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1. FEJEZET AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1.      A  TERV KÉSZÍTŐJÉNEK,  ILLETVE A BERUHÁZÓNAK A NEVE,  CÍME,  
ELÉRHETŐSÉGE   
A kérelmező az Országos Vízügyi  Főigazgatóság (OVF),  mely a  belügyminiszter
által  irányított,  önállóan  működő  és  gazdálkodó  központi  költségvetési  szerv.
Létrehozásáról  a  vízügyi  igazgatási  szervek  irányításának  átalakításával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet intézkedett.

Az OVF legfontosabb adatai az alábbiak:

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d 

Levélcím: 1253 Budapest, Pf. 56.

Igazgatója: Somlyódi Balázs

Alapításának időpontja: 2012. január 1.

Alapító okirat száma: A-212/1/2015, kelte: 2015.12.18

Irányító szerve: Belügyminisztérium 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR törzsszám): 796017

Adószáma: 15796019-2-41

KSH statisztikai számjele: 15796019-8411-312-01

Jogállása: A belügyminiszter irányítása alatt működő önálló jogi személy,  önállóan
gazdálkodó; az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési
szerv, melynek működése az ország egész területére kiterjed.

Központi telefonszám: +36 1 225-4400

Központi email-cím: ovf@ovf.hu

1.2.      AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK,  SZERVEZETEK  
NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE, SZAKMAI REFERENCIÁINAK LEÍRÁSA  
A hatásbecslés kidolgozója:

BioAqua Pro környezetvédelmi szolgáltató és tanácsadó Kft.

4032 Debrecen, Soó R. u. 21.

Referenciák:

A Dunakiliti Duzzasztómű vízenergetikai hasznosításához kapcsolódó beavatkozások Natura
2000  hatásbecslési  dokumentációja  –  FUTURE  HYDRO  VISION  Mérnökszolgálati  Kft
(2010)

A  Ronyvazugi,  Bodrog  jobb  parti  árvízvédelmi  rendszer  fejlesztéséhez  kapcsolódó
beavatkozások  Natura  2000  hatásbecslési  dokumentációja  –  Észak-magyarországi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉKÖVIZIG) (2010)

A  Taktaköz-felső  árvízvédelmi  rendszer  fejlesztéséhez  kapcsolódó  beavatkozások  Natura
2000  hatásbecslési  dokumentációja  –  Észak-magyarországi  Környezetvédelmi  és  Vízügyi
Igazgatóság (ÉKÖVIZIG) (2010)

A  Nyírtason  tervezett  2400  MW-os  KCE  gázturbinás  erőmű  hűtővíz  kivételéhez  és
technológiai  víz  bevezetéséhez  kapcsolódó  beavatkozások  Natura  2000  hatásbecslési
dokumentációja – EMFESZ Erőmű Kft.  (2010)
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A  Hernádszurdok  külterületén  tervezett  kisvízerőműhöz  kapcsolódó  alvízi  mederrendezés
Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja – Hernádszurdoki Vízerőmű Kft. (2010)

Az  M43  autópálya  Makó-Csanádpalota/Nagylak  (34+600-57+406  km  sz.  között)  szakasz
létesítéséhez kapcsolódó beavatkozások Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja – Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2010)

A  „Mosoni-Duna  –  Lajta  projekt”  keretein  belül  tervezett  beavatkozások  Natura  2000
hatásbecslési  dokumentációja – Észak-dunántúli  Környezetvédelmi és Vízügyi  Igazgatóság
(ÉDUKÖVIZIG) (2010)

A „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred – Rakamaz között” c. KEOP-
7.2.1.1/1F-2008-0023 pályázat keretében tervezett beavatkozások Natura 2000 hatásbecslése
– Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (2010)

A  „Komplex  Tisza-tó  projekt”  Tisza-tó  részprojektje  keretében  tervezett  beavatkozások
Natura  2000  hatásbecslési  dokumentációja  –  Közép-Tisza-vidéki  Környezetvédelmi  és
Vízügyi Igazgatóság; VIZITERV CONSULT Kft. (2010)

Az  Almásfüzitőre  tervezett  kombinált  ciklusú  gázturbinás  erőmű  létesítésére  és  későbbi
üzemelésére  vonatkozó  Natura  2000-es  hatásbecslési  dokumentáció  –  Bakonyi  Erőmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2011)

