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I. Natura 2000 fenntartási terv
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1. A terület azonosító adatai
1.1. Név
Tervezési terület neve:

Mura mente
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület

1.2. Azonosító kód
Tervezési terület
azonosítója:

HUBF20043

1.3. Kiterjedés
Tervezési
kiterjedése:

terület

2145,40 ha

1.4 A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.4.1. Jelölő élőhelyek
A jelölő élőhelyek és fajok felsorolásánál a Natura 2000 terület adatlapjának 2020. évi
változatát vettük alapul.
3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention
növényzettel
6430** Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai
6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
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)
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)
*kiemelt jelentőségű jelölő élőhely
**az élőhelytípus az aktuális terepi felmérések alapján töredékes, a térképezés léptékében meg nem
jeleníthető előfordulású, javasoljuk annak jelölő helyett nem jelölő kategórába történő átsorolását

1.4.2. Jelölő fajok
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Erdei szitakötő (Zöld folyami-szitakötő) (Ophiogomphus cecilia)
Felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
Homoki küllő (Gobio kessleri)
Lápi póc (Umbra krameri)
Leánykoncér (Rutilus pigus)
Magyar bucó (Zingel zingel)
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Német bucó (Zingel streber)
Réti csík (Misgurnus fossilis)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Törpecsík (Sabanejewia aurata)
Vágó csík (Cobitis taenia)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Eurázsiai hód (Castor fiber)
Közönséges vidra (Lutra lutra)
1.4.3. Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű fajok
Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)
Lápi szitakötő (Lápi álarcos-szitakötő) (Leucorrhinia pectoralis)
Díszes légivadász (Coenagrion ornatum)
Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
1.5. Érintett települések
Érintett terület
Település
Letenye
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Tótszerdahely
Összesen:

Megye
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala
Zala

(ha)

(%)

732,47
165,90
226,95
105,06
559,11
355,91
2145,40

34,14
7,73
10,58
4,90
26,06
16,59
100,00
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A település
területének
érintettsége (%)
17,54
8,92
19,38
8,73
34,62
28,96

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendeletet (a továbbiakban: KvVM rendelet) tartalmazza. A Natura 2000 területek által
érintett helyrajzi számokat és így a Natura 2000 jogi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti, térképi
megjelenítéssel is. A jogi jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is kiterjed.
1.6. Egyéb védettségi kategóriák
Típus

Kód

országos
jelentőségű
védett terület

308/TK/07

ökológiai
hálózat
magterület
övezete

Név

Átfedés
(ha)

Átfedés
(%)

Mura-menti
Tájvédelmi
Körzet

1902,36

88,67

MT

ökológiai
hálózat
PT
ökológiai
folyosó övezete

–

2062,10

–

2,10

Kapcsolódó
jogszabály száma
10/2007. (III. 30.)
KvVM rendelet a
Mura-menti
Tájvédelmi Körzet
létesítéséről

96,12

2018. évi CXXXIX.
törvény Magyarország
és egyes kiemelt
térségeinek
területrendezési
tervéről

0,10

2018. évi CXXXIX.
törvény Magyarország
és egyes kiemelt
térségeinek
területrendezési
tervéről

1.7. Tervezési és egyéb előírások
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv
A Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervét a 10/2007. (III. 30.) KvVM
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
1.7.2. Településrendezési eszközök
Letenye, szabályozási terv és helyi építési szabályzat – 2011 (teljes területre vonatkozó
tervlapot tartalmaz), 5/2011. (III. 17.) rendelet
Molnári, szabályozási terv és helyi építési szabályzat – 2008 (teljes területre vonatkozó
tervlapot tartalmaz), 14/2008 (VIII.29.) rendelet
Murakeresztúr, szabályozási terv és helyi építési szabályzat – 2001 (teljes területre vonatkozó
tervlapot tartalmaz), 6/2001. (IX.13.) rendelet
Murarátka, szabályozási terv – 2000 (teljes területre vonatkozó tervlapot tartalmaz),
13/2000.(XII.15.) rendelet
Muraszemenye, településrendezési terv – 2007 (teljes területre vonatkozó tervlapot tartalmaz),
1/2007 (I. 3.) rendelet
Muraszemenye, M70 autóút hrsz. 045/2 - hrsz. 085 - hrsz. 044/2 - hrsz. 074/3 közutak által
határolt terület, szabályozási terv és HÉSZ – módosítás – 2011, 8/2011. (XII. 5.) rendelet.
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Tótszerdahely, szabályozási terv és helyi építési szabályzat – 2007 (teljes területre vonatkozó
tervlapot tartalmaz), 6/2007 (IV.26.) rendelet
1.7.3. Körzeti erdőtervek
Letenyei Erdőtervezési Körzet Erdőterve (érvényes 2014.01.01-2023.12.31) (60/2013. (VII.
19.) VM rendelet 9. melléklet alapján, az erdőtervezést indító határozat ZAG/01/1283/2014),
érintett település: Letenye, Muraszemenye, Murarátka, Tótszerdahely.
Surdi Erdőtervezési Körzet:A körzeti erdőterv 2021.01.15-én kelt határozattal került
megújításra, a határozat száma NFK-002016/001/2021., a következő körzeti erdőtervezés
alapján kiadott határozat véglegessé válásáig érvényes; érintett település: Molnári,
Murakeresztúr.
1.7.4. Tájegységi vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási üzemtervek
A tervezési terület az 505-ös kódszámú Zalai-dombsági vadgazdálkodási tájegységben
található, a vadgazdálkodási tájegység vadgazdálkodási tervét a 12/2018. (VIII. 3.) AM rendelet
hirdette ki.
A terület hat vadászterületet érint, valamennyi vadgazdálkodási üzemterve 2037. február 28-ig
hatályos:
- 20-200450-505 kódszámú vadászterület (a vadászterület határait megállapító határozat száma:
ZAH/020/979-2/2016.), vadászatra jogosult a Vörcsök Vadásztársaság (8873 Muraszemenye,
Rákóczi u. 5.)
- 20-200510-505 kódszámú vadászterület (a vadászterület határait megállapító határozatok
száma: 29.4/1544-10/2009, ZAH/020/878-519/2017.), vadászatra jogosult a Zalaerdő Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) (az üzemtervet jóváhagyó határozat száma ZA05/ZAH/020/519-7/2019).
- 20-202350-505 kódszámú vadászterület (a vadászterület határait megállapító határozat száma:
ZAH/020/1003-3/2016.), vadászatra jogosult a Venatus Vadásztársaság (8868 Letenye, Fenyő
u.8.)
- 20-202360-505 kódszámú vadászterület (a vadászterület határait megállapító határozat száma:
ZAH/020/1014-3/2016.), vadászatra jogosult a Kisberkes Földtulajdonosi Vadásztársaság
(8864 Tótszerdahely Petőfi u. 10.)
- 20-202370-505 kódszámú vadászterület (a vadászterület határait megállapító határozat száma:
ZAH/020/1005-3/2016.), vadászatra jogosult a Hunor-2000 Vadásztársaság (8904,
Zalaegerszeg Andráshida u. 4/A.)
- 20-202450-505 kódszámú vadászterület (a vadászterület határait megállapító határozat száma:
ZAH/020/1006-2/2016.), vadászatra jogosult az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársasága
(8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.)
1.7.5. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
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A tervezési terület a 3-1. Mura vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységhez tartozik: Mura
alegység Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv – 2015.
(elérhető:
http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/A107DFCF-487D-4A54-8E9B7A09DC0156BE/VGT2_3_1_Mura_vegleges.pdf)
Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet a 1155/2016. (III.31) Korm. határozat tartalmazza.
1.7.6. Halgazdálkodási tervek
•
•
•
•
•
•
•

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége halgazdálkodási terve (Fényesi-víz)
Letenyei Sporthorgászok Egyesülete halgazdálkodási terve (Hosszúvíz)
Kerkaszentkirályi Kerka Horgász Egyesület halgazdálkodási terve (Kerka)
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége halgazdálkodási terve (Mura)
Murakeresztúri Horgászegyesület halgazdálkodási terve (Kollátszegi-kavicsbányató)
D.K.B. Muraszemenye Horgászegyesület halgazdálkodási terve (Muraszemenyeibányatavak)
Szúnyog Horgászegyesület halgazdálkodási terve (Tótszerdahelyi Kavicsbánya-tó)
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2. Veszélyeztető tényezők

Kód

Veszélyeztető tényező neve

Jelentősége
H=nagy
M=közepes
L=kis
jelentőségű

Érintett terület
aránya a jelölő
érték
szempontjából
(%)

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra
és milyen módon gyakorol hatást?

A területen belül ható veszélyeztető tényezők

A01

Mezőgazdasági művelés alá
vonás (kivéve lecsapolás és
égetés)

M

4

A06

Gyepművelés felhagyása (pl.
legeltetés vagy kaszálás
megszüntetése)

H

25

A09

Intenzív legeltetés vagy
túllegeltetés

L

5

10

A tényező a síkságok és a
hegyvidéktől a magashegységig
tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai (6430), Cnidion
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440), sík- és dombvidéki
kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510)
élőhelyeket veszélyezteti, a már
regenerálódott növényzetű foltok
ismételt szántóföldi művelésbe
vonásával. A réttársulások
megszűnése élőhelyvesztéssel
fenyegeti a nagy tűzlepke (Lycaena
dispar) és cserjeirtások esetén, a
sárga gyapjasszövő (Eriogaster
catax) állományait.
A tényező a síkságok és a
hegyvidéktől a magashegységig
tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai (6430), Cnidion
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440), a sík- és dombvidéki
kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510)
élőhelyeket veszélyezteti, azok
fajösszetételének
(elgyomosodásának,
benádasodásának) és élőhelyszerkezetének teljes megváltozásán
keresztül. A réttársulások
megszűnése élőhelyvesztéssel
fenyegeti a nagy tűzlepke (Lycaena
dispar) és cserjeirtások esetén, a
sárga gyapjasszövő (Eriogaster
catax) állományait.
A tényező az aljnövényzet és
állományszerkezet átalakulása,
leromlása miatt a Cnidion dubii
folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440), sík- és dombvidéki
kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510)
élőhelyeket veszélyezteti. A
veszélyeztető tényező hatása – a
fenti jelenségen keresztül – kiterjed
az érintett jelölőnek javasolt
fajokra is, így a sárga gyapjasszövő
(Eriogaster catax), a nagy tűzlepke
(Lycaena dispar) és a hasas

A26

Felszíni vagy felszín alatti vizek
diffúz
szennyezését
okozó
mezőgazdasági tevékenységek

L

10

B03

Erdőfelújítás idegenhonos, vagy
tájidegen fajokkal vagy azok
betelepítése (beleértve az új
fajokat és GMO-kat)

L

3

B06

Fakitermelés (kivéve tarvágás)

M

20

11

törpecsiga (Vertigo moulinsiana)
állományaira.
A tényező a síkságok és a
hegyvidéktől a magashegységig
tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai (6430), Cnidion
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440), valamint a sík- és
dombvidéki kaszálórétek
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510)
élőhelyeket veszélyezteti az
eutrofizáció révén, azok
fajösszetételének és élőhelyszerkezetének megváltozásán
keresztül. A lápi vizek és
magassásosok eutrofizációja
fenyegeti a hasas törpecsiga
(Vertigo moulinsiana), a réti csík
(Misgurnus fossilis) és lápi póc
(Umbra krameri) élőhelyeit és
ezáltal azok állományait is.
A tényező az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*),
valamint a keményfás ligeterdők
nagy folyók mentén Quercus
robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy
Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris) (91F0)
élőhelyeket veszélyezteti, azok
néhány állománya
fajösszetételének és élőhelyszerkezetének megváltozásán
keresztül.
A tényező az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*),
valamint a keményfás ligeterdők
nagy folyók mentén Quercus
robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy
Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris) (91F0) és az
illír gyertyános-tölgyesek
(Erythronion-Carpinion) (91L0)
élőhelyeket veszélyezteti, mert az
esetenként elhúzódó, egy hektárt
meghaladó véghasználatok
homogénné teszik az
állománystruktúrát, illetve
hozzájárulhatnak az erdőtársulások
karakterfajainak
visszaszorulásához. Az őshonos

B07

Lábonálló és fekvő holt fa
eltávolítása, beleértve a
törmeléket is

L

10

B08

Idős fák eltávolítása (kivéve a
lábonálló vagy fekvő holt fát)

M

30

12

fafajú erdők véghasználata a
fentieken keresztül veszélyezteti az
idősebb erdőkhöz kötődő nagy
hőscincér (Cerambyx cerdo), nagy
szarvasbogár (Lucanus cervus),
skarlátbogár (Cucujus
cinnaberinus), csonkafülű denevér
(Myotis emarginatus) és nyugati
piszedenevér (Barbastella
barbastellus) állományait.
A véghasználatokban és az
egészségügyi termelésekben a
holtfa kivétele kedvezőtlenül
befolyásolja az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*), a
keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus
laevis és Ulmus minor, Fraxinus
excelsior vagy Fraxinus
angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) (91F0), az illír
gyertyános-tölgyesek
(Erythronion-Carpinion) (91L0)
élőhelyek állományszerkezetét,
valamint a holtfához vagy odvas
fákhoz kötődő nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo), nagy
szarvasbogár (Lucanus cervus),
skarlátbogár (Cucujus
cinnaberinus), csonkafülű denevér
(Myotis emarginatus) és nyugati
piszedenevér (Barbastella
barbastellus) állományait
veszélyezteti.
A tényező az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*), a
keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus
laevis és Ulmus minor, Fraxinus
excelsior vagy Fraxinus
angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) (91F0), az illír
gyertyános-tölgyesek
(Erythronion-Carpinion) (91L0)
élőhelyek állományszerkezetét
homogenizálja, továbbá
hozzájárulhat az erdőtársulások
karakterfajainak
visszaszorulásához. A tényező ezen
túl veszélyezteti a nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo), a nagy
szarvasbogár (Lucanus cervus), a
skarlátbogár (Cucujus
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cinnaberinus), a csonkafülű
denevér (Myotis emarginatus) és a
nyugati piszedenevér (Barbastella
barbastellus) állományait –
potenciális fejlődési és tartózkodási
helyeik térfoglalásának
csökkenésén keresztül.
A tényező viszonylag kis területen
(1%) közvetlenül veszélyezteti az
oligo-mezotróf állóvizek
Littorelletea uniflorae és/vagy
Isoeto-Nanojuncetea vegetációval
(3130), a természetes eutróf tavak
Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel
(3150), az iszapos partú folyók
részben Chenopodion rubri, és
részben Bidention növényzettel
(3270) élőhelyek egyes állományait
azok kotrása, a pionír felszínek
megszüntetése következtében. Más
oldalról, a tényező közvetetten
negatívan befolyásolja a területen
található összes közösségi
élőhelytípus [oligo-mezotróf
állóvizek Littorelletea uniflorae
és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval (3130), természetes
eutróf tavak Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel
(3150), iszapos partú folyók
részben Chenopodion rubri, és
részben Bidention növényzettel
(3270), síkságok és a hegyvidéktől
a magashegységig tartó szintek
hidrofil magaskórós
szegélytársulásai (6430), Cnidion
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440), sík- és dombvidéki
kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510),
enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
(91E0*), keményfás ligeterdők
nagy folyók mentén Quercus
robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy
Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris) (91F0), illír
gyertyános-tölgyesek
(Erythronion-Carpinion) (91L0)]
termőhelyét, a kavicsbányákkal
szomszédos térségekben (a már
felhagyott bányák esetében is), a
talajok vízháztartásának
megváltozása által.
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A tényező veszélyezteti az oligomezotróf állóvizek Littorelletea
uniflorae és/vagy IsoetoNanojuncetea vegetációval (3130),
természetes eutróf tavak
Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel
(3150), az iszapos partú folyók
részben Chenopodion rubri, és
részben Bidention növényzettel
(3270), az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
élőhelyek állományait, a
horgásztóként és üdülőövezetként
is hasznosított tópartok térségében,
a taposás, terepi közlekedés,
alkalmi fakitermelés és
létesítmények kialakítása révén. A
horgászati tevékenység
veszélyezteti a mocsári teknős
(Emys orbicularis) és vöröshasú
unka (Bombina bombina) fajokat
az élőhelyek növényzetének
eltávolítása, kisebb víztestek fizikai
érintettsége révén.
A csonkafülű denevér (Myotis
emarginatus) állományát az
előfordulását lehetővé tevő
épületek padláshelyiségeinek
felújítása, valamint az épületek
térségében tapasztalható fény- és
zaj-terhelés növekedése
veszélyezteti.
A jelentős létszámú vadállomány a
jelölő élőhelyek közül elsősorban
az erdőket [enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*),
keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus
laevis és Ulmus minor, Fraxinus
excelsior vagy Fraxinus
angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) (91F0), illír gyertyánostölgyesek (Erythronion-Carpinion)
(91L0)] veszélyezteti, az újulat és a
fiatal állományok károsítása az
erdőfelújítást akadályozza, az
erdők termőhelyét károsítja, azok
fajkészletét és struktúráját
degradálja. A vadászati
létesítmények területfoglalásuk,
valamint a fenntartásukkal járó
bolygatás miatt hatnak negatívan
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környezetükre. A túrás, taposás
révén gyomosodás, jellegtelenedés
figyelhető meg a nem erdei
élőhelyeken [síkságok és a
hegyvidéktől a magashegységig
tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai (6430), Cnidion
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440), sík- és dombvidéki
kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510)]
is.A horgászati létesítmények a
területfoglalás, a partszegély
növényzettől való megtisztítása, a
fenntartásukkal járó bolygatás,
kisebb víztestek, tócsák
megszüntetése vagy módosítása
miatt hatnak negatívan
környezetükre, valamennyi, a
területen előforduló közösségi
jelentőségű élőhely, valamint a
vöröshasú unka (Bombina
bombina) és a mocsári teknős
(Emys orbicularis) fajok
állományai esetében. Mivel a
horgásztavakban a közösségi
jelentőségű halfajok előfordulása
jelentéktelen, az itt folytatott
horgászati tevékenység.
A tényező a bíbor nebáncsvirág
(Impatiens glandulifera)
előfordulása révén negatív hatással
van az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
élőhelyre, az aljnövényzet
dominanciaviszonyainak gyökeres
átalakításával.
A tényező a területen valamennyi
szárazföldi élőhelytípust
veszélyezteti az aljnövényzet
összetételének és az
állományszerkezet átalakulása,
leromlása miatt [iszapos partú
folyók részben Chenopodion rubri,
és részben Bidention növényzettel
(3270), síkságok és a hegyvidéktől
a magashegységig tartó szintek
hidrofil magaskórós
szegélytársulásai (6430), Cnidion
dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440), sík- és dombvidéki
kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510),
enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
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Alnion incanae, Salicion albae)
(91E0*), keményfás ligeterdők
nagy folyók mentén Quercus
robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy
Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris) (91F0), illír
gyertyános-tölgyesek
(Erythronion-Carpinion) (91L0)].
A veszélyeztető tényező hatása – a
fenti jelenségen keresztül – kiterjed
az érintett jelölő és jelölőnek
javasolt fajokra is, így a nagy
szarvasbogár (Lucanus cervus), a
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo),
a skarlátbogár (Cucujus
cinnaberinus), a nagy tűzlepke
(Lycaena dispar) és a hasas
törpecsiga (Vertigo moulinsiana)
állományaira.
A tényező korlátozza a higrofil
növénytársulások, így az oligomezotróf állóvizek Littorelletea
uniflorae és/vagy IsoetoNanojuncetea vegetációval (3130),
természetes eutróf tavak
Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel
(3150), a mészkedvelő üde láp- és
sásrétek (7230), az enyves éger
(Alnus glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
optimális ökológiai állapotának
fennmaradását, elősegíti azok
gyomosodását. A vízellátottság
romlása potenciálisan veszélyezteti
a vöröshasú unka (Bombina
bombina), a lápi póc (Umbra
krameri) és réti csík (Misgurnus
fossilis) állományait.
A tényező korlátozza az oligomezotróf állóvizek Littorelletea
uniflorae és/vagy IsoetoNanojuncetea vegetációval (3130),
az iszapos partú folyók részben
Chenopodion rubri, és részben
Bidention növényzettel (3270) az
enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
(91E0*) élőhelytípusok
állományainak szabad fejlődését
(az árvizek építő/romboló
hatásának mérséklésével). Az
áramlási viszonyok
megváltoztatása révén
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kedvezőtlenül hat a felpillantó
küllő (Gobio uranoscopus), a
halványfoltú küllő (Gobio
albipinnatus), a homoki küllő
(Gobio kessleri), a leánykoncér
(Rutilus pigus), a magyar bucó
(Zingel zingel), a német bucó
(Zingel streber), a selymes
durbincs (Gymnocephalus
schraetzer), a széles durbincs
(Gymnocephalus baloni), a
szivárványos ökle (Rhodeus
sericeus amarus), a törpecsík
(Sabanejewia aurata) és a vágó
csík (Cobitis taenia) állományaira.
Az áramlási viszonyok
megváltoztatása révén
kedvezőtlenül hat a felpillantó
küllő (Gobio uranoscopus), a
halványfoltú küllő (Gobio
albipinnatus), a homoki küllő
(Gobio kessleri), a leánykoncér
(Rutilus pigus), a magyar bucó
(Zingel zingel), a német bucó
(Zingel streber), a selymes
durbincs (Gymnocephalus
schraetzer), a széles durbincs
(Gymnocephalus baloni), a
szivárványos ökle (Rhodeus
sericeus amarus), a törpecsík
(Sabanejewia aurata) és a vágó
csík (Cobitis taenia), továbbá a
erdei szitakötő (Ophiogomphus
cecilia), lápi szitakötő
(Leucorrhinia pectoralis), díszes
légivadász (Coenagrion ornatum)
állományaira.
A tényező korlátozza az oligomezotróf állóvizek Littorelletea
uniflorae és/vagy IsoetoNanojuncetea vegetációval (3130),
az iszapos partú folyók részben
Chenopodion rubri, és részben
Bidention növényzettel (3270), a
síkságok és a hegyvidéktől a
magashegységig tartó szintek
hidrofil magaskórós
szegélytársulásai (6430), az enyves
éger (Alnus glutinosa) és magas
kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
élőhelytípusok pionír
állományainak ismételt kialakulását
(az árvízvédelmi intézkedésekkel
együttesen), mivel a zátonyok
záródó állományai helyett új, pionír
állományok alig tudnak létrejönni.

