. Jelölő élőhely érintettsége
Jelölőfaj érintett lehet.
nem zárható ki.
A Móri-vizet keresztezi, jelölő élőhelyet érint.
Jelölő faj is érintett lehet.
A Móri-vizet keresztezi, és a terület peremét is érinti
Jelölő faj is érintett lehet.
egy szakaszon. Jelölő élőhelyet érint.
A területet a Móri-víz keskeny patakmenti szakaszán
81. sz főút: Mór
Jelölő faj érintett lehet.
átmetszi, jelölő élőhely érintett.
A területet, a Gaja-patak menti keskeny szakaszán
Fehérvárcsurgó átmetszi, egy szakaszon a peremén halad, itt már
Jelölő faj érintett lehet.
Iszkaszentgyörgy
meglévő nyomvonalon, vagy amellett. A Gaja parton
jelölő élőhely érintett lehet.
Zirc – Bodajk- Söréd A terület szélét érinti, jelölő élőhelyet nem
Csákvár –Vértes-boglár - veszélyeztet.
Jelölő fajok nem
Alcsútdoboz térségi
érintettek.
kerékpárút
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Mindezek alapján javasoljuk átgondolni és lehetőség szerint mérsékelni az érintettséget a 4-4.
táblázatban felsorolt Natura 2000 területek esetében.

4.3. Konfliktusterületek bemutatása
A konfliktusterületek hatótényezőnként történő áttekintése (a tervei elemek, átsorolások
Natura 2000 területekkel történő metszése alapján) három hatótényezőt kell kiemelnünk,
amelyek hatásai a legerőteljesebbek lehetnek Fejér megyében a Natura 2000 területek
vonatkozásában. Ezek: a területfelhasználási kategóriák területi lehatárolásának változása, a
vonalas infrastruktúrafejlesztés és az energetikai hálózatok (földgáz és távezetékek).
A területfelhasználási kategóriák konfliktusterületeit példákkal bemutattuk. Az alábbi két
térképen a vonalas infrastruktúrák által generált konfliktusterületeket jelenítjük meg.

4.4. Összefoglalás
A tervezés sokféle eleme, következménye a megye számos Natura 2000 területére hatással
van. Egy-egy hatótényező önmagában nem feltétlenül okoz jelentős hatást, hiszen lehet, hogy
egy-egy övezeti átminősítés, vagy kerékpárút kialakítása nem érint nagy területet, vagy nem
érint érzékeny élőhelyet, vagy populációt. Így az egyes beavatkozások hatásvizsgálata során
sokuk elhanyagolható hatású. Ebben a tervezési léptékben azonban látni kell, hogy a tervben
foglaltak összességében milyen jelentős hatást okozhatnak egy-egy sokféleképpen érintett,
több ponton megzavart egybefüggő értékes területen. Egy-egy beavatkozás önmagában akár
semmilyen problémát nem okoz, mégis együttes hatásuk összeadódva előidézheti egyes
területrészeken degradációs folyamatok megindulását, az élőhely- és fajmegőrzés feltételeinek
romlását. Éppen ezért a többféleképpen, és/vagy több helyszínen érintett Natura 2000
területek terhelését csökkenteni kell. Ez megtehető a 4.3 fejezetben bemutatott Natura 2000
területeken tervezett beavatkozások, változások újragondolásával és módosításával. A
módosításokra vonatkozó konkrét javasatokat a 7. fejezet tartalmaz.
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5. ALTERNATÍV (EGYÉB ÉSSZERŰ) MEGOLDÁSOK
A megyei terv változatokkal nem számol. Ennek alapvető oka az országos, illetve a települési
terülerendezési tervek általi meghatározottsága, melyek alapján a megyei terv mozgástere szűk,
melyen belül alternatívák kidolgozására nincs sok lehetőség.

6. A MEGVALÓSÍTÁS INDOKAI
6.1. A terv megvalósítása szükségszerűségének ismertetése
A megyei területrendezési terv elkészítését az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és
a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) kormányhatározat írja elő. A megyei
tervben meghatározott tervi elemek, és térszerkezeti változások megvalósulása a térségi
igények, szükségletek alapján kerül megalósításra, a megyei területrendezési terv ennek kereteit
és feltételeit írja elő.