Püspökladány-Berettyóújfalu közötti M4 gyorsforgalmi út szakasz létesítésének Natura 2000
hatásbecslési dokumentációja – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2011)

A „Vizes élőhelyek vízpótlásának javítása a Bodrogzug területén” című, KEOP-7.3.1.2/09-
2010-0037  azonosító  számú  programhoz  kapcsolódó  beavatkozások  Natura  2000
hatásbecslése – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (2012)

Natura  2000  hatásbecslés  a  Bugyi  –  1.  jelű  nonproduktív  CH  kutat  érintő  műszaki
beavatkozás – kútfelszámolás – által  érintett  termőföld időleges más célú hasznosításának
engedélyeztetési eljárásához – Bányavagyon Hasznosító Kft. (2012)

A „Tisza hullámtér – Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti
híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekthez kapcsolódó beavatkozások Natura 2000
hatásbecslési dokumentációja – Országos Vízügyi Főigazgatóság (2012)

A  Tisza  folyó  703,7  és  707  fkm.  közötti  szakaszának  hullámtéri  területén  tervezett,
áramlásjavító céllal történő magasabb rendű növényzetet érintő beavatkozások Natura 2000
hatásbecslési dokumentációja – Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (2012)

A Túr bp. 22+014-27+015, a Túr jp. 20+647-22+374, a Palád jp. 0+000-6+423, valamint a
Batár bp. 6+146-9+766 tkm szelvények között lévő árvízvédelmi töltés korona burkolatának
létesítéséhez kapcsolódó beavatkozások Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja – Felső-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (2012)

A Gönyű-térségi  komplex  vízgazdálkodási  fejlesztés  keretében  végrehajtott  beavatkozások
hatásainak  értékelése  a  Natura  2000  jelölő  fajok  és  élőhelyek  szempontjából  –  VTK
INNOSYSTEM Kft. (2013)

A 41 sz. főút 6+150-7+084 km szelvények közötti szakasz, illetve a 41 sz. főút – 4101 sz. ök.
út  csomópontjának  átépítéséhez  kapcsolódó  beavatkozások  Natura  2000  hatásbecslési
dokumentációja – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2014)

Méhtelek  (HU)  –  Pelişor  (Kispeleske)  (RO)  közötti  összekötőút  létesítéséhez  kapcsolódó
beavatkozások előzetes Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja – Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (2014)

Nagylak (HU) – Nădlac (Felsőnagylak) (RO) közötti összekötőút fejlesztéséhez kapcsolódó
beavatkozások előzetes Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja – Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (2014)

A  vásárosnaményi  szennyvíztisztító  telep  korszerűsítéséhez  kapcsolódó  Natura  2000
hatásbecslés – Vásárosnamény Város Önkormányzata (2014)

A  „Győr-Gönyű  Országos  Közforgalmú  Kikötő  továbbfejlesztésének  részét  képező
függőleges  partfal-kialakítás  megvalósításához  kapcsolódó  beavatkozások  Natura  2000
hatásbecslési dokumentációja – VTK INNOSYSTEM Kft. (2014)
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A  Kismarja  –  29.  jelű  gázkutat  érintő  műszaki  beavatkozás  –  utólagos  kútmunkálat  –
kivitelezésének Natura  2000 hatásbecslési  dokumentációja – MOL Nyrt.  KT MOL Kelet-
magyarországi Termelés (KMT) (2014)

A ”BEREGI KOMPLEX ÁRAPASZTÁSI ÉS ÁRTÉR REVITALIZÁCIÓS FEJLESZTÉS”
elnevezésű  projekt  árapasztó  tározóhoz  kapcsolódó  ivóvízvezeték  építésének,  valamint
szanálásának Natura 2000 hatásbecslési dokumentációja – Országos Vízügyi Főigazgatóság
(2014)
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2. FEJEZET AZ ÉRINTETT NATURA 2000
TERÜLET

2.1.      A NATURA 2000 TERÜLET NEVE ÉS KÓDJA,  AMELYRE A TERV VAGY A  
BERUHÁZÁS VÁRHATÓAN HATÁSSAL VAN  

2.1.1.      A  SZATMÁR-BEREG (HUHN10001)  KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI  
TERÜLET ADATAI  

1. ábra. A tervezett beavatkozás által érintett Szatmár-Bereg (HUHN10001)
különleges madárvédelmi terület 1.(az üzemi csatornák már nem képezik részét a

műszaki tartalomnak)
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2. ábra. A tervezett beavatkozás által érintett Szatmár-Bereg (HUHN10001)
különleges madárvédelmi terület 2. (az üzemi csatornák már nem képezik részét a

műszaki tartalomnak)
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3. ábra. A tervezett beavatkozás által érintett Szatmár-Bereg (HUHN10001)
különleges madárvédelmi terület 3.