A területre ható külső veszélyeztető tényezők
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A Mura felső szakaszán (az
országhatáron kívül) kialakított
duzzasztók hatása a folyó legalsó,
magyarországi szakaszán is
érvényesül. A tényező korlátozza
az oligo-mezotróf állóvizek
Littorelletea uniflorae és/vagy
Isoeto-Nanojuncetea vegetációval
(3130), Iszapos partú folyók
részben Chenopodion rubri, és
részben Bidention növényzettel
(3270), és az Enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*)
élőhelytípusok állományainak
szabad fejlődését (az árvizek
építő/romboló hatásának
megszüntetésével, a Mura
vízállásának stabilizálásával). Az
áramlási viszonyok
megváltoztatása révén
kedvezőtlenül hat a felpillantó
küllő (Gobio uranoscopus), a
halványfoltú küllő (Gobio
albipinnatus), a homoki küllő
(Gobio kessleri), a leánykoncér
(Rutilus pigus), a magyar bucó
(Zingel zingel), a német bucó
(Zingel streber), a selymes
durbincs (Gymnocephalus
schraetzer), a széles durbincs
(Gymnocephalus baloni), a
szivárványos ökle (Rhodeus
sericeus amarus), a törpecsík
(Sabanejewia aurata) és a vágó
csík (Cobitis taenia), továbbá a
erdei szitakötő (Ophiogomphus
cecilia), lápi szitakötő
(Leucorrhinia pectoralis), díszes
légivadász (Coenagrion ornatum)
állományaira.
A tervezési terület északi határát
részben utak adják (vagy ezek a
területet átszelik), melyek közül a
terület északi felén található a
különösen nagy forgalmú M70 sz.
gyorsforgalmi út. A tényező
izolációból és elütés eredetű
mortalitásból eredő hatása
leginkább a csonkafülű denevér
(Myotis emarginatus), a nagy
szarvasbogár (Lucanus cervus), a
vöröshasú unka (Bombina
bombina), a mocsári teknős (Emys
orbicularis) és közönséges vidra
(Lutra lutra) állományait
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veszélyezteti, illetve a közösségi
jelentőségű erdőtársulások
szomszédos állományaiban, így az
enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
(91E0*)] élőhelyfoltjaiban
degradációt okoz.
A tényező elsősorban az oligomezotróf állóvizek Littorelletea
uniflorae és/vagy IsoetoNanojuncetea vegetációval (3130),
természetes eutróf tavak
Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel
(3150), iszapos partú folyók
részben Chenopodion rubri, és
részben Bidention növényzettel
(3270), az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0*),
élőhelyeket, valamint az erdei
szitakötő (Ophiogomphus cecilia),
lápi szitakötő (Leucorrhinia
pectoralis), díszes légivadász
(Coenagrion ornatum), vöröshasú
unka (Bombina bombina), mocsári
teknős (Emys orbicularis), lápi póc
(Umbra krameri), nyugati
piszedenevér (Barbastella
barbastellus) állományokat
veszélyezteti – az élőhelyek és
fajok számára az optimálistól
elmaradó vízellátottság
kialakulásán keresztül.

3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
A terület rendeltetése:
• A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása.
• A Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve az
ennek megőrzését, fenntartását biztosító gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Fő célkitűzések:
Általános célok
• A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául
szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.
• A Mura folyó természetes mederépítő és -bontó folyamatainak és, a szabad folyófejlődés
számára lehetőség biztosítása. A természetes árterületek rendszeres, a természetes
vízjárásnak megfelelő, időszakos elöntésének biztosítása, ahol ez lehetséges.
• A hagyományos ártéri gazdálkodás újjáélesztése az agrárkörnyezetvédelmi támogatások
segítségével.
• A nagyvad, elsősorban a vaddisznó és a szarvas okozta növényzeti, termőhelyi károk
csökkentése a közösségi jelentőségű élőhelyeken.
• A terület látogatásából, a területen történő mozgásból (pl. gépjárművek, gyalogosok,
lovasok, kerékpárosok), a horgásztavak hasznosításából adódó károk mérséklése.
• A kavicstavak működéséből, valamint a területet átszelő vonalas létesítmények (vasút,
közutak) adódó ökológiai terhelés hatásainak minimalizálása.
• A területen található mesterséges élőhelyek (pl. szántók, faültetvények) fokozatos
átalakítása a termőhelynek megfelelő természetes élőhely-típussá.
Specifikus célok
• Az oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval (3130), természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition
növényzettel (3150), iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention
növényzettel (3270) ártéri és higorfil társulások megfelelő vízellátotságának fenntartása,
természetes dinamikájának biztosítása.
• A Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440), a sík- és dombvidéki kaszálórétek
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) réttársulások extenzív művelésének
fenntartása, leromlott állományaik regenerációja.
• Az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*), keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus
angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0), illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-
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Carpinion) (91L0) élőhely-típusok állományainak megőrzése, termőhelyeik ökológiai
állapotjavítása.
A különösen xilofág rovarfajok – nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), nagy szarvasbogár
(Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), és denevérfajok – csonkafülű
denevér (Myotis emarginatus), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) állományai
számára kedvező fafajösszetétel és állományszerkezet biztosítása az erdőkben.
A rétekhez, gyepekhez, ill. azok cserjésedő elemeihez kötődő, jelölőnek javasolt gerinctelen
fajok, hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), nagy
tűzlepke (Lycaena dispar) számára megfelelő élőhelyszerkezet fenntartása vagy kialakítása,
Áramló vízi halfajok – felpillantó küllő (Gobio uranoscopus), halványfoltú küllő (Gobio
albipinnatus), homoki küllő (Gobio kessleri), leánykoncér (Rutilus pigus), magyar bucó
(Zingel zingel), német bucó (Zingel streber), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer),
széles durbincs (Gymnocephalus baloni), törpecsík (Sabanejewia aurata) és lápi halfajok –
lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), ill. a jelölőnek javasolt szivárványos
ökle (Rhodeus sericeus amarus) – stabil populációinak fenntartása, számukra optimális
környezeti és ökológiai feltételek biztosítása.
A jó állapotú víztestekhez kötődő, jelölőnek javasolt fajok, lápi szitakötő (lápi álarcosszitakötő) (Leucorrhinia pectoralis), díszes légivadász (Coenagrion ornatum), stabil
populációinak fenntartása, számukra optimális környezeti és ökológiai feltételek biztosítása
A holtágakhoz, hínaras tavakhoz köthető mocsári teknős (Emys orbicularis), vöröshasú unka
(Bombina bombina) kedvező életfeltételeinek biztosítása.
Az idegenhonos özönfajok közül az egyes jelölő élőhelyeken megjelenő akác (Robinia
pseudoacacia) és amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), valamint a vágásokban,
szegélyekben megjelenő magas aranyvessző (Solidago gigantea), japánkeserűfű(Reynoutria spp.) és amerikai őszirózsa-fajok (Aster spp.) visszaszorítása.

További célkitűzések:
A nem közösségi jelentőségű, de fontos védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése,
különös tekintettel a következő fajokra: kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis), szálkás pajzsika
(Dryopteris carthusiana), karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum), rucaöröm (Salvinia
natans), téli zsurló (Equisetum hyemale), nyári tőzike (Leucojum aestivum), ligeti csillagvirág
(Scilla vindobonensis), csermelyszitakötő (Onychogomphus forcipatus), kis apollólepke
(Parnassius mnemosyne), farkasalma-lepke (Zerynthia polyxena), magyar színjátszólepke
(Apatura metis), erdei béka (Rana dalmatina), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), fekete
harkály (Dryocopus martius), kis lile (Charadrius dubius), vízi denevér (Myotis daubentonii),
bajuszos denevér (Myotis mystacinus), nimfadenevér (Myotis alcathoe), rőt koraidenevér
(Nyctalus noctula), szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri), közönséges törpedenevér
(Pipistrellus pipistrellus), szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus), durvavitorlájú
törpedenevér Pipistrellus nathusii), fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii), közönséges
késeidenevér (Eptesicus serotinus).

3.2. Kezelési javaslatok

21

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján jelen fenntartási terv a Natura 2000
terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges
eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati
szabályokat nem állapít meg.
Az itt megfogalmazott kezelési javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló
közösségi jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján
javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára, megadják, hogy a jelölő értékek
megőrzéséhez milyen kezelési előírás-javaslatok alkalmazása szükséges. A már más jogszabály
vagy hatósági eszköz alapján létező előírások esetében azok kötelező jellegét értelemszerűen
az azt megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre
az előírásokra csak utalást tesz. A tervkészítés időpontjában jogszabály alapján kötelezően
betartandó előírásokon túli, a célokhoz illeszkedő, kívánatos kezelést megfogalmazó előírásjavaslatok iránymutatásként szolgálnak.
A kezelési javaslatok megfogalmazása a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló
közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelmi és állomány-megerősítési szempontjainak,
valamint a gazdálkodói érdekeknek az együttes figyelembevételével történt.
A tervezési terület természeti értékeinek megőrzését szolgáló javaslatokat általánosságban
(gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok), és úgynevezett kezelési egységekhez rendelten adjuk
meg a következőkben. A kezelési egységek élőhelyi alapon, aktuális Á-NÉR (Általános
Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) térkép foltjaihoz kötötten kerültek meghatározásra. Ez
utóbbi zömmel művelési ág szerinti azonosságot is jelent. Azok az élőhelyfoltok, melyekhez
azonos kezelési javaslatok rendelendők egy kezelési egységbe kerültek. A tervezés alapjaként
kezelt élőhelyfoltokat kölcsönösen megfeleltettük a helyrajzi szám nyilvántartással és a
MePAR-blokkrendszerrel. Az egyes kezelési egységekhez tartozó helyrajzi számok listáját és
MePAR-blokk kódokat a 3.2.5. b. pont táblázata, a helyrajzi szám szintű keresést biztosító
részletes táblázatot az elektronikus melléklet tartalmazza.
A kezelési egységekhez kötött intézkedések két szinten kerültek meghatározásra. (1) A
kötelezően betartandó előírások pontnál érintettségtől függően a Natura 2000 gyepterületek
fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletet, az
érvényben lévő erdőterv rendeletet, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvényt, vagy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
szerepeltetjük. (2) A gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési
előírás-javaslatok közé kerültek a természetvédelmi célkitűzéseket kiemelt mértékben szolgáló,
önkéntes vállaláson alapuló előírás-javaslatok.

A kezelési egységek listája az érintett élőhelytípusok feltüntetésével:
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Kezelési
egység
kódja
ER-0

Kezelési egység elnevezése és a
kapcsolódó természetvédelmi cél
Jó természetességi állapotú,
érintetlenséget igénylő ligeterdők
és higrofil pionír faállományok

Érintett
terület
(ha és %)
113,81 ha,
5,30 %

Érintett élőhelytípusok
J1a Fűzlápok
J3 Folyómenti bokorfüzesek
J4 Fűz-nyár ártéri erdők
RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy
pionír erdők
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0*)

ER-1

Jó természetességi állapotú,
erdőgazdálkodásra alkalmas
ligeterdők és gyertyános-tölgyesek

646,43 ha,
30,13%

J2 Láp- és mocsárerdők
J4 Fűz-nyár ártéri erdők
J6 Keményfás ártéri erdők
K1a Gyertyános-kocsányos tölgyesek
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0*)
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén
Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus
angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
(91F0)
Illír gyertyános-tölgyesek (ErythronionCarpinion) (91L0)

ER-2

Jellegtelen őshonos fafajú erdők

212,02 ha,
9,88 %

P1 Őshonos fafajú fiatalosok
P8 Vágásterületek
RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok,
erdősávok
RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy
pionír erdők
RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen
erdők
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén
Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus
angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
(91F0)

ER-3

Idegenhonos fafajok uralta
elegyes erdők és idegenhonos
fafajú erdők

32,33 ha,
1,51 %
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RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes
idegenhonos lombos és vegyes erdők
S1 Ültetett akácosok
S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai

Kezelési
egység
kódja
GY-1

Kezelési egység elnevezése és a
kapcsolódó természetvédelmi cél
Jó természetességi állapotú üdefélnedves gyepek

Érintett
terület
(ha és %)
30,99 ha,
1,44 %

Érintett élőhelytípusok
D34 Mocsárrétek
E1 Franciaperjés rétek
OB Jellegtelen üde gyepek
OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440)
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)

GY-2

Leromlott természetességi
állapotú üde-félnedves gyepek

184,89 ha,
8,62 %

OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
OB Jellegtelen üde gyepek
OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
OD Lágyszárú évelő özönfajok állományai
P2a Üde és nedves cserjések
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440)
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)

GY-3

Mély fekvésű higrofil
magassásos-nádas, ill. vízparti
pionír élőhelyek

187,18 ha,
8,72 %

B1a Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek
és tavikákások
B2 Harmatkásás, békabuzogányos,
pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet
B5 Nem zsombékoló magassásrétek
I1N Nedves felszínek természetes pionír
növényzete
OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
P2a Üde és nedves cserjések
Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea
uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval (3130)
Iszapos partú folyók részben Chenopodion
rubri, és részben Bidention növényzettel
(3270)
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
(6440)

VB

Bánya- és horgásztavak

VT

Természetes folyó- és állóvizek

157,49 ha,
7,34 %
191,62 ha,
8,93%

U9 Állóvizek
Ac Álló- és lassan áramló vizek
hínárnövényzete
U9 Állóvizek
Természetes eutróf tavak Magnopotamion
vagy Hydrocharition növényzettel (3150)
Iszapos partú folyók részben Chenopodion
rubri, és részben Bidention növényzettel
(3270)

SZ

Szántók és karácsonyfatelepek

324,28 ha,
15,11 %
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T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
T10 Fiatal parlag és ugar
T11 Csemetekertek, faiskolák, kosárkötő fűz
ültetvények

Kezelési
egység
kódja
KN

Kezelési egység elnevezése és a
kapcsolódó természetvédelmi cél
A közösségi jelentőségű élőhelyek
és fajok szempontjából kezelést
és/vagy korlátozást nem igénylő
területek

Érintett
terület
(ha és %)
64,36 ha,
3,00 %

Érintett élőhelytípusok
U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények
U4 Telephelyek, roncsterületek és
hulladéklerakók
U7 Homok-, agyag-, tőzeg- és kavicsbányák,
digó- és kubikgödrök, mesterséges löszfalak
U11 Út- és vasúthálózat