6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűsége
A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok valamelyike
támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő)
□ társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt
jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet)
□ emberi egészség vagy élet védelme
□ a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása
□ a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése
x a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az
kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)

7. A KEDVEZŐTLEN HATÁSOK MÉRSÉKLÉSE
Az esetlegesen kedvezőtlen hatásokat a konfliktusterületeken az alábbi szempontok figyelembe
vételével csökkenthetők:
 A leginkább kedvezőtlen és visszafordíthatatlan hatásokat az új (vagy alig járt)
nyomvonalon épülő autóút, autópálya vagy vasútvonal okozza. Az M8-asgyorsforgalmi
út nyomvonala metszi mind a Nagylóki löszvölgyek, mind a Kelet-mezőföldi
löszvölgyek egy-egy mozaikjának északi csücskét, ahol jelölő élőhely is van.
Ökológiailag sokkal kedvezőbb volna a nyomvonalat ezen a részen leheletnyivel
északabbra vezetni. Javasoljuk a konkrét tervezés során ezt figyelembe venni.
 A 4-1. táblázatban felsorolt Natura 2000 területek esetében javasoljuk felülvizsgálni a
nyomvonalvezetést, mert csökkenteni lehetne e területek érintettségét. A továbbtervezés
során alapvetően arra kell törekedni, hogy az egybefüggő Natura 2000 területek
integritása megmaradjon! Különösen fontos volna ez a Szentgyörgypuszta és a Móriárok esetében.
 Natura 2000 területet átszelő nyomvonalas létesítmények megvalósítása csak megfelelő
méretű és anyagú, körültekintően tervezett vadátjárók biztosításával legyen
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engedélyezhető. A vadátjárók megfelelősége az üzembe helyezés feltétele kell, hogy
legyen.
A földgázvezetékek nyonvonalának részletes tervezése folyamán is törekedni kellene a
Natura 2000 természetmegőrzési területek integritásának megőrzésére.
A Vértes Natura 2000 területen hosszan átvezetendő 400 kV-os távvezeték építése során
kiemelt figyelmet kell szentelni a madárvédelemnek és az oszlopkiosztások során a
természetszerű vegetációval fedett területeket el kell kerülni. A tervezés során ajánlott az
illetékes nemzeti park igazgatósággal való konzultáció.
A települési területek növekedését mérsékelni szükséges. Natura 2000 területek rovására
történő terjeszkedés nem kívánatos, a természetmegőrzési szempontokkal nem
egyeztethető össze! Fejér megyében ennek ellenére csaknem 350 ha Natura terület
lesz települési területté.
A sajátos területfelhasználású térségek is rendkívüli módon megnőttek a Natura 2000
területek rovására. A megyében összesen 337 ha Natura terület lesz sajátos
felhasználású térség. Ebből 210 ha Csákvár területén a volt szovjet katonai repülőtér,
illetve mintegy 70 ha volt bányaterület, melyeken a sporttevékenységnek a Natura
védelemmel összeegyeztethető módon történő megvalósítása fontos volna. (Pl. olyan
tevékenység mely akadályozza ezen területek beerdősülését kedvező lehet.)
Javasoljuk felülvizsgálni az alábbi Natura 2000 területek területét érintő
területfelhasználási kategória besorolást: Vértes, Zámolyi-medence, Velencei-hegység,
Déli-Gerecse, Duna és ártere és Nyakas-tető szarmata vonulat.
Az erdőtelepítésre szánt területek között szerepel Alsószentiván, Mór, Mezőkomárom
területén találhatók olyan területi mozaikok, amelyet az erdőtelepítésből érdemes volna
kihagyni (lásd 4-2. táblázat).
Megfontolásra javasoljuk néhány további Natura 2000 területmozaiknak az Országos
Ökológiai Hálózatba történő bevonását (lásd 4.1.6. fejezet térképkivágatai).
Ökológiai szempontból nagyon előnytelen, ha a tervezési eszközökkel engedély nélkül
működtetett tevékenységek kerülnek legalizálásra Natura 2000 területen.
A Natura 2000 területeken történő területrendezés során kiemelt figyelmet kell szentelni
az özönfajok inváziójának elkerülésére.

8. KIEGYENLÍTŐ (KOMPENZÁCIÓS) INTÉZKEDÉSEK
Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedésekre a terv elemeinek ismeretében jelen fázisban még
nincs szükség. Látható azonban, hogy egyes tervi elemeknél a Natura 2000 területek közvetlen
érintése elkerülhetetlen, illetve közvetett hatások is várhatók. Ez azt jelenti, hogy a következő
fázisoknál, de alapvetően a beavatkozások (pl. infrastruktúra elemek) előkészítése, majd
megvalósítása során a Natura 2000 területek érintettségét és a kompenzáció szükségességét
elengedhetetlen részletesen vizsgálni.
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