Kezelő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Terület: 52.847,77 hektár
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2.1.2.      A  FELSŐ-TISZA (HUHN20001)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ADATAI  

4. ábra. A Felső-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet érintő
munkálatok átnézeti képe

Kezelő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Terület: 28.681,89 hektár
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2.1.3.      A  MAGOSLIGETI-ERDŐ ÉS GYEPEK (HUHN20053)  KIEMELT  
JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ADATAI  

5. ábra. A Magosligeti-erdő és gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területet érintő munkálatok átnézeti képe

Kezelő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Terület: 560,2 hektár
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2.1.4.      A  CSAHOLC-GARBOLC (HUHN20054)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ADATAI  

6. ábra. A Csaholc-Garbolc kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet érintő
munkálatok átnézeti képe

Kezelő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Terület: 4.054,45 hektár
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2.2.      AZOKNAK A KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ FAJOKNAK,  ILLETVE  
ÉLŐHELYTÍPUSOKNAK A FELSOROLÁSA,  AMELYEKNEK VALAMELY  
ÁLLOMÁNYÁRA VAGY TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉRE A NATURA 2000  
TERÜLETEN HATÁSSAL LEHET A TERV VAGY BERUHÁZÁS  

2.2.1.      A  NATURA 2000  ÉLŐHELYHÁLÓZATHOZ TARTOZÓ ÉS A TERVEZETT  
BERUHÁZÁS ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ FAJAI,  
ILLETVE ÉLŐHELYTÍPUSAI  

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 élőhelyhálózat egy olyan összefüggő
európai  ökológiai  hálózat,  amely  arra  hivatott,  hogy  a  közösségi  jelentőségű
természetes  élőhelytípusok,  vadon  élő  állat-  és  növényfajok  védelmén  keresztül
biztosítsa  a  biológiai  sokféleség  megóvását  és  hozzájáruljon  kedvező  ökológiai
állapotuk fenntartásához, illetve helyreállításához. A Natura 2000 hálózat az Európai
Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket – az 1979-ben
megalkotott  Madárvédelmi  Irányelv  (79/409/EGK)  végrehajtásaként  kijelölendő
különleges  madárvédelmi  területeket  és  az  1992-ben  elfogadott  Élőhelyvédelmi
Irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket
– foglalja  magába,  amelyek  magyarországi  bevezetésének és  alkalmazásának  jogi
hátterét a 275/2004. (X. 08.) számú Kormány rendelet szabályozza.

A különleges madárvédelmi területek kijelölésének elsődleges célja, hogy az adott
terület  közösségi  jelentőségű  és  kiemelt  közösségi  jelentőségű  jelölő madárfajai
részben  fészkelő  és  vonuló,  részben  csak  vonuló  állományai  számára  megfelelő
fészkelő, táplálkozó és pihenőhelyet nyújtson, ezáltal biztosítsa a jelölő madárfajok
fészkelő és vonuló állományainak megőrzését és lehetőség szerint gyarapodását.

A különleges természetmegőrzési  területek kijelölésének elsődleges célja,  hogy az
adott területre jellemző közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű jelölő
élőhelytípusok  foltjainak  kiterjedését  és  ökológiai  állapotát  (élőlényegyütteseik
diverzitását,  jellemző  fajösszetételét,  dominancia-viszonyait)  hosszabb  távon
megőrizzék és lehetőség szerint gyarapítsák és javítsák. Továbbá elsődleges cél, hogy
az adott területre jellemző közösségi  jelentőségű és kiemelt  közösségi jelentőségű
jelölő növényfajok  és  rendszertanilag  nem a  madarak  osztályába  sorolható  jelölő
állatfajok populációi számára megfelelő élőhelyet biztosítson, ezáltal e  jelölő fajok
életképes  populációinak  hosszabb  távú  fennmaradását  és  lehetőség  szerinti
gyarapodását szolgálják.