3.2.1. Élőhelyek kezelése
3.2.1.1. Általános, gazdálkodáshoz nem köthető intézkedések
A jelen fenntartási terv céljainak elérését nem veszélyeztető, jogszerű, ill. jogerősen
engedélyezett tevékenység korlátozás nélkül folytatható.
A tervezési területen olyan beruházás, mely a terület védelmi céljainak a megvalósítását
akadályozza, nem végezhető.
Ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének
engedélyezése legfeljebb szántó, ill. művelésből kivont művelési ágú területeken javasolt.
Bányatelek létesítése a tervezési terület ökológiai hálózat magterület besorolású részterületen
az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény alapján tilos.
Új elektromos vezetékek létesítése során előnyben kell részesíteni a földkábelek alkalmazását.
Új elektromos, vagy más nyomvonalas közmű létesítése során, vagy meglévő légvezetékek
földkábelre cserélése esetén a meglévő földutak nyomvonalának használata javasolt.
A tervezési területen a közlekedési infrastruktúra jelentős mértékű bővítése (pl. új nyomvonalú
közutak kialakítása) nem kívánatos, a földutak korszerűsítését a természetvédelmi érdekekkel
összhangban kell megvalósítani. Az úthálózat bármilyen fejlesztése (beleértve a gyalogút
hálózatot, illetve turisztikai berendezések, építmények elhelyezését) előtt szükséges a
forgalomnövekedés hatásait előzetesen vizsgálni, illetve az abból fakadó – a természeti
értékekre káros – hatásokat mérsékelni.
Tanösvények, kerékpáros útvonalak, esetleg más irányú turisztikai fejlesztések tervezése és
kivitelezése során a jelölő fajok és élőhelyek megőrzését biztosítani kell. A tervezés során a
természetvédelmi kezelővel és a hatósággal egyeztetni szükséges.
Robbanó- vagy elektromos motorral hajtott eszközökkel a tervezési terület kizárólag a rendes
gazdálkodás, természetvédelmi kezelés vagy hatósági tevékenység céljából látogatható.
Közösségi vagy tömegsport rendezvények a hatályos jogszabályok alapján külön engedély
alapján tarthatók, ezek típusának meghatározása, térbeli és időbeli korlátozása is indokolt a
természeti értékek megőrzése érdekében:
3.2.1.2. Gazdálkodáshoz köthető intézkedések
Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:
Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:

VB
Bánya- és horgásztavak
U9 Állóvizek
Nincs érintett élőhely.
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
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Érintett, egyéb kiemelt
fajok:
Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:
Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:

Közönséges vidra (Lutra lutra)
Eurázsiai hód (Castor fiber)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Rucaöröm (Salvinia natans)
Magyar színjátszólepke (Apatura metis)
A gazdálkodás során csak olyan tevékenység legyen folytatható, mely a természetes
fajösszetételű és szerkezetű parti növényzet mind nagyobb területen való
fenntartását, ill. a természetközeli összetétellel bíró vízi életközösségek fenntartását
biztosítja.
Kötelezően betartandó előírások:
A kezelési egység egy részére jelenleg nincsenek érvényben vonatkozó kötelező
előírások, a gyepes élőhelyekre vonatkozó kötelezően betartandó természetvédelmi
kezelési földhasználati szabályokat a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet, ill. a 1996.
évi LIII. törvény (a természet védelméről) tartalmazza.
Javasolt előírások:
– A területen, a növényvédelmet kizárólag vizekre és vízben élő szervezetekre nem
veszélyes minősítésű anyagokkal és kizárólag inváziós növényfajok irtása céljából
lehet végezni. (V01)
– A vízi növényzet nem irtható. (V11)
– Idegenhonos halfajok visszaszorítása, idegenhonos halfaj nem telepíthető.
(Megjegyzés: mivel az idegenhonos fajok telepítését az 1996. évi LIII. törvény 14.
§-a természetes és természetközeli állapotú vizek esetében általánosan megtiltja,
ennek kapcsán a tilalom hatékony érvényesítése a cél (V19)
– Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. (GY20)
– Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása. (GY107)
– Legeltetés és kaszálás nem végezhető, a terület kezelés nélkül történő fenntartása.
(GY21)
– A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos
cserjék megőrzése. (GY28)
– A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően
a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
A jelenlegi művelés felhagyása (bányató, ill. horgásztó) esetén a visszamaradó
víztest természetes szukcessziós folyamataiba (kivéve az inváziós fajok terjedése
elleni fellépést) nem indokolt beavatkozni.
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
A kezelési egységhez érzékeny vizes élőhely tartozik, mely hidrológiai viszonyainak,
élőhely-szerkezetének és természetességi állapotának megőrzése elsődleges
természetvédelmi feladat – az önkéntesen vállalható előírás-javaslatokat ennek
megfelelően az ide tartozó élőhelyek és az azokhoz kötődő jelölő fajok
sérülékenységének figyelembevételével fogalmaztuk meg.
VT
Természetes folyó- és állóvizek
Ac Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete
U9 Állóvizek
Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
(3150)
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel
(3270)
Lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)
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Érintett, egyéb kiemelt
fajok:

Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:

Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok

Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
Homoki küllő (Gobio kessleri)
Lápi póc (Umbra krameri)
Leánykoncér (Rutilus pigus)
Magyar bucó (Zingel zingel)
Német bucó (Zingel streber)
Réti csík (Misgurnus fossilis)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Törpecsík (Sabanejewia aurata)
Vágó csík (Cobitis taenia)
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
Közönséges vidra (Lutra lutra)
Eurázsiai hód (Castor fiber)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Rucaöröm (Salvinia natans)
Csermelyszitakötő (Onychogomphus forcipatus)
Magyar színjátszólepke (Apatura metis)
Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)
A gazdálkodás során csak olyan tevékenység legyen folytatható, mely a természetes
fajösszetételű és szerkezetű parti növényzet mind nagyobb területen való
fenntartását, ill. a természetközeli összetétellel bíró vízi életközösségek fenntartását
biztosítja.
Kötelezően betartandó előírások:
A kezelési egység egy részére jelenleg nincsenek érvényben vonatkozó kötelező
előírások, a gyepes élőhelyekre vonatkozó kötelezően betartandó természetvédelmi
kezelési földhasználati szabályokat a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet, ill. a 1996.
évi LIII. törvény (a természet védelméről) tartalmazza.
Javasolt előírások:
– A területen, a növényvédelmet kizárólag vizekre és vízben élő szervezetekre nem
veszélyes minősítésű anyagokkal és kizárólag inváziós növényfajok irtása céljából
lehet végezni.(V1)
– Vegyszer használata kizárólag fainjektálás során lehetséges. (V05)
– Nyílt vízfelületek medrének kotrása nem engedélyezhető. (V08)
– A vízi növényzet nem irtható (V11).
– Idegenhonos halfajok visszaszorítása, idegenhonos halfaj nem telepíthető.
Megjegyzés: mivel az idegenhonos fajok telepítését az 1996. évi LIII. törvény 14. §a természetes és természetközeli állapotú vizek esetében általánosan megtiltja, ennek
kapcsán a tilalom hatékony érvényesítése a cél (V19)
– A területen mindennemű beavatkozást kerülendő, kezeletlen állapotban való
fenntartás indokolt. (V67)
– Cserjeirtás nem megengedett. (GY17)
– Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. (GY20)
– Legeltetés és kaszálás nem végezhető, a terület kezelés nélkül történő fenntartása.
(GY21)
– Inváziós fás szárúak mechanikus irtása. (GY26)
– A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos
cserjék megőrzése. (GY28)
– A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően
a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32)
– Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása. (GY107)
A kezelési egység területén az esetleges élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés
során a természetes szukcessziós folyamatok érvényesülését kell támogatni.
Élőhelyrekonstrukció és -fejlesztés részben a szabad mederfejlődés, pionír élőhelyek
kialakulásának elősegítése tekintetében, részben az inváziós növényfajok ellen
történő fellépés tekintetében tervezhető.
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
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Kezelési javaslatok
indoklása:

A kezelési egységhez érzékeny vizes élőhelyek tartoznak, melyek hidrológiai
viszonyainak, élőhely-szerkezetének és természetességi állapotának megőrzése
elsődleges természetvédelmi feladat – az önkéntesen vállalható előírás-javaslatokat
ennek megfelelően az ide tartozó élőhelyek és az azokhoz kötődő jelölő fajok
sérülékenységének figyelembevételével fogalmaztuk meg. A kezelési egységhez
tartozó jelölő, ill. egyéb fajok állományának fenntartása szorosan kötődik a
megfelelő vízminőség, áramlási viszonyok biztosításához.

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:

GY-1
Jó természetességi állapotú üde-félnedves gyepek

Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:
Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:

Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

D34 Mocsárrétek
E1 Franciaperjés rétek
OB Jellegtelen üde gyepek
OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440)
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(6510)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Farkasalma-lepke (Zerynthia polyxena)
Erdei béka (Rana dalmatina)
A kezelési egységbe sorolt területek extenzív mezőgazdasági hasznosítása javasolt,
mivel a természeti értékek fennmaradását lehetővé teszi, illetve biztosítja. Általános
cél a gyomosodás, valamint a cserjésedés-beerdősödés megakadályozása. A kezelési
egységbe sorolt gyepek esetében elsősorban legeltetéssel (a hasznosítást, kiegészítő
tisztító kaszálás alkalmazásával), vagy évi egy kaszálással javasolt végezni. A
cserjék, fák kivágása csak ősszel-télen történhet a fészkelő madarak védelme
érdekében.
Kötelezően betartandó előírások:
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól
Az érintett lápterület vonatkozásában az 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről.
Javasolt előírások:
– Felülvetés nem megengedett. (GY01)
– Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. (GY02)
– Tárcsázás nem megengedett. (GY10)
– Kiszántás nem megengedett. (GY13)
– Fogasolás nem megengedett. (GY09)
– A területen trágyadepónia, széna és szalmakazlak nem helyezhetők el. (GY116)
– Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. (GY20)
– Legeltetés és kaszálás nem végezhető, a terület kezelés nélkül történő fenntartása.
(GY21)
– A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos
cserjék megőrzése. (GY28)
– Erősen fertőzött foltok sokkoló kaszálással történő kezelése évente legalább
háromszor. (GY108)
– A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a
működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak szükséges bejelenteni,
valamint a meghagyásra szánt cserjéket cserjefoltokat a működési terület szerint
érintett NPI-gal egyeztetni. (GY31)
– A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően
a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32)
– Dobkasza és talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata nem megengedett.
(GY08)
– A gyepterület kaszálása, szárzúzása esetén min. 10 cm-es fűtarló biztosítása.
(GY92)
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Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:

Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:

Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:
Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:

Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

– 20-30% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként. (GY96)
– A kaszálatlan területet évente más helyen történő kialakítása. (GY99)
– Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű
élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). (E08)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés az eredeti
jelölő élőhely (Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440).
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(6510)) természetességi állapotának javítása érdekében javasolható. Az
élőhelyfejlesztés javasolt módjai a gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre
vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok megvalósításával, vagy azok
kombinációival történhetnek.
A kezelési egység területén épületek, építmények elhelyezése – kivéve a
természetvédelmi kezelést és bemutatást szolgáló létesítmények – nem támogatható.
Alacsony intenzitású legeltetés és mozaikos kaszálás szolgálja leginkább az
előforduló
jelölő
élőhelyek
és
fajok
megőrzését,
illetve
állapotjavítását/állománymegerősítését.
A javaslatok az élőhelyek állapotának megőrzése és javítása érdekében, továbbá az
özönnövények jelenlétéből fakadó veszélyforrások mérséklése érdekében kerültek
megfogalmazásra. A degradált gyepek kevésbé kötött, intenzívebb kezelést
igényelnek az özönnövények visszaszorulásáig. Visszaalakításukkal a jó
természetességű élőhelyek kiterjedése növekedhet.
GY-2
Leromlott természetességi állapotú üde-félnedves gyepek
OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
OB Jellegtelen üde gyepek
OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
OD Lágyszárú évelő özönfajok állományai
P2a Üde és nedves cserjések
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440)
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(6510)
Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Farkasalma-lepke (Zerynthia polyxena)
Erdei béka (Rana dalmatina)
A kezelési egységbe sorolt területek extenzív mezőgazdasági hasznosítása javasolt,
mivel a természeti értékek fennmaradását lehetővé teszi, illetve biztosítja. Általános
cél a gyomosodás, valamint a cserjésedés-beerdősödés megakadályozása. A kezelési
egységbe sorolt gyepek esetében elsősorban legeltetéssel (kiegészítő tisztító kaszálás
alkalmazásával), vagy évi egy kaszálással javasolt végezni. Cserjék, fák kivágása
csak ősszel-télen történhet a fészkelő madarak védelme érdekében.
Kötelezően betartandó előírások:
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól
Az érintett lápterület vonatkozásában az 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről.
Javasolt előírások:
– Felülvetés nem megengedett. (GY01)
– Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. (GY02)
– Tárcsázás nem megengedett. (GY10)
– Kiszántás nem megengedett. (GY13)
– Fogasolás nem megengedett. (GY09)
– A területen trágyadepónia, széna és szalmakazlak nem helyezhetők el. (GY116)
– Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. (GY20)
– Legeltetés és kaszálás nem végezhető, a terület kezelés nélkül történő fenntartása.
(GY21)
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Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:

Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:

Érintett Natura 2000
élőhelyek:

Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:

– A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos
cserjék megőrzése. (GY28)
– Erősen fertőzött foltok sokkoló kaszálással történő kezelése évente legalább
háromszor. (GY108)
– A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a
működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak szükséges bejelenteni,
valamint a meghagyásra szánt cserjéket cserjefoltokat a működési terület szerint
érintett NPI-gal egyeztetni. (GY31)
– A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően
a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32)
– Dobkasza és talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata nem megengedett.
(GY08)
– A gyepterület kaszálása, szárzúzása esetén min. 10 cm-es fűtarló biztosítása.
(GY92)
– 20-30% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként. (GY96)
– A kaszálatlan területet évente más helyen történő kialakítása. (GY99)
– Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű
élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). (E08)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés az eredeti
jelölő élőhely (Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440)
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(6510)) helyreállítása érdekében javasolható. Az élőhelyfejlesztés javasolt módjai a
gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírásjavaslatok megvalósításával, vagy azok kombinációival történhetnek.
A kezelési egység területén épületek, építmények elhelyezése – kivéve a
természetvédelmi kezelést és bemutatást szolgáló létesítmények – nem támogatható.
Alacsony intenzitású legeltetés és mozaikos kaszálás szolgálja leginkább az
előforduló jelölő élőhelyek és fajok megőrzését, ill. állapotjavítását/
állománymegerősítését. Az élőhelyrekonstrukció (a gyep jellegének visszaállítása)
érdekében végzett kezelés esetén annak kezdeti fázisában, intenzívebb beavatkozás
(pl. évi két kaszálás) is tolerálható a természetvédelmi szempontok betartásával.
A javaslatok az élőhelyek állapotának megőrzése és javítása érdekében, továbbá az
özönnövények jelenlétéből fakadó veszélyforrások mérséklése érdekében kerültek
megfogalmazásra. A degradált gyepek kevésbé kötött, intenzívebb kezelést
igényelnek az özönnövények visszaszorulásáig. Visszaalakításukkal a jó
természetességű élőhelyek kiterjedése növekedhet.
GY-3
Mély fekvésű higrofil magassásos-nádas, ill. vízparti pionír élőhelyek
B1a Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B2 Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet
B5 Nem zsombékoló magassásrétek
I1N Nedves felszínek természetes pionír növényzete
OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
P2a Üde és nedves cserjések
Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval (3130)
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel
(3270)
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440)
Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)
Díszes légivadász (Coenagrion ornatum)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Téli zsurló (Equisetum hyemale)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Magyar színjátszólepke (Apatura metis)
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Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:

Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:

Kis lile (Charadrius dubius)
A kezelési egységbe sorolt területek legfeljebb extenzív mezőgazdasági hasznosítása
javasolt, mivel a természeti értékek fennmaradását lehetővé teszi, illetve biztosítja.
A kezelési egységbe sorolt gyepek esetében elsősorban legeltetéssel (a hasznosítást,
kiegészítő tisztító kaszálás alkalmazásával) javasolt végezni. A jelentős elöntést kapó
területrészek kezelése nem javasolt. Általános cél a megfelelő vízviszonyok
biztosítása és az özönfajok terjedésének megakadályozása. A cserjék, fák kivágása
csak ősszel-télen történhet a fészkelő madarak védelme érdekében.
Kötelezően betartandó előírások:
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól
Az érintett lápterület vonatkozásában az 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről.
Javasolt előírások:
– A területen, a növényvédelmet kizárólag vizekre és vízben élő szervezetekre nem
veszélyes minősítésű anyagokkal és kizárólag inváziós növényfajok irtása céljából
lehet végezni. (V01)
– Vegyszer használata kizárólag fainjektálás során lehetséges. (V05)
– A vízi növényzet nem irtható. (V11)
– A területen mindennemű beavatkozást kerülendő, kezeletlen állapotban való
fenntartás indokolt. (V67)
– Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. (GY02)
– Tárcsázás nem megengedett. (GY10)
– A területen trágyadepónia, széna és szalmakazlak nem helyezhetők el. (GY116)
– Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. (GY20)
– Legeltetés és kaszálás nem végezhető, a terület kezelés nélkül történő fenntartása.
(GY21)
– A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos
cserjék megőrzése. (GY28)
– A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a
működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak szükséges bejelenteni,
valamint a meghagyásra szánt cserjéket cserjefoltokat a működési terület szerint
érintett NPI-gal egyeztetni. (GY31)
– A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően
a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32)
– Dobkasza és talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata nem megengedett.
(GY08)
– Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű
élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). (E08)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés az eredeti a
vizes élőhelyek (pl. holtágak) helyreállítása érdekében, ill. az özönfajok
visszaszorításának szándékával javasolható.
A kezelési egység területén épületek, építmények elhelyezése – kivéve a
természetvédelmi kezelést és bemutatást szolgáló létesítmények – nem támogatható.
A mély fekvésű mocsári növényzetet, ill. pionír zátony- és parti növényzetet nem
szükséges kezelni. Alacsony intenzitású legeltetés szolgálja leginkább az előforduló
jelölő élőhelyek és fajok megőrzését, illetve állapotjavítását/állománymegerősítését.
A javaslatok az élőhelyek állapotának megőrzése és javítása érdekében, továbbá az
özönnövények jelenlétéből fakadó veszélyforrások mérséklése érdekében kerültek
megfogalmazásra.
ER-0
Jó természetességi állapotú, érintetlenséget igénylő ligeterdők és higrofil pionír
faállományok
J1a Fűzlápok
J3 Folyómenti bokorfüzesek
J4 Fűz-nyár ártéri erdők
RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők

31

Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:
Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*)
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Magyar színjátszólepke (Apatura metis)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
A területen gazdálkodási célú fakitermelés nem folytatható, az esetleges
beavatkozások természetvédelmi célokat (pl. inváziós fajok visszaszorítása)
célozhatnak, mivela kezelési egységbe tartozó területek zöme fokozottan védett.
Kötelezően betartandó előírások:
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről, a 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről, 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról, a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, valamint
a hatályos erdőterv előírásai.
Javasolt előírások:
– Meghatározott erdőrészletekben az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes
érintetlenség biztosítása az inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó
tevékenység kivételével. (E10)
– Fakitermelés augusztus 15. és december 15. között. (E46)
– A környező gyepterületek védelme érdekében az idegenhonos fafajok alkotta
állományok terjeszkedésének megakadályozása. (E69)
– Inváziós fásszárú növényfajok visszaszorítása során azok mechanikai eltávolítása
a növények sikeres vegyszeres irtását követően. (E73)
– Faanyag mozgatása csak kemény talajviszonyok mellett. (E81)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
A kezelési egységhez kapcsolt előírás-javaslatok az alig megközelíthető (az
állományok nagy része a Mura túlpartján van), az elhanyagolható gazdasági
jelentőségű, természeti értékekben gazdag erdei élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajok
megőrzése érdekében kerültek megfogalmazásra.

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:

ER-1
Jó természetességi állapotú, erdőgazdálkodásra alkalmas ligeterdők és
gyertyános-tölgyesek

Érintett Á-NÉR
élőhelyek:

J2 Láp- és mocsárerdők
J4 Fűz-nyár ártéri erdők
J6 Keményfás ártéri erdők
K1a Gyertyános-kocsányos tölgyesek
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*)
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) (91F0)
Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) (91L0)
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)

Érintett Natura 2000
élőhelyek:

Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
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Érintett, egyéb kiemelt
fajok:

Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:

Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)
Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)
Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum)
Ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)
Kis apollólepke (Parnassius mnemosyne)
Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus)
Nimfadenevér (Myotis alcathoe)
Vízi denevér (Myotis daubentonii)
Bajuszos denevér (Myotis mystacinus)
Szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri)
Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)
Fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii)
Durvavitorlájú törpedenevér Pipistrellus nathusii)
Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus)
Szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus)
Többnyire jó természetességű állományok kerültek a kezelési egységbe, melyek
számos természetvédelmi szempontból jelentős faj számára biztosítanak élőhelyet.
A kezelési egység területén kíméletes, esetleg folyamatos erdőborítást biztosító
üzemmódok javasoltak az itt előforduló – jelenlegi állapotukban is magas természeti
értéket képviselő – élőhelyek és fajok megőrzése érdekében.
Cél az idős (100 év feletti) faegyedek és jelentős mennyiségű, álló és fekvő holt
faanyag jelenléte. Böhöncös egyedek, biotópfák kímélendők. A fakitermelést
kemény (fagyott vagy száraz) talajon kell végezni ajánlottan fészkelési időn kívül, a
közelítő nyomokat a természetvédelmi kezelővel egyeztetve.
Kötelezően betartandó előírások:
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről, a 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről, 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról, a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról, valamint a hatályos erdőterv előírásai.
Javasolt előírások:
– A közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok megőrzése érdekében – az
erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos erdőborítást biztosító
átmeneti, örökerdő vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való áttérés.
(E03)
– Meghatározott erdőrészletekben az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes
érintetlenség biztosítása az inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó
tevékenység kivételével. (E10)
– Az emberek testi épségét, közlekedést és épületeket nem veszélyeztető (az erdei
élőhelyek fenntartását kiemelten szolgáló) lábon álló holtfák meghagyása. (E17)
– A természetes erdőtársulás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő
állományszerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó
lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő záródásának
fenntartása. (E27)
– A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolítása.
(E31)
– Őshonos fafajú állományok véghasználata során átlagosan 5-20% területi
lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány
összetételét jellemző formában. (E38)
– Az adott erdőrészletben véghasználat esetén szálalóvágás alkalmazása. (E36)
– Fakitermelés augusztus 15. és február 1. között. (E44)
– Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a talaj-előkészítés és a tuskózás
elhagyása. (E49)
– Totális gyomirtó szerek használata az illetékes hatóság engedélyével csak
intenzíven terjedő, inváziós fafajok ellen alkalmazható a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően. (E68)
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Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:

Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:

Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó

– Az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása során tekintettel kell
lenni a túlzott mértékű kitermelés okozta lékesedés elkerülésére a kitermelésre
kerülő egyedek kijelölésével vagy a kitermelt idegenhonos fajok egyedeinek helyén,
kézi munkával, talaj-előkészítés nélkül, mesterséges felújítás elvégzésével. (E77)
– Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő
anyagok) alkalmazása. (E97)
– Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentőségű
élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt). (E08)
– A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a
közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmének figyelembe vételével. (E09)
– A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idős vagy más okból
értékes faegyedek kijelölése és megőrzése az elő- és véghasználatok során. (E18)
– A fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészlet területén a talaj védelme
érdekében kerülendő a 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom
kialakulása. A tő- és törzssérülés ne haladja meg az 5%-ot. (E40)
– A vágásterületen történő égetés mellőzése. (E50)
– A letermelt faanyag április 30-ig történő elszállítása a xilofág rovarfajok védelme
érdekében. (E86)
– Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát
jelentősen veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. (E94)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
A kezelési egységbe sorolt jó természetességi állapotú erdőterületek esetében a
hosszútávú természetvédelmi cél a folyamatos erdőborítás fenntartása. Az önkéntes
vállalások között megjelölt javaslatok ebbe az irányba mutatnak. A javaslatok a fenti
közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelmében kerültek megfogalmazásra.
ER-2
Jellegtelen őshonos fafajú erdők
P1 Őshonos fafajú fiatalosok
P8 Vágásterületek
RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok
RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők
RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) (91F0)
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata)
Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Magyar színjátszólepke (Apatura metis)
Kis apollólepke (Parnassius mnemosyne)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Vízi denevér (Myotis daubentonii)
Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)
Szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus)
A gazdálkodás során törekedni kell, a természetszerű szerkezettel, faállománnyal és
korösszetétellel jellemezhető állományok kialakítására.
Kötelezően betartandó előírások:
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről, a 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről, 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
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konkrét kezelési előírásjavaslatok:

Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:
Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:
Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó

erdőgazdálkodásról, a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő
védelméről, valamint a hatályos erdőterv előírásai.
Javasolt előírások:
– A közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok megőrzése érdekében – az
erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos erdőborítást biztosító
átmeneti, örökerdő vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való áttérés.
(E03)
– A természetes erdőtársulás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő
állományszerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó
lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő záródásának
fenntartása. (E27)
– Fakitermelés augusztus 15. és február 1. között. (E44)
– A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolítása.
(E31)
– Az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása során tekintettel kell
lenni a túlzott mértékű kitermelés okozta lékesedés elkerülésére a kitermelésre kerülő
egyedek kijelölésével vagy a kitermelt idegenhonos fajok egyedeinek helyén, kézi
munkával, talaj-előkészítés nélkül, mesterséges felújítás elvégzésével. (E77)
– Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő
anyagok) alkalmazása. (E97)
– Az előhasználatok során az elegyfa fajok alsó és felső lombkorona szintben
hagyása, fenntartása, lehetőség szerint a természetes erdőtársulásra/közösségi
jelentőségű élőhelyre jellemző összetételben, mennyiségben és többé-kevésbé
egyenletes eloszlásban. (E26)
– Fakitermelés tervezése során az érintett erdőrészletek korosztály-eloszlásának
javítása. Térben változó erélyű nevelővágások végzése, az alsó szint és az átlagkornál
fiatalabb egyedek kímélete. (E84)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
A kezelési egységbe a közepes természetességi állapotú, őshonos fafajú (esetleg
némi tájidegen elegyfajt tartalmazó), zömmel fiatalabb jellegtelen erdők, amelyek
esetében a természetvédelmi cél a természetes erdőszerkezethez közelítő állapot
elérése. Az önkéntes vállalások között megjelölt javaslatok ebbe az irányba
mutatnak.
ER-3
Idegenhonos fafajok uralta elegyes erdők és idegenhonos fafajú erdők
RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők
S1 Ültetett akácosok
S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai
Nincs érintett élőhely.
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)
Magyar színjátszólepke (Apatura metis)
Erdei béka (Rana dalmatina)
A gazdálkodás során törekedni kell, a természetszerű szerkezettel, faállománnyal és
korösszetétellel jellemezhető állományok kialakítására.

Kötelezően betartandó előírások:
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről, a 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről, 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az
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konkrét kezelési előírásjavaslatok:

Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:
Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:
Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:

erdőgazdálkodásról, a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, valamint
a hatályos erdőterv előírásai.
Javasolt előírások:
– Idegenhonos fafajú faállomány szerkezetátalakítása. (E54)
– Az idegenhonos és tájidegen fafajú erdők véghasználata során a tájhonos fafajok
egyedeinek meghagyása (az alsó- és lehetőség szerint a cserjeszintben is). (E64)
– A környező gyepterületek védelme érdekében az idegenhonos fafajok alkotta
állományok terjeszkedésének megakadályozása. (E69)
– Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő
anyagok) alkalmazása. (E97)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
A Natura 2000 hálózat szempontjából szinte mindig kedvezőbb a hazai fafajok
alkotta faállomány. Az intenzíven terjedő fajokból álló állományok a jelölő élőhelyek
szomszédságában azokra negatív hatással vannak/lehetnek, ezért lokalizációjuk,
illetve fafajcsere indokolt.
SZ
Szántók és karácsonyfatelepek
T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
T10 Fiatal parlag és ugar
T11 Csemetekertek, faiskolák, kosárkötő fűz ültetvények
Nincs érintett élőhely.
Nincs érintett faj.
Nincs érintett faj.
A kezelési egységben szántóföldi művelés folyik, mely nem veszélyezteti a
közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket. Művelési ág megváltoztatása szántóból
gyeppé vagy erdővé történő átalakítással támogatható.
Kötelezően betartandó előírások:
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKA) - 50/2008. (IV. 24.) FVM
rendelet
Javasolt előírások:
– Trágya, műtrágya: természetes vizektől mért 200 m-en belül trágya, műtrágya nem
deponálható. (SZ10)
– Légi kivitelezésű növényvédelem és tápanyag-utánpótlás nem megengedett.
(SZ21)
– Mozaikos kisparcellás gazdálkodás folytatása, ahol egy tábla mérete legfeljebb 2
hektár. (SZ28)
– Tápanyag-utánpótlás során a műtrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag
mennyisége nem haladhatja meg a 90 kg/ha/év mértéket (SZ35)
– Fás szárú és lágy szárú energetikai ültetvény nem telepíthető. (SZ43)
– Szántó vizes élőhellyé alakítása spontán gyepesedéssel, a megjelenő inváziós
növényfajok irtása. (SZ51)
– Szántó füves élőhellyé alakítása gyeptelepítéssel, a megjelenő inváziós
növényfajok irtása. (SZ52)
– Szántó füves élőhellyé alakítása spontán felhagyással, kivéve az inváziós
növényfajok irtását. (SZ53)
– Mezőgazdasági földterület első erdősítése, őshonos fafajokkal, támogatható.
(SZ56)
– Szántó füves élőhellyé alakítása gyeptelepítéssel, a megjelenő inváziós
növényfajok irtása. (SZ52)
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Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

Kezelési egység kódja:
Kezelési egység
meghatározása:
Érintett Á-NÉR
élőhelyek:

Érintett Natura 2000
élőhelyek:
Érintett közösségi
jelentőségű fajok:
Érintett, egyéb kiemelt
fajok:
Gazdálkodáshoz köthető
általános kezelési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz
köthető, kezelési
egységre vonatkozó
konkrét kezelési előírásjavaslatok:
Élőhelyrekonstrukciós
és élőhelyfejlesztési
javaslatok:
Gazdálkodáshoz nem
köthető kezelési
javaslatok
Kezelési javaslatok
indoklása:

– Természetbarát gyepesítés, termőhelytől függően üde rét vagy száraz gyep
kialakulásának elősegítése. Tájidegen magkeverék nem alkalmazható, csak a
termőhelyre jellemző őshonos fajok vethetők. (SZ67)
– A telepítést követő évtől legalább évi egyszeri kaszálás, illetve kíméletes,
pásztoroló legeltetés szükséges. (SZ64)
– Őshonos fajokból álló fasorok, facsoportok, szoliter fák, cserjefoltok telepítése.
(SZ74)
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés a termőhelynek
megfelelő, őshonos fűfélékkel (gyepesítés), vagy fafajokkal (erdősítés).
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Fenti javaslatok a környező élőhelyek védelmében kerültek megfogalmazásra, az
intenzív
művelésből
fakadó
veszélyforrások
mérséklése
érdekében.
Természetvédelmi szempontból egyértelműen kedvezőbb a gyep vagy erdő a
jelenlegi szántóföldek helyén.
KN
A közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok szempontjából kezelést és/vagy
korlátozást nem igénylő területek
U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények
U4 Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók
U7 Homok-, agyag-, tőzeg- és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges
löszfalak
U11 Út- és vasúthálózat
Nincs érintett élőhely.
Nincs érintett faj.
Kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis)
Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz köthető javaslatok nem kerültek
megfogalmazásra.
Kötelezően betartandó előírások:
Az általános részben megtalálhatókon túl további kötelezően betartandó előírások
nincsenek.
Javasolt előírások:
Az általános részben megfogalmazottakon túl további javaslatokat nem tettünk.
A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános
részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok nem kerültek megfogalmazásra.
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3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés
A tervezési területen élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés a LIFE IP GRASSLANDHU LIFE17 IPE/HU/000018 azonosítószámú projekt keretében tervezett, elsősorban a fátlan
jelölő élőhelyek, Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440), sík- és dombvidéki
kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) helyreállítása, meglévő
állományok természetességi állapotának javítása, az inváziós fertőzöttség csökkentése
érdekében. Az élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatokkal konkrétan érintettek (a
LIFE pályázatban) a GY-1, GY-2, GY-3 kezelési egységek (egyes állományokkal), ill.
potenciálisan érintettek a VT kezelési egység egyes állományai.
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések
Ebben a pontban csak azon fajok esetében teszünk fajvédelmi intézkedésre javaslatot,
amelyeknél az egyes kezelési egységeknél tett javaslatokon túlmenő intézkedések segítségével
még eredményesebb lehet az adott fajra vonatkozó fajvédelmi tevékenység.
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Élőhelyein kerülni kell a nagy kiterjedésű véghasználatokat. A faj számára fontosak a napos,
meleg erdőszélek, tisztásokon, gyepekben lévő tölgy hagyásfák. Élőhelyein, az erdőszéleken és
tisztásokon lévő csúcsszáradt, illetve száradt tölgyfákat kímélni kell. A végvágással érintett
erdők esetében az előírt hagyásfacsoportok, hagyásfa-hálózat megtartása elsődleges feladat.
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Élőhelyein kerülni kell a nagy kiterjedésű véghasználatokat. A végvágással érintett erdők
esetében az előírt hagyásfacsoportok, hagyásfa-hálózat megtartása elsődleges feladat. A
véghasználatot során természetes felújításra kell törekedni, tuskózás és teljes talajelőkészítés
nem végezhető.
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
Élőhelyein kerülni kell a nagy kiterjedésű véghasználatokat, előnyben kell részesíteni az
állandó erdőborítást biztosító üzemmódokat. Ismert és potenciális élőhelyein a száradó és kidőlt
fákat a helyszínen kell hagyni. A végvágással érintett erdők esetében az előírt
hagyásfacsoportok, hagyásfa-hálózat megtartása elsődleges feladat.
Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
Megfelelő, zavartalan szálláshelyek, telelőhelyek biztosítása és fenntartása. Az erdőkezelés
során az idős, lábonszáradt, leváló kérgű, odvas faegyedeket kímélni kell. Április 1 és
szeptember 15. között a fakitermelés mellőzendő. A fakivágásokat az idősebb faállományokban
denevérek számára legkisebb kockázatot jelentő augusztus 30. – október 31. közötti időszakban
szükséges végezni. Az idős odvas faegyedek döntése helyett a kíméletes ledarabolást kell
végezni, az odvas fák szállítás előtt legalább 2 napig deponálásra kerüljenek, aprítékolásuk nem
engedélyezett.
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Állandó, vagy az év jelentős részében megmaradó vízborítású kisvizek fenntartása. Az
időszakos vízborítású területek megőrzése, ebben a földhasználók érdekeltté tétele.
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
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Úszó és rögzült hínár növényzetben gazdag állóvizek megőrzése. Inváziós (konkurenciát
jelentő) fajok betelepedésének megakadályozása, a probléma jelentőségének bemutatása a
lakosság (horgászok) számára.
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Az ismert élőhelyeken és potenciális előfordulási területeken a vízfolyások, csatornák,
vízállások mentén a parti növényzet kímélete. Megfelelő vízellátottság biztosítása, vízelvezetés
megszüntetése.
Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)
A potenciális élőhelyül szolgáló vízfolyások vízminőségének megőrzése, illetve javítása. A
vízfolyások tápanyagterhelésének és szennyezésének csökkentése pufferzóna fenntartásával,
illetve a pontszerű szennyezőforrások felszámolásával. Az élőhelyi változatosság fenntartása,
különösen az eltérő áramlású terek fenntartása, illetve kialakulásuk elősegítése elsősorban a
durva homok-sóder frakcióban. A partmenti árnyaló állományok fenntartása, megőrzése.
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), homoki küllő (Gobio kessleri), selymes durbincs
(Gymnocephalus schraetzer)
Az élőhelyi változatosság fenntartása, eltérő áramlású terek biztosítása. Homokpadok
kialakulásának elősegítése, fenntartásuk.
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
Az élőhelyi változatosság fenntartása, eltérő áramlású terek biztosítása. Kagylók számára
alkalmas aljzatú és oxigén ellátottságú, növényzetben gazdag vízterek fenntartása.
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Az élőhelyi változatosság fenntartása, eltérő áramlású terek biztosítása. Kőszórások,
kövezések megőrzése, ahol az elbontásukat más lényeges indok nem támasztja alá.
Törpecsík (Sabanejewia aurata), német bucó (Zingel streber), magyar bucó (Zingel zingel)
Az élőhelyi változatosság fenntartása, eltérő áramlású terek biztosítása, kialakulásuk
elősegítése, főleg a durva kavics-sóder frakció tekintetében.
Lápi póc (Umbra krameri)
Úszó és rögzült hínár növényzetben gazdag állóvizek megőrzése. Inváziós (konkurenciát
jelentő) fajok betelepedésének megakadályozása, a probléma jelentőségének bemutatása a
lakosság (horgászok) számára. Az ismert élőhelyeken és potenciális előfordulási területeken a
vízfolyások, csatornák, vízállások mentén a parti növényzet kímélete. Megfelelő vízellátottság
biztosítása, vízelvezetés megszüntetése. A potenciális élőhelyül szolgáló vízfolyások
vízminőségének megőrzése, illetve javítása. A vízfolyások tápanyag terhelésének és
szennyezésének csökkentése pufferzóna fenntartásával és/vagy kialakításával, illetve a
pontszerű szennyezőforrások felszámolásával.
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3.2.4. Kutatás, monitorozás
Vizsgálandó