Gyakorlati  szempontól  egy  Natura  2000  élőhelyhálózathoz  tartozó  különleges
természetmegőrzési területen több közösségi jelentőségű élőhelytípus is előfordulhat.
Ezek  közül  nem  feltétlenül  mindegyik  jelölő  élőhelytípus,  hiszen  lehet  olyan
közösségi jelentőségű élőhelytípus, melynek az adott területen csak nem típusos és
nem számottevő kiterjedésű foltjai fordulnak elő. Az adott élőhelytípust tehát nem
azon a területen kell elsősorban megvédeni, hanem ott, ahol jelentős kiterjedésű, jó
ökológiai állapotú, gyakorlati szempontból is megvédhető foltjai vannak.

Hasonló a helyzet a növény és állatfajok esetében is, hiszen egy adott, a Natura 2000
élőhelyhálózathoz  tartozó  területen  egynél  több  közösségi  jelentőségű  és  kiemelt
közösségi  jelentőségű  faj  fordulhat  elő.  Ezeket  relatív  borításuk  és  relatív
populációméretük alapján négy kategóriába (A, B, C, D) sorolják.  Az “A”, “B” és
“C” kategóriába sorolt  közösségi  jelentőségű és kiemelt  közösségi  jelentőségű
fajok  az  adott  Natura  2000  élőhely  jelölő  fajai,  amelyek  populációinak
megőrzése  elsődleges  célja  az  adott  Natura  2000  élőhely  kijelölésének,
kialakításának. Az “A” kategóriába tartoznak azok a jelölő fajok, melyek országos
állományának,  több  mint  15%-a  az  adott  Natura  2000  élőhelyhez  kötődik
fészkelőként,  táplálkozóként  vagy  vonulóként.  “B”  kategóriába  sorolhatók  azon
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jelölő  fajok,  melyek  országos  állományának  2-15%-a,  és  “C”  kategóriába  azok,
melyek országos állományának kevesebb mint 2%-a kötődik az adott Natura 2000
élőhelyhez.  A  “D”  kategóriába  sorolt  fajok  olyan  közösségi  jelentőségű  fajok,
melyek  az országos állományhoz  viszonyítva 2% alatti  arányban,  de előfordulnak
fészkelő,  vonuló,  vagy táplálkozó fajként  az  adott  Natura 2000 területen,  de  nem
jelölő fajok,  állományaik  védelme,  megőrzése  nem tartozik az  adott  Natura  2000
élőhely kijelölésének indokai közé. Az adott Natura 2000 terület természetvédelmi
kezelését  nem ezen  “D”  kategóriába  sorolt  fajok  ökológiai  igényei  szabják  meg,
hanem az “A”, “B” és “C” kategóriába sorolt jelölő fajoké. Következésképpen a “D”
fajok állományváltozása, legyen az akár kedvezőtlen irányú állományváltozás, nem
veszélyezteti  az adott Natura 2000 terület kijelölésének indokát, hiszen a kijelölés
indokát a jelölő fajok és jelölő élőhelytípusok adják.

Fentiekből következően egy adott Natura 2000 területre vonatkozó hatásbecslésünk
csak az “A”, “B” és “C” kategóriába sorolt élőhelyekre és fajokra gyakorolt várható
hatásokra tér ki, nem foglalkozik tételesen a “D” kategóriába sorolt élőhelyekkel és
fajokkal. E dokumentáció 3. és 4. fejezetében csak az alábbi felsorolásokban látható,
“A”,  “B”  és  “C”  kategóriába  sorolt  jelölő  élőhelyekkel  és  fajokkal  foglalkozunk
hatáselemzés szintjén az egyes Natura 2000 területek érintettsége kapcsán.

2.2.2.      A  SZATMÁR-BEREG (HUHN10001)  KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI  
TERÜLET JELÖLŐ MADÁRFAJAI  

• jégmadár (Alcedo atthis) fészkelő áll.: A

• réti fülesbagoly (Asio flammeus) fészkelő áll.: C

• cigányréce (Aythya nyroca) fészkelő áll.: C

• bölömbika (Botaurus stellaris) fészkelő áll.: B

• uhu (Bubo bubo) fészkelő áll.: B

• fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) fészkelő áll.: C

• fehér gólya (Ciconia ciconia) fészkelő áll.: C

• fekete gólya (Ciconia nigra) fészkelő áll.: B

• barna rétihéja (Circus aeruginosus) fészkelő áll.: B

• kékes rétihéja (Circus cyaneus) telelő áll.: B

• hamvas rétihéja (Circus pygargus) fészkelő áll.: B

• haris (Crex crex) fészkelő áll.: A

• közép fakopáncs (Dendrocopos medius) fészkelő áll.: B

• balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) fészkelő áll.: B

• fekete harkály (Dryocopus martius) fészkelő áll.: C

• rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkelő áll.: C;  telelő áll.: C