Vizsgálat jellege

Módszertan

Gyakorisá
g
10 évente

Kapcsolódó
program
Natura 2000
monitoring
Élőhelyek
elterjedése

Élőhelyek elterjedésének
vizsgálata
Élőhelyek állapotának
változása

Monitoring

Védett és indikátor
növényfajok vizsgálata
Özönnövények vizsgálata

Monitoring

NBmR
Élőhelytérképezés
Natura 2000
monitoring (erdők,
gyepek, vizes
élőhelyek)
kombinálva
cönológiai
mintavételezéssel
NBmR

Monitoring

NBmR

1-10
évente
5 évente

Puhatestű (Hasas
törpecsiga Vertigo
moluisana)
Lepkefajok vizsgálata

Alapállapot
felmérés és
monitoring
Alapállapot
felmérés és
monitoring
Monitoring

NBmR

6 évente

NBmR

1-10
évente

Natura 2000
monitoring

NBmR

6 évente

Monitoring

NBmR

6 évente

Natura 2000
monitoring
Natura 2000
monitoring

Alapállapot
felmérés és
monitoring
Monitoring

NBmR

6 évente

Szitakötőfajok vizsgálata
Vízi emlősök
állományfelnérése (hód és
vidra)
Erdőlakó
denevérközösségek
Xilofág rovarok vizsgálata
Halfaunisztikai vizsgálatok

Monitoring

Alapállapot
felmérés és
monitoring
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5 évente

NBmR

6 évente

NBmR

1-10
évente

Xilofág rovarok
vizsgálata
Élőhelyek
elterjedése
Natura 2000
monitoring

Natura 2000
monitoring
Natura 2000
monitoring

3.2.5. Mellékletek
1. melléklet. A tervezési terület kezelési egységeinek térképe
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2. melléklet. A kezelési egységekhez kötött intézkedések hrsz és MePAR megfeleltetése
Kezelési
egység
kódja
ER-0

ER-1

Kezelési egység
megnevezése

Területe
(ha)

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

Érintett MEPAR-blokkok
Y2PP8-3-18, Y0196-U-18,
Y0E98-A-18, Y0JW8-2-18,
Y0M96-F-18, Y0U96-N-18,
Y13P6-C-18, Y2ARL-4-18,
Y2CYL-C-18, Y3ARL-5-18,
Y3E5L-M-18, Y3FH8-N-18,
Y3HP8-W-18, Y3M98-M-18,
Y8E9C-P-18, YDXW8-V-18,
YE2H8-L-18, YE3P8-U-18,
YE638-A-18, YE9P8-2-18,
YEAW8-9-18, YPE9C-5-18,
YQMLF-T-18, YR79C-1-18,
YRE9C-7-18, YRHPC-P-18,
YRM98-A-18, YUCCA-8-18,
YVU1J-M-18, YWRCA-Q-18
YUJ5A-7-18, Y0196-U-18,
Y0VH6-W-18, Y0WP6-5-18,
Y13P6-C-18, Y19P6-K-18,
Y1AA7-8-18, Y1T38-J-18,
Y1XW8-H-18, Y2ARL-4-18,
Y2XW8-J-18, Y3E98-E-18,
Y42H8-9-18, Y44W8-R-18,
Y5K39-F-18, Y6638-3-18,
Y6783-4-18, Y6WP8-E-18,
Y79P8-U-18, Y7T38-Q-18,
Y88HC-Q-18, YCD7F-T-18,
YCL7F-1-18, YDD7F-U-18,
YDT38-W-18, YF797-K-18,
YHJLV-V-18, YHM98-2-18,
YHXW8-Y-18, YJ7EF-1-18,
YMHPC-K-18, YNE97-Y-18,
YPE9C-5-18, YPMT3-L-18,
YQD38-U-18, YQQ0F-9-18,
YQVH8-Q-18, YR7RA-F-18,
YRM98-A-18, YUCCA-8-18,

Jó természetességi
állapotú,
érintetlenséget
igénylő ligeterdők
és higrofil pionír
faállományok

113,81 ha

Letenye 0116, 0117, 0127, 0135, 0137, 0170, 0171, 0172,
0178, 0179/1, 0180, 0182, 0183/b, 0183/c, 0190, 0191, 0280,
0281, 0282, 0284, 0285, Molnári 066, 067, 074, 075, 076,
077, 081, 082, 083, 084, Murakeresztúr 079/2, 080/31a,
080/31b, 081, 082, 083, 096, Murarátka 060, 061, 063, 064,
065, 066, Muraszemenye 0172/1, 0181/2, 0181/3, 0181/4,
0181/5, 0181/6, 0181/8, 0182, 0185/1b, 0185/2, 0185/3,
0185/4, 0186, 0187, 0240, 0247/1, 049, 051, 052, 058, 059,
060, Tótszerdahely 054, 056, 067, 068, 070

Letenye 23M, 23TN, 24A,
24M, 24N, 24TN 1, 25C, 26B,
29B, 29C, 31A, Molnári 6CE
2, 7CE 1, 7CE 2, 7CE 3,
Murakeresztúr 7A, 9A,
Murarátka 30A, 30CE, 31A,
31C, 31D, Muraszemenye
46D, 48G, Tótszerdahely 5B,
6A

Jó természetességi
állapotú,
erdőgazdálkodásr
a alkalmas
ligeterdők és
gyertyánostölgyesek

646,43 ha

Letenye 0110, 0112/a, 0112/b, 0113, 0114/a, 0114/b, 0115/a,
0115/b, 0115/c, 0115/d, 0117, 0118, 0119, 0120, 0127,
0128/a, 0128/b, 0129/a, 0129/b, 0130, 0131, 0132/1a,
0132/1b, 0132/2, 0133/1, 0133/2, 0134/1, 0134/2, 0134/3,
0136, 0137, 0138/1, 0138/2, 0138/3, 0139, 0140/1, 0140/2,
0141, 0142, 0143/c, 0144/1, 0146/3, 0146/4, 0147/1a,
0147/1b, 0147/2, 0148, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168/a,
0169/a, 0169/b, 0172, 0173/a, 0173/b, 0173/d, 0174/a, 0174/b,
0174/c, 0174/d, 0175/3a, 0175/3b, 0175/7b, 0176, 0179/1,
0179/2, 0180, 0181, 0182, 0183/a, 0183/b, 0184/1, 0185/6,
0185/7, 0185/8a, 0185/8b, 0185/8c, 0185/9, 0186/2, 0188/3a,
0188/7, 0189/2, 0189/3a, 0189/3b, 0189/3c, 0189/3d, 0189/4,
0189/5a, 0189/5b, 0191, 0279/1a, 0279/1b, 0279/1c, 0279/1d,
0279/2, 0279/3, 0279/4, 0282, 0283, 0286/1a, 0286/1d,
0286/2, 0287/a, 0287/b, 0289, 0290, 0291/1a, 0291/1b,
0291/2, 0291/3, 080, Molnári 057/2, 064/1, 064/2, 067, 068/a,
068/b, 068/c, 068/d, 068/f, 068/g, 069, 071/3, 073/3a, 074,
078, 079, 080/1, 082, 084, 085/a, 085/b, 085/c, Murakeresztúr
0100/2, 0100/3a, 0100/3b, 0100/3c, 061/14b, 061/18a, 061/2,
062, 063, 064, 065, 071, 073/2a, 073/2b, 074/2, 075/10,

Letenye 11A, 11B, 11C, 11D,
11F, 11G, 11K, 11L, 11M,
11P, 11Q 2, 11R, 11TN 2,
11TN 4, 11TN 5, 11TN 7,
12A, 12B, 12E, 12F, 13G, 13J,
13K, 13TN 1, 13TN 2, 18A,
18B, 18C, 18D, 18F, 18G,
18G, 18H, 18H, 18K, 18K,
18N, 18N, 18N, 18TN, 23A,
23B, 23C, 23CE, 23D, 23F,
23G, 23H, 23H, 23I, 23I, 23J,
23J, 23K, 23K, 23L, 23M,
23M, 23N, 23N, 23N, 23TI,
24A, 24B, 24C, 24C, 24CE 1,
24F, 24F, 24G, 24G, 24H,
24H, 24H, 24I, 24I, 24K, 24L,
24L, 24L, 24TI, 24TN 1,
24TN 1, 24TN 1, 24TN 1,
25D, 25D, 25D, 26C, 26C,
27B, 27C, 27CE, 27CE, 27D,
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Kezelési
egység
kódja

Kezelési egység
megnevezése

Területe
(ha)

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

Érintett MEPAR-blokkok

075/11, 075/12a, 075/12b, 075/13, 075/15, 076, 078, 080/31b,
083, 088, 089, 090, 091/1, 091/2, 091/3, 092, 093/1, 093/2a,
093/2b, 093/2c, 093/3, 093/4, 093/5a, 093/5b, 093/5c, 094,
095, 096, 097/1, 098/a, 099, Murarátka 011/10, 011/11,
011/12, 011/13, 011/14, 011/17a, 011/17b, 011/17c, 011/20c,
011/20d, 011/20g, 011/8, 011/9, 03/11a, 03/11b, 03/11c, 03/2,
03/4, 03/8, 03/9, 05, 053/1, 058/1, 058/3, 059, 060, 062/10,
062/11a, 062/11b, 062/12, 062/16a, 062/16b, 062/16c,
062/16d, 062/3, 062/4, 062/8, 063, 08/4, 08/5, Muraszemenye
0172/1, 0172/5, 0172/6, 0175/2, 0181/6, 0181/8, 0182, 0183,
0184, 0185/1a, 0185/1b, 0185/1c, 0185/2, 0187, 0188,
0189/1a, 0189/1b, 0189/1d, 0190/34, 0190/35, 0190/36,
0190/37, 0190/38, 0190/39, 0190/4, 0190/40, 0190/41,
0190/42, 0190/43, 0190/44, 0190/6, 0191/1, 0192/1, 0193,
0194/1, 0194/2, 0203, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212,
0213, 0214, 0216/a, 0216/b, 0218/1, 0218/2d, 0218/2f,
0218/2k, 0218/2l, 0219/a, 0219/b, 0220, 0221, 0222/1, 0225/1,
0226, 0227, 0228/2, 0228/4a, 0228/4b, 0228/4c, 0228/4d,
0229, 0230/1a, 0230/1b, 0230/1c, 0230/1d, 0230/1f, 0230/1g,
0230/1j, 0230/2, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235/1, 0235/2,
0236/a, 0236/b, 0236/c, 0237/a, 0237/b, 0238, 0239/1, 0239/2,
0241, 0242/1, 0243/4, 0243/5a, 0243/5b, 0243/5c, 0244, 0245,
0246, 0247/1, 0248, 0249/a, 0249/b, 0249/c, 0250, 0251,
0252, 0253/a, 0255, 0256, 0257/2, 0257/3a, 0257/3b, 0257/3c,
0257/4, 0257/5a, 0257/5b, 0259, 0260/1, 0260/3, 0261, 0262,
0263, 045/1a, 045/1b, 045/4b, 046/1a, 046/1b, 046/4, 047/1,
047/3, 048, 050/5, 050/7, 050/9, 052, 053/1, 053/2, 054/1,
055, 056/1, 056/2, 057, 058, 061/1, 061/2, 062/4a, 062/4b,
062/5a, 062/5b, 063, 064, 065/1, 067, 070/11b, 070/11c,
070/13a, 070/13c, 070/15c, 070/8, 071/3, 072/2, 072/3,
Tótszerdahely 053/1a, 053/1b, 053/2, 053/3, 055, 056, 058/a,
058/b, 060/1a, 060/1b, 060/3, 060/4, 060/5, 061, 063/12,
063/19, 063/20a, 063/20b, 063/20c, 063/21a, 063/21d, 063/2b,
066/1, 066/2, 068, 069/a, 069/b, 071/a, 071/b, 071/g, 077/18,
077/2, 077/20, 077/21, 077/22, 077/25, 077/26, 077/32,
089/10a, 089/10b, 089/10c, 089/10d, 089/15c, 089/30,
089/33b, 089/34b, 089/35b, 089/36, 089/48

27E, 27E, 27F, 27H, 27H,
27H, 28A, 29A, 29A, 29D,
29D, 29E, 29E, 29E, 29F,
30A, 32A, 32A, 32B, 32B,
44A, 44A, 44A, 44C, 45A,
45A, 45B, 46A, 47A, Molnári
6C, 6CE 1, Murakeresztúr 6A,
9B 1, 9B 2, 9C, Murarátka
30B, 30B, 31B,
Muraszemenye 44A, 44B,
44C, 44CE 2, 44D, 44E, 44F,
44G, 44I, 44J, 44K, 44L, 44L,
44N, 44R, 44S, 45B, 45B,
45C, 45CE 1, 45CE 2, 46C,
47C, 48A, 48B, 48C, 48C,
48D, 48D, 48E, 48E, 48F, 48F,
48TI 1, 48TI 2, 49A, 49A,
49B, 49B, 50A, 50B, 50C,
50CE 1, 50D, 50E, 50F, 50NY
1, 50NY 2, Tótszerdahely 1A,
1A, 1A, 1B, 1B, 1B, 1C, 1C,
1C, 1CE 1, 1CE 3, 1CE 4,
1CE 6, 1CE 7, 1E, 1TI 5, 3A,
3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 4A, 4A,
4B, 4C, 4CE 1, 4D, 4E, 4E,
4F, 4G, 7B, 7CE, 7CE, 7CE

YUERA-Q-18, YUJRL-4-18,
YUJWC-1-18, YVEHX-4-18,
YVNPX-K-18, YWM9K-R18, YWRCA-Q-18, YYL37-818
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Kezelési
egység
kódja
ER-2

Kezelési egység
megnevezése
Jellegtelen
őshonos fafajú
erdők

Területe
(ha)
212,02 ha

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

Érintett MEPAR-blokkok

Letenye 0110, 0112/a, 0114/b, 0115/a, 0115/b, 0115/c,
0115/d, 0120, 0125/8, 0126, 0127, 0128/a, 0129/b, 0131,
0132/1a, 0132/1b, 0134/1, 0140/1, 0140/2, 0142, 0143/a,
0143/b, 0143/c, 0143/d, 0144/2, 0145, 0146/1, 0146/4,
0147/1a, 0147/1b, 0147/2, 0169/a, 0174/c, 0175/12a,
0175/12b, 0178, 0179/1, 0185/13, 0185/8a, 0185/8b, 0188/4,
0188/6, 0188/7, 0189/5a, 0189/6, 0191, 0279/4, 0286/1a,
0287/a, 0287/b, 080, Molnári 085/b, Murakeresztúr 054/3a,
054/3b, 059/1, 059/2, 060/1, 060/2, 061/14a, 061/14b,
061/14c, 061/14d, 061/18a, 061/2, 061/4a, 061/7a, 061/9a,
061/9b, 064, 065, 066, 067, 068, 069/12a, 069/12b, 069/12c,
069/12d, 069/2, 069/3, 069/6, 071, 072/2, 073/2a, 073/2b,
073/2c, 074/2, 075/13, 075/15, 075/17b, 075/26d, 075/7, 076,
077, 079/2, 080/13a, 080/13b, 080/13c, 080/16a, 080/16b,
080/19a, 080/22a, 080/22b, 080/22c, 080/25a, 080/25b,
080/25c, 080/25d, 080/28a, 080/28b, 080/28c, 080/31a,
080/31b, 080/31c, 083, 084/2, 086/2, 086/4, 086/5, 092, 093/1,
093/2b, 093/2c, 093/3, 096, 097/1, 098/a, 098/b, 098/c, 098/d,
099, Murarátka 011/17a, 011/20b, 011/20c, 011/5, 053/1,
Muraszemenye 0171/1, 0171/10, 0171/11, 0171/12a,
0171/12b, 0171/12c, 0171/17, 0171/18a, 0171/18b, 0171/2,
0171/9, 0172/1, 0172/3, 0172/4, 0172/5, 0172/6, 0173/2,
0173/4, 0173/5, 0174, 0175/5, 0176/6a, 0176/7b, 0176/9,
0177, 0178, 0179, 0180/2, 0180/3, 0180/4a, 0180/4b, 0180/4c,
0180/4d, 0180/4f, 0180/5a, 0180/5b, 0180/5f, 0180/5g,
0180/5h, 0180/5j, 0180/5k, 0180/5l, 0180/5m, 0180/5n,
0181/6, 0181/7, 0185/1a, 0189/1b, 0189/1c, 0189/20, 0189/4a,
0189/4b, 0189/5, 0189/6, 0190/1, 0190/3, 0190/4, 0190/5,
0191/1, 0191/2, 0193, 0194/1, 0194/2, 0195, 0196, 0197,
0198/10b, 0198/4b, 0198/5b, 0198/6b, 0198/7b, 0198/8a,
0198/8b, 0198/9a, 0198/9b, 0203, 0218/2g, 0218/2l, 0227,
0228/4b, 0228/4d, 0229, 0252, 0253/a, 0254, 0255, 0256,
0257/5a, 0258, 0259, 0260/1, 0260/2, 0260/3, 0261, 045/1b,
054/1, 061/1, 061/2, 062/1, 065/1, 066, 067, 068/1b, 068/2,
070/10, 070/11a, 070/11c, 070/11d, 070/13b, 070/15c, 070/4,
070/6, Tótszerdahely 056, 063/10, 063/11a, 063/11b, 063/12,
063/13, 063/20c, 063/21a, 063/21d, 063/2a, 063/2b, 063/2c,
063/7, 064, 068, 071/a, 075/11c, 075/5, 075/6, 077/12, 077/13,

Letenye 11B, 11C, 11C, 11E,
11H, 11I, 11J, 11N, 11O, 11O,
11O, 11P, 11Q 1, 11TN 1,
11TN 1, 11TN 3, 11TN 6,
11TN 6, 11TN 6, 12C, 12F,
13A, 13A, 13C, 13D, 13E,
13F, 13H, 13I, 13I 2, 13K,
18A, 18B, 18C, 18C, 18E,
18G, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K,
18N, 23E, 23F, 23F, 24E, 24F,
24J, 27C, 27CE, 28A, 29A,
44A, 44B, Murakeresztúr 6A,
9B 1, Murarátka 31E,
Muraszemenye 44B, 44M,
44N, 45B, 45CE 1, 45CE 2,
46A, 46B, 46C, 47A 1, 47B,
50CE 2, 50F, Tótszerdahely
1B, 1C, 1CE 3, 1CE 3, 1CE 4,
1CE 7, 1D, 1H, 1TI 4, 1TI 5,
3A, 3B, 3D, 4C

RT9PK-J-18, Y0196-U-18,
Y03P6-A-18, Y0WP6-5-18,
Y13P6-C-18, Y19P6-K-18,
Y1T38-J-18, Y1XW8-H-18,
Y2ARL-4-18, Y2FHK-X-18,
Y2T38-K-18, Y2XW8-J-18,
Y44W8-R-18, Y7T38-Q-18,
Y88HC-Q-18, YAP6D-Y-18,
YC2HC-M-18, YCD7F-T-18,
YCL7F-1-18, YF797-K-18,
YJ7EF-1-18, YPE9C-5-18,
YPT38-7-18, YQ0XY-1-18,
YQAW8-L-18, YQRD3-C-18,
YQX0F-H-18, YR56F-X-18,
YR7RA-F-18, YRE9C-7-18,
YRL3C-6-18, YRM98-A-18,
YRMEF-N-18, YUJRL-4-18,
YUJWC-1-18, YUY3X-7-18,
YV3EJ-9-18, YV7R4-C-18,
YVAW6-N-18, YVEHX-418, YVJDA-H-18, YW27J-318, YW6TX-7-18, YWM9KR-18, YWRCA-Q-18,
YYL37-8-18
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Kezelési
egység
kódja

Kezelési egység
megnevezése

Területe
(ha)

ER-3

Idegenhonos
fafajok uralta
elegyes erdők és
idegenhonos
fafajú erdők

32,33 ha

GY-1

Jó természetességi
állapotú üdefélnedves gyepek

30,99 ha

GY-2

Leromlott
természetességi
állapotú üdefélnedves gyepek

184,89 ha

Érintett hrsz.-ok
077/14, 077/16, 077/18, 077/19, 077/2, 077/20, 077/22,
077/23, 077/25, 077/32, 089/10a, 089/10c, 089/10d, 089/15a,
089/15b, 089/36, 089/44a, 089/44b, 089/45, 089/48
Letenye 0125/3, 0125/7, 0125/8, 0128/a, 0129/b, 0141,
0147/1a, 0147/1b, 0179/1, 0179/2, 0183/b, Murarátka 011/10,
011/11, 011/7, 011/8, 011/9, 03/11b, 03/11c, 05, 062/11a,
062/11b, 062/16c, 062/16d, 062/8, Muraszemenye 0188,
0218/2d, 0218/2l, 0218/3, 070/15c, 071/1, 072/3, 073/39,
Tótszerdahely 063/13, 063/19, 063/20b, 063/20c, 063/21b,
063/21c, 063/21d, 063/22, 063/23a, 063/23b, 063/7, 063/8,
064, 089/10a, 089/10c, 089/15a, 089/15b, 089/36, 089/44a,
089/44b, 089/46
Letenye 0114/b, 0115/b, 0120, Molnári 085/b, Murarátka
062/11a, 062/12, 062/14, 062/15, 062/16a, 062/16b, 062/16c,
062/16d, 08/4, Tótszerdahely 063/10, 063/11a, 063/11b,
089/10a, 0171/12a, 0171/12b, 0175/2, 0182, 0190/14,
0190/15, 0190/16, 0190/17, 0190/18, 0190/19, 0190/20,
0190/21, 0190/22, 0190/4, 0190/44, 0190/5, 0190/6, 0222/1,
0222/2, 0223, 0224, 0225/2, 0252, 0253/a, 0253/b, 0257/3b,
045/4a, 067, 068/1b, 068/1c, 068/2, 069
Letenye 0129/b, 0130, 0139, 0140/1, 0140/2, 0142, 0143/b,
0143/c, 0144/2, 0145, 0146/4, 0148, 0175/10a, 0175/10b,
0175/12a, 0175/12b, 0175/8, 0184/1, 0184/2, 0185/10,
0185/11, 0185/12, 0185/13, 0185/5, 0185/7, 0185/8a, 0185/8b,
0185/9, 0186/1, 0186/2, 0188/3b, 0188/4, 0188/7, 0188/8,
0188/9, 0189/5a, 0191, 0279/1b, 0289, Molnári 064/1, 064/2,
065, 067, 068/g, 071/3, 085/b, Murakeresztúr 0100/3a,
0100/3c, 054/3a, 054/3b, 060/1, 061/14b, 061/14c, 061/18a,
061/18b, 061/2, 061/4a, 061/4b, 061/8, 061/9a, 061/9b, 064,
065, 066, 067, 068, 069/12a, 069/12b, 069/14, 069/2, 087/1a,
087/1b, 088, 091/1, 096, 097/1, 098/d, 099, Murarátka
062/11a, 062/3, 063, Muraszemenye 0171/11, 0171/12a,
0171/12b, 0171/12c, 0171/14, 0171/15, 0171/17, 0171/18a,
0171/18b, 0171/3, 0171/7, 0171/9, 0172/1, 0172/3, 0172/4,
0172/6, 0174, 0175/2, 0175/3, 0175/4, 0175/5, 0176/2,
0176/8a, 0176/8b, 0176/8c, 0176/9, 0179, 0181/6, 0181/7,
0182, 0184, 0185/1b, 0187, 0189/1b, 0189/1d, 0190/10,
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Érintett erdőrészletek

Érintett MEPAR-blokkok

Letenye 12A, 13A, 23K,
23TN, 24C, 27E, 27E, 27F,
47A, Muraszemenye 45A,
50A, 50B, 50CE 1, 50CE 2,
50F, 50NY 2, 50NY 3,
Tótszerdahely 1C, 1CE 7, 1G,
4C, 4F, 4G

Y0WP6-5-18, Y1T38-J-18,
Y1U96-P-18, Y5K39-F-18,
Y6638-3-18, Y68H8-K-18,
YJ7EF-1-18, YQ0XY-1-18,
YRM98-A-18, YUCCA-8-18,
YUJRL-4-18, YWRCA-Q-18

Tótszerdahely 1TI 5

YUJ5A-7-18, Y5K39-F-18,
Y6783-4-18, Y6HP8-1-18,
Y7AW8-3-18, YCL7F-1-18,
YFAW8-A-18, YHJLV-V-18,
YHM98-2-18, YP0XY-Y-18,
YPMT3-L-18, YRMEF-N-18,
YUERA-Q-18, YUFYA-Y18, YVEHX-4-18, YVNPXK-18
Y0196-U-18, Y02HK-F-18,
Y0796-2-18, Y0VH6-W-18,
Y0WP6-5-18, Y13P6-C-18,
Y2ARL-4-18, Y2AW8-W-18,
Y2XW8-J-18, Y3E98-E-18,
Y42H8-9-18, Y44W8-R-18,
Y7AW8-3-18, Y7T38-Q-18,
Y819C-9-18, Y84WC-1-18,
Y88HC-Q-18, YAF0D-J-18,
YAP6D-Y-18, YC2HC-M-18,
YCD7F-T-18, YCL7F-1-18,
YDL7F-2-18, YF797-K-18,
YJ037-6-18, YJ7EF-1-18,
YK9KL-D-18, YMHPC-K-18,
YMHPC-K-18, YQ0XY-1-18,
YQMLF-T-18, YR56F-X-18,
YR7RA-F-18, YR8TF-N-18,

Letenye 11TI, 12F, 23F, 46A,
Molnári 6CE 1, Murarátka
31B, Muraszemenye 44L,
44M, 44N, 46C, 47A 2, 47NY,
48C, 48F, 48NY 1, 48NY 2,
48TI 1, 50A, 50C, 50E, 50NY
1

Kezelési
egység
kódja

GY-3

Kezelési egység
megnevezése

Mély fekvésű
higrofil
magassásosnádas, ill. vízparti
pionír élőhelyek

Területe
(ha)

187,18 ha

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

0190/11, 0190/12, 0190/13, 0190/14, 0190/15, 0190/17,
0190/18, 0190/19, 0190/20, 0190/3, 0190/33, 0190/34,
0190/4, 0190/44, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9,
0191/1, 0191/2, 0192/5, 0194/1, 0213, 0215/a, 0215/b, 0215/c,
0215/d, 0215/f, 0216/a, 0216/b, 0217, 0218/2a, 0218/2b,
0218/2c, 0218/2d, 0218/2f, 0218/2g, 0218/2h, 0218/2j,
0218/2k, 0218/2l, 0219/a, 0220, 0228/3, 0228/4a, 0228/4b,
0228/4c, 0228/4d, 0229, 0230/1a, 0230/1b, 0230/1c, 0230/1d,
0230/1f, 0230/1h, 0230/1j, 0231, 0236/b, 0236/c, 0237/a,
0239/1, 0241, 0242/1, 0243/1, 0243/2, 0243/3, 0243/4,
0243/5c, 0247/1, 0248, 0251, 0252, 0253/a, 0255, 0257/2,
0257/3a, 0259, 0260/1, 0260/2, 0260/3, 0261, 045/1a, 045/1b,
045/5, 045/6a, 045/6b, 047/1, 050/7, 050/9, 053/1, 053/2,
054/1, 056/2, 057, 058, 061/1, 061/2, 062/1, 062/3a, 062/3b,
062/4a, 062/4b, 062/5a, 062/5b, 064, 065/1, 065/2, 066, 067,
068/1a, 068/1b, 068/1c, 068/2, 069, 070/11a, 070/11b,
070/11c, 070/11d, 070/11f, 070/4, 070/6, 070/8, 071/1, 071/3,
072/2, 072/3, 073/25, 073/37, 073/39, 073/41, 073/44,
Tótszerdahely 053/1a, 053/1b, 053/2, 058/a, 058/b, 063/2b,
063/2c, 071/a, 071/b, 071/f, 071/g, 075/11c, 075/5, 075/6,
075/7, 077/14, 077/27, 077/29, 077/30, 077/32
Letenye 0110, 0112/b, 0113, 0114/a, 0114/b, 0115/b, 0115/d,
0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124/1,
0124/2, 0125/2, 0125/3, 0125/8, 0127, 0128/b, 0129/b, 0130,
0131, 0132/1a, 0132/1b, 0134/1, 0137, 0138/1, 0140/1, 0142,
0143/d, 0144/2, 0146/1, 0146/3, 0147/1b, 0147/1b, 0165,
0166, 0172, 0173/d, 0175/3a, 0175/7b, 0178, 0179/1, 0180,
0181, 0183/b, 0183/b, 0183/c, 0188/7, 0189/2, 0189/3c,
0279/1b, 0279/1c, 0279/3, 0282, 0284, 0285, 0286/1a,
0286/1b, 0286/1c, 0287/a, 0287/b, 0288, 0289, 0291/1a,
0291/1b, 0291/2, 0291/3, Molnári 057/2, 068/a, 068/f, 073/3a,
073/3b, 074, 078, 082, 083, 084, 085/a, 085/b, 085/c,
Murakeresztúr 059/2, 060/2, 061/7a, 061/7b, 069/12b,
069/12c, 069/12d, 069/2, 069/3, 070, 071, 086/2, 086/3, 086/4,
086/5, 087/1a, 087/1b, 087/2, 087/3, 088, 089, 091/1, 091/3,
092, 093/1, 093/2a, 093/2b, 093/2c, 093/3, 093/5a, 093/5b,
093/5c, 096, 097/1, 098/d, Murarátka 011/20a, 011/20c,
011/20d, 011/20f, 011/20g, 03/10, 03/11a, 03/11c, 03/2, 03/4,
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Érintett MEPAR-blokkok
YRM98-A-18, YRMEF-N-18,
YT2YA-J-18, YUCCA-8-18,
YUJWC-1-18, YUY3X-7-18,
YV3EJ-9-18, YV7R4-C-18,
YVEHX-4-18, YVNPX-K-18,
YVYC4-P-18, YWL3K-J-18,
YWQWC-9-18, YWRCA-Q18, YXL7E-K-18, YXVTF-F18

Letenye 11A, 11TN 4, 11VI 1,
11VI 2, 11VI 3, 13TN 2,
18TN, 23K, 23N, 23TN, 24H,
24TN 1, 25D, 26C, 27E, 27F,
31A, 32A, 32B, 44A, 44B,
44C, 45A, Murakeresztúr 6A,
Murarátka 30B, 30CE, 31C,
Muraszemenye 46B, 46D,
48A, 48G, 50A, 50C, 50E,
50NY 1, 50NY 2, 50NY 3,
Tótszerdahely 1CE 2, 1CE 6,
1H, 1TI 4, 3A, 3E, 4CE 1,
7CE

RT9PK-J-18, Y0196-U-18,
Y03P6-A-18, Y0E98-A-18,
Y0M96-F-18, Y0U96-N-18,
Y0WP6-5-18, Y13P6-C-18,
Y19P6-K-18, Y1AA7-8-18,
Y1T38-J-18, Y2ARL-4-18,
Y2AW8-W-18, Y3E98-E-18,
Y3FH8-N-18, Y3L38-D-18,
Y3NXH-K-18, Y44W8-R-18,
Y5K39-F-18, Y5VH8-5-18,
Y6638-3-18, Y6VH8-6-18,
Y7D38-A-18, Y88HC-Q-18,
YDT38-W-18, YE038-4-18,
YE198-C-18, YE4W8-3-18,
YF797-K-18, YFJW8-J-18,
YHEQF-H-18, YHJLV-V-18,
YHM98-2-18, YHXW8-Y-18,

Kezelési
egység
kódja

Kezelési egység
megnevezése

Területe
(ha)

VB

Bánya- és
horgásztavak

157,49 ha

VT

Természetes
folyó- és
állóvizek

191,62 ha

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

03/6, 03/8, 03/9, 05, 053/1, 058/1, 059, 061, 062/11a, 062/11b,
062/16c, 062/4, 062/8, 063, 064, 065, Muraszemenye
0171/10, 0171/11, 0171/12b, 0171/12c, 0172/1, 0172/6,
0173/4, 0180/3, 0180/5j, 0181/2, 0181/3, 0181/4, 0181/6,
0181/7, 0182, 0185/1b, 0185/1c, 0185/2, 0185/3, 0186,
0194/1, 0194/2, 0195, 0196, 0197, 0198/10b, 0198/14b,
0198/15b, 0198/17, 0198/5b, 0198/6b, 0198/7b, 0198/8b,
0198/9b, 0200/1, 0203, 0204, 0205, 0211, 0215/c, 0215/d,
0217, 0218/2g, 0239/1, 0243/5c, 0247/1, 0257/2, 0257/3a,
0257/5a, 045/1b, 048, 049, 052, 053/1, 054/1, 055, 056/2, 059,
065/1, 066, 067, 068/1a, 068/1b, 068/1c, 068/2, 069, 070/11a,
070/11b, 070/11c, 070/11d, 070/15c, 070/4, 070/8, 071/3,
072/3, 073/11, 073/12, 073/29, 073/33, 073/35, 073/37,
073/39, Tótszerdahely 053/1a, 053/2, 053/3, 055, 056, 060/5,
063/13, 063/21a, 063/21b, 063/21c, 063/22, 063/23a, 063/23b,
063/2a, 063/2b, 063/7, 068, 069/a, 069/b, 070, 071/a, 071/b,
071/c, 071/d, 071/f, 071/g, 075/10, 075/11a, 075/11b, 075/11c,
075/5, 075/6, 075/7, 075/9, 077/18, 077/19, 077/2, 077/20,
077/23, 077/25, 089/10a, 089/10b, 089/15a, 089/15b, 089/15c,
089/36, 089/45, 089/47, 089/48
Letenye 0139, 0140/1, 0142, 0143/b, 0143/c, 0144/2, 0145,
0166, 0168/a, 0168/b, 0175/10b, 0175/10c, 0175/12b,
0175/7a, 0175/7b, 0185/8a, Molnári 068/c, 068/d, 068/f,
Murakeresztúr 075/12b, 076, 079/2, 085/19a, 085/19b, 087/1a,
087/1b, 091/2, 091/3, 093/2c, 093/4, 093/5a, 094, 095,
Murarátka 062/3, Muraszemenye 0173/4, 0173/7, 0173/8,
0173/9, 0176/5a, 0176/5b, 0176/6a, 0176/6b, 0176/9, 0178,
0179, 0180/2, 0180/4a, 0180/4b, 0180/4c, 0180/4d, 0180/4f,
0180/5a, 0180/5b, 0180/5c, 0180/5d, 0180/5f, 0180/5g,
0180/5h, 0180/5m, 0180/5n, 0181/6, 0181/7, 0189/1b,
0189/4a, 0189/4b, 0189/5, 0190/1, 0190/15, 0190/16, 0190/4,
0215/b, 0216/b, 0217, 0218/2d, 0218/2k, 0218/2l, 0220,
0228/3, 0228/4d, 067, 068/2, Tótszerdahely 063/12, 063/2b,
063/2c
Letenye 0114/b, 0115/a, 0116, 0117, 0120, 0121, 0126, 0127,
0135, 0136, 0137, 0138/1, 0143/c, 0144/2, 0145, 0163, 0165,
0166, 0172, 0173/c, 0173/d, 0174/a, 0174/b, 0174/c, 0174/d,
0174/f, 0174/g, 0175/12a, 0178, 0180, 0183/a, 0185/9, 0186/1,

47

Érintett MEPAR-blokkok
YPT38-7-18, YQD38-U-18,
YQMLF-T-18, YQRD3-C-18,
YQVH8-Q-18, YQX0F-H-18,
YR56F-X-18, YRM98-A-18,
YRM9C-E-18, YUCCA-8-18,
YUERA-Q-18, YUJRL-4-18,
YUJWC-1-18, YUY3X-7-18,
YVEHX-4-18, YVU1J-M-18,
YWRCA-Q-18, YXVTF-F-18