• törpegém (Ixobrychus minutus) fészkelő áll.: C

• tövisszúró gébics (Lanius collurio) fészkelő áll.: C

• kis őrgébics (Lanius minor) fészkelő áll.: B

• barna kánya (Milvus migrans) fészkelő áll.: C

• bakcsó (Nycticorax nycticorax) fészkelő áll.: B

• darázsölyv (Pernis apivorus) fészkelő áll.: C
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• hamvas küllő (Picus canus) fészkelő áll.: C

• karvalyposzáta (Sylvia nisoria) fészkelő áll.: C

A HUHN10001 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű fajainak listája, valamint
kódja és neve az EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a „Standard Data
Form”  információi  alapján  készült  (http  s  ://natura2000.eea.europa.eu).  A  terület
kiterjedését a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 6. melléklete alapján mutatjuk be.

2.2.3.      A  FELSŐ-TISZA (HUHN20001) KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET JELÖLŐ ÉLŐHELYEI ÉS JELÖLŐ FAJAI  

2.2.3.1.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

3150
Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition

növényzettel

3270
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention

növényzettel

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

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)

2.2.3.2.      JELÖLŐ FAJOK  

Makroszkópikus vízi gerinctelenek

• széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus) B

• erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) B

• sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis) B

• tompa folyamkagyló (Unio crassus) C

Lepkék

• díszes tarkalepke (Hypodryas matura) C

• nagy tűzlepke (Lycaena dispar) B

Egyéb gerinctelenek

• sokbordás futrinka (Carabus hampei) A

• bánáti csige (Chilostoma banaticum) A

• nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) C

Halak

• balin (Aspius aspius) B

• Petényi-márna (Barbus meridionalis) B

• vágó csík (Cobitis taenia) C

• botos kölönte (Cottus gobio) C
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• ingola-faj (Eudontomyzon spp.) C

• halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) B

• homoki küllő (Gobio kessleri) A

• felpillantó küllő (Gobio uranoscopus) A

• széles durbincs (Gymnocephalus baloni) C

• selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer) B

• dunai galóca (Hucho hucho) A

• szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) C

• leánykoncér (Rutilus pigus) A

• kőfúró csík (Sabanejewia aurata) A

• német bucó (Zingel streber) A

• magyar bucó (Zingel zingel) B

Kétéltűek és hüllők

• vöröshasú unka (Bombina bombina) B

• mocsári teknős (Emys orbicularis) C

Emlősök

• közönséges vidra (Lutra lutra) C

A HUHN20001 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak
listája, valamint kódja és neve az EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a
„Standard Data Form” információi alapján készült (http  s  ://natura2000.eea.europa.eu).
A  terület  kiterjedését  a  14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet  6.  melléklete  alapján
mutatjuk be.

2.2.4.      A  MAGOSLIGETI-ERDŐ ÉS GYEPEK (HUHN20053)  KIEMELT  
JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET JELÖLŐ ÉLŐHELYEI ÉS JELÖLŐ  
FAJAI  

2.2.4.1.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

91F0
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és

Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal

2.2.4.2.      JELÖLŐ FAJOK  

Lepkék

• díszes tarkalepke (Hypodryas matura) C

• nagy tűzlepke (Lycaena dispar) C

Egyéb gerinctelenek

• vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) C
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Kétéltűek és hüllők

• vöröshasú unka (Bombina bombina) C

A HUHN20053 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak
listája, valamint kódja és neve az EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a
„Standard Data Form” információi alapján készült (http  s  ://natura2000.eea.europa.eu).
A  terület  kiterjedését  a  14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet  6.  melléklete  alapján
mutatjuk be.