Letenye 24L, 24TN 2,
Murarátka 31B,
Muraszemenye 46A

Y03P6-A-18, Y2XW8-J-18,
Y84WC-1-18, Y88HC-Q-18,
YAP6D-Y-18, YJ7EF-1-18,
YP4WC-F-18, YP4WC-F-18,
YPE9C-5-18, YRM98-A-18,
YUCCA-8-18, YUJWC-1-18,
YVEHX-4-18, YWRCA-Q-18

Letenye 11VI 1, 11VI 2, 13I,
23D, 23E, 24G, 24H, 24TN 3,
25C, 29C, 31A, Molnári 7CE
2, Murarátka 31C,

RT9PK-J-18, Y0196-U-18,
Y02HK-F-18, Y03P6-A-18,
Y0JW8-2-18, Y0M96-F-18,
Y0U96-N-18, Y0VH6-W-18,

Kezelési
egység
kódja

SZ

Kezelési egység
megnevezése

Szántók és
karácsonyfatelepe
k

Területe
(ha)

324,28 ha

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

Érintett MEPAR-blokkok

0188/4, 0188/6, 0189/3a, 0189/3d, 0189/4, 0189/5a, 0191,
0279/1b, 0280, 0282, 0284, 0285, 0286/1c, 0290, 0291/1b,
Molnári 067, 068/f, 070, 074, 076, 078, 081, 082, 083, 084,
085/b, 085/c, Murakeresztúr 058, 059/1, 064, 065, 070, 071,
080/31c, 083, 089, 090, 096, 098/d, Murarátka 011/20a,
011/20c, 053/1, 060, 062/10, 063, 064, 065, Muraszemenye
0171/10, 0171/18a, 0171/18b, 0171/9, 0172/1, 0172/4, 0172/5,
0172/6, 0180/3, 0180/4a, 0181/2, 0181/3, 0181/6, 0181/7,
0181/8, 0182, 0183, 0184, 0185/1a, 0185/1b, 0185/2, 0185/3,
0185/4, 0186, 0187, 0188, 0189/1b, 0189/20, 0194/1, 0218/2l,
0228/3, 0228/4a, 0229, 0230/1c, 0231, 0232, 0233, 0234,
0235/1, 0236/b, 0236/c, 0237/a, 0237/b, 0238, 0239/1, 0239/2,
0242/1, 0243/5c, 0246, 0247/1, 0248, 0249/b, 0249/c, 0252,
0256, 048, 049, 051, 052, 055, 056/1, 056/2, 057, 058, 059,
061/2, 4275_062/1, 4275_062/4a, 4275_067, Tótszerdahely
053/1a, 053/2, 055, 056, 058/b, 062, 063/12, 063/20b,
063/21a, 063/2b, 066/2, 068, 069/a, 069/b, 070, 071/b, 077/19,
077/2, 077/20

Muraszemenye 44B, 44L,
45CE 1, 46C, 46D, 47C, 48G,
Tótszerdahely 7CE

Letenye 0120, 0121, 0122, 0123, 0124/1, 0125/2, 0125/3,
0125/4, 0125/5, 0125/6, 0125/7, 0125/8, 0129/b, 0132/1a,
0132/1b, 0134/1, 0144/2, 0145, 0146/1, 0146/3, 0146/4,
0147/1a, 0147/2, 0183/b, 0185/13, 0185/5, 0185/6, 0185/8c,
0185/9, 0188/3b, 0188/5, 0188/7, 0189/2, 0189/3c, Molnári
064/1, 064/2, 065, 071/3, 073/3a, 073/3b, 085/a, 085/b,
Murakeresztúr 0100/3c, 054/3a, 061/14a, 061/14b, 061/14c,
061/18a, 061/2, 061/4a, 061/4b, 064, 065, 069/12a, 069/12b,
069/12c, 069/12d, 069/14, 069/16, 069/2, 069/3, 069/6, 072/2,
073/2a, 073/2b, 075/15, 075/17a, 075/17b, 075/20, 075/23,
075/26a, 075/26b, 075/26c, 075/30, 075/31, 075/7, 076, 079/2,
080/13b, 080/13c, 080/16b, 080/16c, 080/19a, 080/19b,
080/22b, 080/22c, 080/25d, 080/27, 080/28c, 080/31a,
080/31b, 084/2, 085/10, 085/12, 085/14, 085/8, 087/1a,
087/1b, 088, 097/1, 098/a, 098/b, 098/c, 098/d, 099,
Murarátka 011/12, 011/13, 011/14, 011/7, 011/8,
Muraszemenye 0171/1, 0171/11, 0171/12c, 0171/13, 0171/14,
0171/15, 0171/17, 0171/2, 0171/3, 0171/4, 0171/5, 0171/6,

Letenye 23I, 27CE, 28A,
Muraszemenye 50CE 2,
Tótszerdahely 4C

Y13P6-C-18, Y19P6-K-18,
Y1T38-J-18, Y29KL-V-18,
Y2ARL-4-18, Y2CYL-C-18,
Y2L38-C-18, Y3ARL-5-18,
Y3CYL-D-18, Y3FH8-N-18,
Y3M98-M-18, Y44W8-R-18,
Y6638-3-18, Y8E9C-P-18,
YAP6D-Y-18, YCD7F-T-18,
YDL7F-2-18, YDT38-W-18,
YDXW8-V-18, YE198-C-18,
YE4W8-3-18, YE9P8-2-18,
YF797-K-18, YJ7EF-1-18,
YKE97-V-18, YMHPC-K-18,
YQMLF-T-18, YQQ0F-9-18,
YQRD3-C-18, YR79C-1-18,
YR7RA-F-18, YRAWC-Q-18,
YRFHC-F-18, YRL3C-6-18,
YRM98-A-18, YUCCA-8-18,
YVEHX-4-18, YVU1J-M-18,
YWRCA-Q-18
Y0796-2-18, Y1E98-C-18,
Y1U96-P-18, Y1XW8-H-18,
Y3NXH-K-18, Y42F3-3-18,
Y5E98-H-18, Y5VH8-5-18,
Y68H8-K-18, Y819C-9-18,
Y84WC-1-18, Y8M9C-W-18,
Y8PP8-9-18, YA3PC-U-18,
YDL7F-2-18, YDT38-W-18,
YE7EF-W-18, YF797-K-18,
YHEQF-H-18, YHX5A-9-18,
YJ037-6-18, YMC55-N-18,
YMHPC-K-18, YPD3C-W18, YQ0XY-1-18, YQAW8L-18, YQDDF-C-18, YQQ0F9-18, YQVH8-Q-18, YQX0FH-18, YR8TF-N-18, YRM98A-18, YRVMF-4-18,
YU59W-K-18, YUJWC-1-18,
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Kezelési
egység
kódja

KN

Kezelési egység
megnevezése

A közösségi
jelentőségű
élőhelyek és fajok
szempontjából
kezelést és/vagy
korlátozást nem
igénylő területek

Területe
(ha)

64,36 ha

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

0171/7, 0171/8, 0171/9, 0172/6, 0191/1, 0192/1, 0192/2,
0192/3, 0192/4, 0192/5, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198/10a,
0198/10b, 0198/11a, 0198/11b, 0198/12a, 0198/12b,
0198/13a, 0198/13b, 0198/14a, 0198/14b, 0198/15a,
0198/15b, 0198/16, 0198/17, 0198/3, 0198/4a, 0198/4b,
0198/5a, 0198/5b, 0198/6a, 0198/6b, 0198/7a, 0198/7b,
0198/8a, 0198/8b, 0198/9a, 0198/9b, 0199, 0200/1, 0200/2,
0200/3, 0200/4, 0200/5, 0230/1a, 0230/1b, 0230/1c, 0230/1h,
0230/1j, 0236/c, 0243/2, 0243/3, 0243/4, 0243/5a, 0243/5b,
0243/5c, 0244, 0245, 0246, 0248, 0249/a, 0249/b, 0251,
0257/2, 0257/3a, 0257/5a, 0261, 0262, 0263, 045/1a, 045/1b,
045/6a, 054/1, 054/3, 062/3a, 062/3b, 065/1, 066, 068/1a,
068/1b, 070/11a, 070/11b, 070/11c, 070/11d, 070/15a,
070/15b, 070/15c, 073/10, 073/11, 073/12, 073/13, 073/2,
073/23, 073/27, 073/29, 073/31, 073/33, 073/35, 073/37,
073/39, 073/4, 073/5, 073/6, 073/8, 073/9, Tótszerdahely
063/10, 063/11b, 063/13, 063/15, 063/16, 063/17, 063/18,
063/19, 063/20c, 063/21a, 063/21b, 063/21c, 063/21d, 063/22,
063/23b, 063/2a, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 063/9,
064, 071/a, 071/b, 071/c, 071/d, 075/11b, 075/11c, 077/10,
077/11, 077/12, 077/13, 077/14, 077/15, 077/16, 077/18,
077/19, 077/23, 077/27, 077/32, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7,
077/8, 077/9, 089/14, 089/15a, 089/15b, 089/17, 089/18,
089/19, 089/2, 089/20, 089/21, 089/22, 089/23, 089/24,
089/25, 089/26, 089/27, 089/28, 089/29, 089/3, 089/30,
089/31, 089/32, 089/33a, 089/33b, 089/34a, 089/34b, 089/35a,
089/35b, 089/36, 089/37a, 089/37b, 089/38a, 089/38b,
089/39a, 089/39b, 089/4, 089/40a, 089/40b, 089/41a, 089/41b,
089/42a, 089/42b, 089/43, 089/44a, 089/44b, 089/5, 089/6,
089/7, 089/8, 089/9
Letenye 0175/10a, 0175/10b, 0175/10c, 0175/12a, 0175/12b,
0175/3a, 0175/6, 0175/7a, 0175/7b, 0184/2, 0185/10, 0185/13,
0185/5, 0186/1, 0188/4, 0188/6, 0188/8, 0188/9, 0191,
Murakeresztúr 054/3a, 075/10, 075/11, 075/12a, 075/12b,
075/13, 075/17b, 075/23, 075/26b, 075/26c, 075/26d, 075/31,
075/7, 076, 077, 079/2, 080/31a, 080/31b, 084/2, 085/12,
085/14, 085/16a, 085/16b, 085/18, 085/19a, 085/19b, 085/19c,
085/19d, 086/4, 086/5, 087/1a, 087/1b, 096, 097/1, 097/17,
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Érintett MEPAR-blokkok
YV7R4-C-18, YW0TA-D-18,
YW27J-3-18, YW80A-U-18,
YWM9K-R-18, YXE97-8-18,
YXVTF-F-18

Letenye 23E, Murakeresztúr
9B 1, 9B 2, 9C,
Muraszemenye 46A, 46C,
50CE 2

Y0196-U-18, Y02HC-8-18,
Y03P6-A-18, Y0WP6-5-18,
Y3ARL-5-18, Y8M9C-W-18,
YAP6D-Y-18, YDD7F-U-18,
YJ7EF-1-18, YK9KL-D-18,
YNT37-5-18, YP4WC-F-18,
YPE9C-5-18, YPMT3-L-18,
YQ0XY-1-18, YQRD3-C-18,

Kezelési
egység
kódja

Kezelési egység
megnevezése

Területe
(ha)

Érintett hrsz.-ok

Érintett erdőrészletek

Murarátka 011/20a, 011/20c, 011/21, Muraszemenye
0171/12b, 0171/12c, 0172/4, 0172/5, 0172/6, 0173/10, 0173/4,
0173/5, 0173/6, 0173/7, 0173/8, 0173/9, 0174, 0175/4,
0175/5, 0175/6, 0176/5a, 0176/5b, 0176/6a, 0176/6b, 0176/7a,
0176/7b, 0176/8a, 0176/8b, 0176/8c, 0176/9, 0178, 0179,
0180/4a, 0180/4c, 0180/5a, 0180/5b, 0180/5c, 0180/5d,
0181/7, 0188, 0189/10, 0189/11, 0189/12, 0189/13, 0189/14,
0189/16, 0189/17, 0189/18, 0189/19, 0189/1b, 0189/20,
0189/21, 0189/22, 0189/4a, 0189/4b, 0189/6, 0189/7, 0189/8,
0189/9, 0190/16, 0190/17, 0190/18, 0190/19, 0190/20,
0190/21, 0190/22, 0190/23, 0190/24, 0190/25, 0190/26,
0190/27, 0190/28, 0190/29, 0190/30, 0190/31, 0190/32,
0190/33, 0190/34, 0190/35, 0190/36, 0190/37, 0190/38,
0190/39, 0190/4, 0190/40, 0190/6, 0191/1, 0191/2, 0192/1,
0192/2, 0193, 0194/1, 0194/2, 0195, 0197, 0198/4b, 0203,
0207, 0208, 0209, 0215/b, 0216/a, 0216/b, 0217, 0218/2a,
0218/2b, 0218/2d, 0218/2g, 0218/2j, 0218/2k, 0218/2l, 0220,
0222/1, 0228/3, 0228/4c, 0228/4d, 045/1a, 045/4a, 045/5,
045/6b, 054/1, 058, 061/2, 062/3b, 062/4a, 062/4b, 062/5b,
063, 064, 065/1, 065/2, 066, 067, 068/1a, 068/2, 070/11c,
070/15c, 073/23
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Érintett MEPAR-blokkok
YR7RA-F-18, YRMEF-N-18,
YVEHX-4-18, YVJDA-H-18,
YVNPX-K-18, YW27J-3-18,
YWRCA-Q-18, YXL7E-K-18

3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér és a
tulajdonviszonyok függvényében
A tervezési terület egésze a Mura mente (HUBF20043) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területhez tartozik, így fenntartásával kapcsolatban alapvetően a 275/2004
(X.8.) Kormányrendelet az irányadó. A tervezési terület részét képezi a Mura-menti Tájvédelmi
Körzet országos jelentőségű védett természeti terület (1902,36 ha, 88,67%). A tervezési
területen előforduló védett fajok és természeti értékek alapján arra vonatkozik a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.
A tervezési területet országos ökológiai hálózati magterület 96,12 %-ban, ökológiai folyosó
0,10 %-ban (összesen 96,22 %-ban) érinti.
A tervezési területet 29%-ban erdők borítják. Az üzemmód-megnevezéssel ellátott részletek
72%-a vágásos erdő, 28%-a pedig faagyagtermelést nem szolgáló erdő. A terület üzemmódmegnevezéssel ellátott részleteinek elsődleges rendeltetetése 93%-ban védelmi (ezen belül 28%
természetvédelmi, 7% Natura 2000 és 58% árvízvédelmi), 7%-ban gazdasági.
A tervezési terület földrészleteiből 566 ha szerepel az erdészeti nyilvántartásban, ebből
tisztás 6 ha, cserjés 38 hektár, nyiladék 2 ha, vadföld és erdészeti út nincs. A kezelt
erdőállomány 176 alrészletben 502 hektáron helyezkedik el. A terület erdőterületeinek 58%-a
állami tulajdon, amely megoszlik a Zalaerdő Zrt. (Letenyei Erdészet) és a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) között, a magán-erdőterületek kiterjedése is jelentős,
42%.
A tervezési területen a mezőgazdálkodás szántóföldi művelés formájában a terület északi
sávjában, 383 ha-on jelentkezik. Jelentős a rét (179 ha) és legelő (307 ha) művelési ágú területek
aránya, azonban ezek között sok a felhagyott terület. A gyümölcsösök kiterjedése elenyésző
(<1 ha).
3.3.1. Agrártámogatások
3.3.1.1. Jelenleg működő agrártámogatási rendszer
Az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszere, a közös agrárpolitika (KAP) két
pilléren nyugszik: az első pillér (KAP I.) a közvetlen támogatásokat és a piaci intézkedéseket
finanszírozza, teljes egészében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére. A
második pillér (KAP II.) az Unió vidékfejlesztési politikáját szolgálja, melyet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) regionális vagy nemzeti források
társfinanszírozásával működtet.
A Natura 2000 területen gazdálkodók a KAP I. pillér támogatásain túlmenően
részesedhetnek a KAP II. pillér forrásaiból is, melyeket a 2014-2020 közötti időszakra
Magyarországon a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tartalmaz. A betartandó előírásokat a
pályázati felhívások foglalják magukba. A 2007-2013 közötti időszakban igénybe vehető
támogatások egy részének felhasználása még nem zárult le, az ezekről szóló jogcímrendeletek
továbbra is hatályban maradnak mindaddig, amíg történik belőlük kifizetés – ez elsősorban az
erdős támogatások esetében fordulhat elő.
A 2014-2020 közötti időszak végeztével – hasonlóan a 2007-2013 közötti időszak végéhez
– átmeneti szabályokat terjesztett elő az Európai Bizottság. Ennek értelmében a 2021. és 2022.
évre átmeneti időszakot hirdettek meg, amelyben a KAP II. pillért érintően többek között a
terület- és állatlétszám alapú vidékfejlesztési támogatásokat – amelyek jellemzően több éves
kötelezettségvállalásúak – meghosszabbíthatja a tagállam. Az átmeneti években a KAP I. pillér
alá tartozó közvetlen támogatások is elérhetőek lesznek a jelenlegi feltételek mellett. Az
átmeneti szabályok miatt az új tervezési ciklus előreláthatóan 2023-tól indul, és 2027-ig tart.

A 2014-2020 között elérhető agrártámogatásokról aktualizált összefoglalás található az
állami természetvédelem honlapján:
http://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2k_fennterv/3_%20mell%C3%A9klet_ak
tualizalt_041219.pdf
Továbbá a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 jelenleg elérhető pályázati felhívásai
megtekinthetők az alábbi linken: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
A jelenlegi támogatási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében számos olyan
intézkedés elérhető, ahol a Natura 2000 területeken gazdálkodók támogatási forrásokhoz
juthatnak vagy előnyt élvezhetnek a pontozási rendszerekben. Legfontosabbak ezek közül a
kompenzációs jellegű kifizetések, melyek a gyepterületek és magánerdők esetében érhetők el.
A Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó földhasználati szabályok betartása azonban független
attól, hogy a gazdálkodó igényelte-e a támogatást vagy sem. Az adminisztratív eszközök
tekintetében a Natura 2000 területekre járó kompenzáció ráépül az egyéb elérhető
támogatásokra, a gazdálkodók a Natura 2000 intézkedés mellett jogosultak többek között az
egységes területalapú támogatásra (SAPS) is. Az Országos Erdőállomány Adattárban
nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és jövedelemkiesés ellentételezése
céljából a magánkézben lévő, Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz
kompenzációs támogatás igényelhető, melynek összege az erdő természetességétől, a
faállomány korától és összetételétől függően változik. Az önkéntesen vállalt előírások
elsősorban az agrár-környezetgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás és az erdészet, erdőkörnyezetvédelem, természetmegőrzés témakörébe integrálódnak.
Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) kifizetési rendszer olyan önkéntes alapon működő
program, amelyben résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében
többlet tevékenységek elvégzését vállalják gazdálkodásuk során. Amennyiben a gazdálkodó az
adott Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére
jogosult, úgy a gyepterületeket érintő AKG tematikus előíráscsoportok esetén a támogatási
összeg a kompenzációs támogatás összegével csökkentésre kerül.
Egyes esetekben az erdőkre lehívható támogatások szektortól függetlenül is igénybe vehetők
(pl. természeti katasztrófa (vízkár, szélkár, tűzkár, biotikus károsítók) által sújtott területeken
az erdészeti potenciál helyreállítására, erdőkárok megelőzésére, illetve erdőszerkezet
átalakításához), más esetben az állami és önkormányzati szektor kizárásra került.
Támogatás vehető még igénybe olyan földhasználati intézkedésekre, amelyek
gazdálkodáshoz közvetlenül nem kapcsolódnak, ugyanakkor a vidéki táj értékeinek, állat- és
növényvilágának fennmaradását szolgálják, és ezáltal növelik a Natura 2000 területek közjóléti
értékét, illetve hozzájárulnak a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez (az erdő esetében az
erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházásokhoz nyújtott támogatás, a mezőgazdasági területek esetében az élőhelyfejlesztési
és vízvédelmi célú nem termelő beruházások).
A tervezési területen elérhető támogatások
A tervezési területen az egyszerűsített területalapú támogatásra (SAPS) kijelöltek között – a
269/2007 sz. Kormány rendelet betartása mellett – a MePAR-blokkok mintegy 50%-ának
területére eső földrészletek szerepelnek támogatható területként.
A tervezési terület gyepterületein a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás – a 269/2007 sz. Kormány rendelet betartása mellett –
igénybe vehető.
A tervezési terület gyepterületein az agrár-környezetgazdálkodási támogatás horizontális
előíráscsoportjai, igénybe vehetők [VP-4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,
VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés].
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A Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
keretében a tervezési terület erdőtervezett, magántulajdonban lévő erdőterületeire (a tervezési
terület erdőterületeinek mintegy 42 %-a) támogatás igénybe vehető [VP4-12.2.1-16 - Natura
2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések].
Az egységes területalapú támogatás igénybevételének jelenleg hatályos szabályait az
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás,
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet tartalmazza.
A tervezési területen az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy
legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
alapján igényelhető ún. zöldítés támogatás. Ehhez minden gazdálkodónak, aki mezőgazdasági
területtel rendelkezik, be kell tartania bizonyos környezetvédelmi előírásokat a talaj kedvező
állapotának megőrzése érdekében. Ez utóbbi, az elgyomosodás és a túllegeltetés elkerülésére
vonatkozó előírásokat szintén a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet állapítja meg.
.
A tervezési területen elérhető támogatások rövid ismertetése:
KAP II. pillér
Az élőhelykezeléssel összefüggő mezőgazdasági támogatások:
1) VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
2) VP-4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
3) VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása
4) VP-4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása
5) VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
6) VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
7) VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása,
fejlesztése
8) VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely
létrehozása, fejlesztése
9) VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése
Erdészeti támogatások:
1) VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
2) VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
3) VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések
4) VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások
5) VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
6) VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
7) VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak
fejlesztése
8) VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
9) VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
10) VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
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11) VP2-4.1.3.7-20 Csemetekertek gépbeszerzése
12) VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások)
3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
A Natura 2000 terület természeti értékeinek megőrzése és fejlesztése a fennálló támogatási
rendszerek használatával, ill. azok egyes elemeinek bővítésével biztosítható. A tervezési
területen a fenntartási terv célkitűzéseinek elérése érdekében a támogatások igénybevételi
szintjének lehetőségek szerinti növelése szükséges.
A tervezési terület erdőtervezett, magántulajdonban lévő erdőterületein javasolt a Natura
2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
igénybevétele [VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések].
A jelölő élőhelyek és fajok jelentős része az állami tulajdonban lévő védett területeken
találhatók, melyek költségvetési szervek kezelésében állnak, illetve a Natura 2000 kijelölés
miatt szükséges korlátozások is elsősorban ezeken a területeken érvényesülnek. Javasolt, hogy
a kompenzációs támogatásokhoz önkormányzati és állami szereplők (pl. erdőgazdálkodók) is
hozzájuthassanak.
A 269/2007. (X.18.) Kormányrendelettel kötelezővé teszi a hasznosítást (legeltetés vagy
kaszálás), viszont bizonyos Natura 2000 élőhelyek számára a legkedvezőbb a terület
érintetlenül hagyása, ennek lehetőségét javasolt megteremteni..
Javasolt, hogy erdőterületeken a kis kiterjedésű szerkezetátalakításokra is járjon támogatás.
Gyepek esetében a területalapú támogatáson túl az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok
extenzív gyepgazdálkodás vagy ökológiai gyepgazdálkodás lehetőségeit is javasolt igénybe
venni (VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés, VP-4-10.1.1-16 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés, VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés,
ökológiai gazdálkodás fenntartása, VP-4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő
áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása).
3.3.2. Pályázatok
A tervezési területen a LIFE IP GRASSLAND-HU LIFE17 IPE/HU/000018
azonosítószámú projekt keretében tervezett beavatkozások vannak folyamatban, mintegy 400
hektáros hatásterületen.
A projekt időtartama: 2019. január 1. – 2026. december 31.
Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Projekt teljes költségvetése: 17.258.306.€ ebből BfNPI költségvetése: 1.433.761 €
Európai Uniós támogatás: 60 %
A LIFE IP GRASSLAND-HU projekt célja a füves élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok
természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése, amit többek között az alábbi
tevékenységekkel kíván elérni:
Országos Gyepstratégiai Terv
Magyarországon – hasonlóan az európai trendhez – a gyepterületek drasztikus
csökkenése jellemző, dacára természetvédelmi jelentőségüknek. Az akció célja az
Országos Gyepstratégiai Terv összeállítása, amely a gyepterületek hosszú távú
megőrzését célzó, országos stratégia megalkotását támogatja.
Gyepekhez kötődő zászlóshajó fajok hazai és nemzetközi akcióterveinek elkészítése/revíziója
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Az akció a jellemző, gyepekhez kötődő fajok meglévő akciótervének felülvizsgálatát,
míg olyan fajok esetében, amelyeknél eddig nem készült hazai akcióterv, azok
elkészítését foglalja magába. A projektben olyan fajok kerültek kiválasztásra, amelyek
jól indikálják a gyepes élőhely állapotában bekövetkező változásokat.
Inváziós fajok elleni fellépés
A projekt keretében egy inváziós fajokra vonatkozó országos adatbázis jön létre, amely
a természetvédelmi hatóságok számára nyújt támpontot az egyes fajok jelenlegi
előfordulásáról, elterjedési területéről és a lehetséges kezelési módszerekről. Kísérleti
jelleggel bevezetnek egy inváziós fajokra vonatkozó riasztó rendszer, amely
költséghatékony módon biztosítja azok korai észlelését, lehetőséget adva ezzel széles
körű elterjedésük megakadályozására.
Természetmegőrzési tanácsadó szolgálat
Megkezdi működését a gyepterületek megfelelő gyakorlati kezelését, illetve megőrzését
elősegítő országos tanácsadó hálózat. A tanácsadók közvetlenül tájékoztatják a Natura
2000 területeken gazdálkodókat a jó kezelési gyakorlatokról, igénybe vehető
támogatásokról, jogszabályi előírásokról, valamit az adott terület fenntartási tervében
foglaltakról és a vonatkozó kötelezettségekről. A tanácsadó szolgálat tagjai emellett
részt vesznek biotikai adatok gyűjtésében és a társadalom természetmegőrzési
szempontú tudatformálásában is.
Modellgazdaságok létesítése
Az akció keretében olyan gyepterületeken gazdálkodók kerülnek kiválasztásra (5
modellgazdaság), akik természetbarát módszereket alkalmaznak, így mintaként
szolgálhatnak más gazdálkodók számára. A modellgazdaságokat támogatandó a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosítja a természetbarát gazdálkodáshoz szükséges
gépeket és eszközöket.
Alapállapot-felmérés és változások monitorozása
Az egyes konkrét természetvédelmi beavatkozások és kezelések hatásának felmérése
érdekében, azokat minden esetben alapállapot-felmérés előzi meg. Az intézkedések
megvalósítását követő monitoring-vizsgálatok lehetőséget biztosítanak a célfajok és
élőhelyek természetvédelmi státuszában bekövetkező változások értékelésére és hosszú
távú nyomon követésére.
Szemléletformálás és információátadás
A projekt sikerének elengedhetetlen feltétele a különböző érdekcsoportokkal történő
kommunikáció. Ennek eszköze a tanácsadó szolgálat tevékenysége mellett különféle
információs anyagok készítése és terjesztése, továbbá olyan fórumok szervezése,
amelyek a természetbarát gazdálkodás szükségességét mutatják be az érdekelt felek
számára. Ezenkívül a projekt keretében megvalósuló Natura 2000 Információs és Oktató
Központ otthont ad a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos interaktív bemutatóknak,
kiállításoknak és a különböző korosztályoknak szóló rendezvényeknek is.
A projekttel kapcsolatban további információk találhatóak az alábbi honlapon:
http://www.grasslandlifeip.hu/

3.3.3. Egyéb
A fenntartási terv megvalósításához egyéb eszköz (állami tulajdonú terület haszonbérbe
adása, közmunka program, önkéntesek stb.) bevonása nem szükséges.
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3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
A kötelező, illetve javasolt kommunikációs eszközök közül a honlap, a hirdetmény, a
levélbeli megkeresés, valamint a fórum eszközöket használtuk. A megkeresettek – más
területeken szerzett tapasztalatok alapján – közepes mértékben éltek a nyílt tervezés nyújtotta
lehetőségekkel. A fórumra a rendezvénytilalmat hozó veszélyhelyzeti intézkedéseket
közvetlenül megelőző időszakban került sor. Feltehetően a fentiből adódóan azon a külső
meghívottak közül senki nem jelent meg.
Alkalmazott
kommunikációs
eszközök

Időpont

Honlap

2020.
október 13.

Levelek/
hirdetmények/
résztvevők
száma
1 db honlap

E-mail

2020.
október 17.

9 db e-mail

Önkormányzati
közzététel

2020.
október 19–
november
11.

6 db levél

2020.
október 30.

3 résztvevő a
tervezők részéről

2020.
október 16.
2020.
október 16.

Lakossági
gazdafórum

Levél
Levél

és

Címzettek

Igazolás típusa

önkormányzat,
gazdálkodók,
tulajdonosok,
vagyonkezelők,
területhasználók,
lakosság, civil
szervezetek, érdeklődők
hatóságok,
államigazgatási szervek

https://www.bfnp.hu/hu/keszulotervek
https://www.bfnp.hu/public/download
/d82785e5840bf8679f51001726c3d1c
2
hivatalos vélemények:
ZA/AVT/00091-2/2020
18150/2020
ZAG/030/5579-2/2020
ZAH/020/1648-2/2020
ZAF/010/01961-2/2020/T32
ZA/KTF/02524-2/2020
ZATÚO/00472-2/2020
36800/4721-1/2020
önkormányzati igazolások,
feladóvevények

14 levél

önkormányzat,
gazdálkodók,
tulajdonosok,
vagyonkezelők,
területhasználók,
lakosság
gazdálkodók,
tulajdonosok,
vagyonkezelők,
területhasználók,
lakosság
gazdálkodók

feladóvevény

6 levél

civil szervezetek

feladóvevény

Terepbejárásra gazdálkodói igény hiányában nem került sor.
3.4.2. A kommunikáció címzettjei
Ld. 3.4.1. és 3.4.3. táblázatokban.
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jelenléti ív és emlékeztető

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
Az egyeztetési folyamatban a 35 megkeresett szervezetből 10 vett részt, közülük 6 tett érdemi észrevételt. Az érdemi észrevételek zömét figyelembe
vettük, a szükséges módosításokat megtettük. A módosítások a fenntartási terv lényegi elemeit (kezelési egységek kialakítása, intézkedési
javaslatokkal kapcsolatos stratégiák, konkrét intézkedési javaslatok) nem érintették.
Véleményező
Hatóságok, államigazgatási szervek
Zala Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Örökségvédelmi,
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Főosztály
Zala Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály

Zala Megyei Kormányhivatal
ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály
Erdészeti Osztály

Vélemény, javaslat

Tervezői válasz

Átvezetés, módosítás

Nem küldött véleményt

Nem igényel további intézkedést

Jelölő fajok felsorolásánál nem szerepel a rétisas (Haliaetus
albicilla) és fekete gólya (Ciconia nigra)

Az említett két faj nem jelölő faj a
területen.

Nem igényel
módosítást.

28., 30. és 58. oldalon három elírást jeleznek

Az észrevétel alapján a terv módosítva.

A javítások
megtörténtek.

Az erdészeti hatóság hatásköre az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben
(továbbiakban: Evt.) foglaltakra terjed ki. Felsorolja a törvényeket
és rendeleteket, melyeket a törvény alkalmazása során figyelembe
kell venni.

Nem igényel további intézkedést.

Az erdészeti hatóság az Evt. és az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben, valamint az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve
hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést
hozhat, közigazgatási szankcióként figyelmeztetést alkalmazhat
vagy bírságot szabhat ki.

Nem igényel további intézkedést.

A Mura mente (HUBF20043) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület fenntartási terve ellen kifogást nem
emel.

Nem igényel további intézkedést.

Véleményező
Zala Megyei Kormányhivatal
ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály
Földművelésügyi Osztály
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Földmérési és Földügyi Osztály
Zala Megyei Kormányhivatal
ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

Zala Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály

Vélemény, javaslat
A Mura mente (HUBF20043) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület fenntartási terve ellen kifogást nem
emel.

Tervezői válasz
Nem igényel további intézkedést

A dokumentáció 3.2.1.1. pontjához - ipari, mezőgazdasági,
szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep
létesítésének engedélyezése legfeljebb szántó, illetve művelésből
kivont területeken javasolt tájékoztatást fűzött.
Az SZ kezelési egységkódú szántó és karácsonyfatelepek
megnevezésű kezelési egységekben kötelezően betartandó
előírások közül kivenni javaslom az SZ37 kódú („Tápanyagutánpótlást csak szerves trágyával lehet végezni.”) előírást és
helyette az SZ35 kódú („Tápanyag-utánpótlás során a
műtrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem
haladhatja meg a 90 kg/ha/év mértéket.”) előírást javaslom
szerepeltetni.
Országos közutak tekintetében a közlekedési infrastruktúra
fejlesztés teljes tiltása, illetve csak természetvédelmi kezelés
elősegítése érdekében történő engedélyezése útügyi szempontból
nem elfogadható, kérjük az országos közúthálózat elemeire
vonatkozóan kiegészíteni, pontosítani.

Nem igényel további intézkedést.

A 7538 sz. Letenye – Lenti összekötő út és Muraszemenye
Alsószemenye településrész között található helyi közútba a
térkép szerint belenyúlik a tervezési terület. Kérjük módosítani.
Zala Megyei Kormányhivatal
ZJH Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály
Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (Vízügyi és vízvédelmi
hatósági jogkör)

A Mura mente (HUBF20043) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület fenntartási terve ellen kifogást nem
emel.
A Mura mente (HUBF20043) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület fenntartási terve ellen kifogást nem
emel.
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Átvezetés, módosítás

Az észrevétel alapján a terv módosítva.

A SZ37 kódú előírás
helyet SZ35 kód kerül
megnevezésre.

Az észrevétel alapján a terv módosítva.

A fogalmazást
pontosítottuk.

Az áttekintő térkép méretarányában a
terület határán futó út hovatartozása
nem állapítható meg, de a hrsz jegyzék
alapján az út egyértelműen nem része a
hálózatnak.
Nem igényel további intézkedést.

Nem igényel
módosítást.

Nem igényel további intézkedést.

Véleményező
Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

Vélemény, javaslat
Kérjük 1.7.6. pontként felvenni a vízgazdálkodásárvízvédelemmel összefüggő jogszabályokat.

Tervezői válasz
Az 1.7.6 pontban a szakági
jogszabályok tételes felsorolása nem
követelmény.

Átvezetés, módosítás
Nem igényel
módosítást.

Kérjük felvenni a listába a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságot, mint területileg illetékes vagyonkezelőt.

A vagyonkezelő említése a megalapozó
dokumentációban megtörtént.

Nem igényel
változtatást.

Mivel a Mura mente (HUBF20043) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület fenntartási terve érinti a területen
található állami kezelésű vízfolyások fenntartását, külön
vízgazdálkodással/fenntartással kapcsolatos fejezet beépítését
kérik az anyagba.

A vízgazdálkodással kapcsolatos leírás
a megalapozó dokumentációban
beépítésre került.

Nem igényel
változtatást.

Igazgatóság tervei között az alábbiak szerepelnek:
1. Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése II. ütemének
megvalósítása (a Letenyei- öblözet Murarátkai szakaszának
kivételével, Birkitói-öblözet, Tótszerdahelyi-öblözet, Molnáriöblözet). A töltésfejlesztés során a már kisajátított területeken túl
is szükség lesz még a töltések mellett további területek
igénybevételére.
2. Mura folyó komplex hullámtér gazdálkodási tervének
elkészítése. (Ez utóbbi az érintett területek tulajdonosaival,
használóival közösen kerülne kidolgozásra a Nagyvízi
Mederkezelési Tervet figyelembe véve.)

Nem igényel további intézkedést.

Gazdálkodók
Magán erdőgazdálkodó
Nem érkezett észrevétel.
Állami erdőgazdálkodó
Nem érkezett észrevétel.
További célcsoportok
Lakosság
Nem érkezett észrevétel.
Civil szervezetek
Nem érkezett észrevétel.
Más irányból nem érkezett érdemi észrevétel.

Nem igényel további intézkedést.
Nem igényel további intézkedést.
Nem igényel további intézkedést.
Nem igényel további intézkedést.
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