2.2.5.      A  CSAHOLC-GARBOLC (HUHN20054)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET JELÖLŐ ÉLŐHELYEI ÉS JELÖLŐ FAJAI  

2.2.5.1.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

6510
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

officinalis)

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)

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal

2.2.5.2.      JELÖLŐ FAJOK  

Lepkék

• sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) C

• nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) C

• díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) C

• nagy tűzlepke (Lycaena dispar) C

• vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) C

Egyéb gerinctelenek

• nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) C

• vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) C

Halak

• vágó csík (Cobitis taenia) C

• halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) C

• réti csík (Misgurnus fossilis) C

• szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) C

• leánykoncér (Rutilus pigus) C

Kétéltűek és hüllők

• vöröshasú unka (Bombina bombina) C
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• mocsári teknős (Emys orbicularis) C

Emlősök

• közönséges vidra (Lutra lutra) C

A HUHN20054 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak
listája, valamint kódja és neve az EU Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a
„Standard Data Form” információi alapján készült (http  s  ://natura2000.eea.europa.eu).
A  terület  kiterjedését  a  14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet  6.  melléklete  alapján
mutatjuk be.
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3. FEJEZET A TERV VAGY BERUHÁZÁS

3.1.      A NATURA 2000  TERÜLETRE HATÁSSAL LÉVŐ TERV VAGY BERUHÁZÁS  
BEMUTATÁSA, CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA  
A Felső-Tiszán tervezett beavatkozás illeszkedve a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 
programhoz  rendszeres  tározó  („Tisza-Túr -közi  tározó”)  kialakítását  célozza  a 
térségben  várható  árvízcsúcsok  csökkentése  érdekében.  A  kapcsolódó  fejlesztés, 
mely a Palád-csécsei vízrendszerre vonatkozik, a térség jobb vízellátását szolgálja.

A tervezett fejlesztések céljai az alábbiak:

Árvízvédelmi célok, igények

Az árvizek kezelésének jogszabályokban is rögzített prioritása az alábbi: 

• az árvízvédelmi töltések mértékadó szintre emelése;

• a  mértékadót  meghaladó  árvizek  szintjének  árapasztással  történő
csökkentése;

• az  esetlegesen  bekövetkező  gátszakadással  okozott  károk  mérséklése
(kockázati térképezés, árvízlokalizáció).

Az árvízvédelmi vonalak kiépítését, üzemeltetését, fejlesztését, továbbá a védekezési
tevékenység lehetséges megoldásait több EU és hazai jogszabály,  irányelv, ajánlás
szabályozza többek között az alábbiak szerint:

• a  védképességet  meghaladó,  gátszakadással  és  kiöntéssel  veszélyeztető,
statisztikailag igen ritkán előforduló árhullámokat, a meder vízszállításának
mértékéig hazai területen árapasztással kell csökkenteni;

• az  árvíz  szabályozott  kivezetését  és  a  folyóba  történő  szükség  szerinti
visszavezetését  (vagy  vízhiányos  területre  történő  átvezetését)  szolgáló,
műtárgyakból és tározókból álló árapasztó rendszert úgy kell kialakítani és
működtetni,  hogy  – az  árvízvédelmi  funkció  teljesítésének  megtartása
mellett –  az  hasznosítható  legyen  a  nemzeti  agrár-környezetvédelmi  és  a
Tisza-völgy  fejlesztésével  kapcsolatos  programokban  előirányzott  célok
megvalósításában, valamint a természetes élőhelyek gyarapításában;

• az  árapasztási  célú  tározó  (így  például  külterületi  mezőgazdasági  célú)
területek  teljes  elöntése  csak  statisztikailag  1  %-nál  kisebb valószínűségű
árvizek  esetén  fordulhat  elő,  ezért  változatlan  területhasználat  esetén,
kisajátítással,  kártalanítással,  illetőleg  a  kártérítéssel  csak  kivételesen  kell
számolni.

3.2.      A  TERV VAGY BERUHÁZÁS TÉRBELI KITERJEDÉSE,  AZ ÁLTALA IGÉNYBE  
VETT TERÜLET ÉS AZ OKOZOTT HATÁS NAGYSÁGA, KITERJEDÉSE, TÉRKÉPI  
ÁBRÁZOLÁSA  

3.2.1.      AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK HATÁSTERÜLETE  

3.2.1.1.      KÖZVETLEN ÉPÍTÉSI HATÁSTERÜLET  

A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi szempontból minden olyan terület, amelyet
az építéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek.
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 3.2.1.1.1.      Tisza-Túr-közi tározó TERÜLETE 

A  projekt  keretében  tervezett  beavatkozások  közvetlen  építési  hatásterületéhez 
tartozik  a  tervezett  tározó  töltésének  nyomvonala,  amely  a  Tisza-Túr-közi 
tározó töltéstesttel,  a  töltéselőterekkel  és  szivárgó  csatornával  együtt  mintegy  50 
méter széles  sávot  foglal  el.  Ugyancsak  ide  tartozik  a  rekonstrukcióval  érintett 
belvízcsatornák,  valamint  az  összekötő  csatornák  medre  és  fenntartási  sávja  is. 
Szintén a közvetlen építési hatásterület  része a műtárgyak helyfoglalásával érintett 
terület,  ill.  a  helyfoglalással  érintett  terület  szélétől  számított  10  méter  széles 
területsáv, mely a kivitelezés során felvonulási és deponálási területként funkcionál 
majd. Nem utolsó sorban az élővilágvédelmi szempontból meghatározott közvetlen 
építési  hatásterület  része  a  tervezett  beavatkozás  (jellemzően  a  tározótöltés) 
anyagigényének biztosítása céljából művelés alá kerülő anyagnyerőhelyek területe. A 
tervezett beavatkozás fenti szempontok alapján megállapított  teljes élővilágvédelmi 
szempontú közvetlen építési hatásterületét a 7. ábrán mutatjuk be.

Ennek  a  teljes  hatásterületnek  azonban  csak  egy  része  vonatkoztatható  valamely 
Natura  2000  területre.  A  Felső-Tisza  (HUHN20001)  kiemelt  jelentőségű 
természetmegőrzési terület érintettsége összesen mintegy 1,74 ha, a tározó töltésnek a 
beeresztő műtárgy közvetlen közelében található szakasza érinti,  ott, ahol a tározó 
töltés  a Tisza elsőrendű árvízvédelmi  töltéséhez csatlakozik.  A belvízcsatornák és 
összekötő csatornák, valamint egyes anyagnyerők (A1, A13) pedig érintik a Szatmár-
Bereg (HUHN10002) különleges madárvédelmi területet.

A Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi területre vonatkoztatott 
hatásterület: 

anyagnyerők: A1: 13,8 ha és A13: 17,6 ha

belvízcsatornák: 17,5 ha

műtárgyak: 0,093 ha

összekötő csatornák: 6,96 ha

töltésépítés: 42,4 ha

A Felső-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre vonatkoztatott 
hatásterület: 

töltésépítés: 1,74 ha

3.2.1.1.2.      PALÁD-CSÉCSEI-FŐCSATORNA ÉS AZ ÖSSZEKÖTŐ-CSATORNA TERÜLETE  

Az érintett csatornaszakaszokon a közvetlen építési hatásterület része a műtárgyak
helyfoglalásával  érintett  terület,  ill.  a  helyfoglalással  érintett  nyomvonal  szélétől
számított  3,5-3,5  méter  széles  területsáv,  mely  a  kivitelezés  során  a  tervezett
munkálatok helyszínét és felvonulási területet is tartalmazza. A tervezett beavatkozás
fenti szempontok alapján megállapított élővilágvédelmi szempontú  teljes közvetlen
építési hatásterületét a 8. ábrán mutatjuk be.

Ennek  a  teljes  hatásterületnek  azonban  csak  egy  része  vonatkoztatható  valamely
Natura 2000 területre.

A  Magosligeti-erdő  és  gyepek  (HUHN20053)  kiemelt  jelentőségű
természetmegőrzési  terület  nyugati  szegélyét  érinti  a  Palád-Csécsei-főcsatorna
mederrekonstrukciója.  A  Csaholc-Garbolc  (HUHN20054)  kiemelt  jelentőségű
természetmegőrzési területet mintegy 730 m hosszú szakaszon érinti az Összekötő-
csatorna,  ill.  a  rajta  lévő  műtárgyak  (  CS-4  és  CS-5  csappantyús  áteresz,  8.  sz.
zsilipes  áteresz)  és  mederáttöltések  (A1  és  A2).  A  Palád-Csécsei-főcsatorna
mederrekonstrukcióval  érintett  szakasza,  az  Összekötő-csatorna,  az  A1  és  A2
mederáttöltés, valamint a műtárgyak (S4, S5, V3, CS-4 és CS-5 csappantyús áteresz,
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8. sz.  zsilipes  áteresz)  egy  része  szintén  érinti  a  Szatmár-Bereg  (HUHN10002)
különleges madárvédelmi területet.

A  Szatmár-Bereg  különleges  madárvédelmi  területre  vonatkoztatott
hatásterület:

összekötő csatorna: 1,87 ha

műtárgyak: 0,07 ha

mederrekonstrukció: 4,84 ha

A Magosligeti-erdő és gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre
vonatkoztatott hatásterület: 

összekötő csatorna: 0,02 ha

mederrekonstrukció: 2,27 ha

A  Csaholc-Garbolc  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  területre
vonatkoztatott hatásterület: 

összekötő csatorna: 1,09 ha

műtárgyak: 0,05 ha

BioAqua Pro Kft 22



7. ábra. A Tisza-Túr közi árvízi tározó élővilágvédelmi szempontból meghatározott
teljes (nem csak a Natura 2000 területekre vonatkoztatott) közvetlen építési

hatásterülete.
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8. ábra. A Palád-csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna élővilágvédelmi
szempontból meghatározott teljes (nem csak a Natura 2000 területekre

vonatkoztatott) közvetlen építési hatásterülete és egyben üzemelési területe

3.2.1.2.      KÖZVETETT ÉPÍTÉSI HATÁSTERÜLET  

 3.2.1.2.1.     Tisza-Túr-közi TÁROZÓ, ILLETŐLEG A PALÁD-CSÉCSEI-FŐCSATORNA ÉS AZ ÖSSZEKÖTŐ- 
CSATORNA TERÜLETE  

Az élővilág szempontjából az építési fázis közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat
a területeket, ahol az építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben,
hanem közvetve,  más  környezeti  elemre  (pl.:  levegőre,  felszín alatti  vagy felszíni
vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően befolyásolják az élővilág valamelyik
alkotóelemének  (az  élővilágot  alkotó  fajok  egyedei,  állományai)  életfolyamatait,
viselkedését,  ezáltal befolyásolják az adott területen a faj állományának alakulását
(pl.: reprodukciós ráta, ezen keresztül pedig a populációméret). Természetesen ide
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tartoznak  az  építési  munkálatok  zaj  és  vibrációs  terhelésén,  a  kivitelezést  végző
munkások és munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális
zavarásán, ill. a munkafolyamatok esetleges fényszennyezésén keresztül közvetetten
jelentkező  hatások  is.  Ezek  mellett  a  közvetett  hatásterülethez  tartoznak  azok  a
megközelítési útvonalak, ill. azok közvetlen környezete, amelyeket a munkagépek és
a munkálatok kivitelezésében részt vevők ténylegesen használnak a szálláshely és a
munkaterület,  ill.  a  munkavégzés  során  felhasznált  anyagok  forráshelye  és  a
munkaterület között.  Az élővilágra gyakorolt  várható közvetett  hatások megítélése
igen  nehéz,  mert  az  egyes  fajok  eltérő  érzékenységet  mutatnak  a  különböző
környezeti  hatásokra,  például  eltérő  mértékben  érzékenyek  a  levegőkörnyezeti
hatásokra,  a  zaj  és  vibrációs  hatásokra  vagy  a  vizuális  zavaró  hatásokra.  A
levegőminőségi  és  zajvédelmi  határértékek  humán  egészségügyi  szempontból
kerültek  megállapításra  és  az  élővilágot  alkotó  fajpopulációk  túlnyomó  többsége
esetében alapkutatási szinten sem rendelkezünk arra vonatkozó ismeretekkel, hogy a
jogszabályokban szereplő, emberekre vonatkozóan megállapított határértékek hogyan
viszonyulnak  az  adott  faj  szempontjából  releváns  küszöbértékekhez.  A  humán
szempontból  meghatározott  határértékeknek  megfelelő  levegőszennyezettségi
hatásterület  sugara  az  építés  időszakában  a  hasonló  jellegű  és  volumenű
beavatkozások  esetében  nagyságrendileg  400-500  m  (elsősorban  a  kiporzásból
adódóan), míg a zajvédelmi hatásterület lakóterületre vonatkoztatott határérték esetén
elérheti  a  600-800  m-t  is.  Számos  gyakorlati  tapasztalat  támasztja  alá,  hogy  a
zajhatásra  és  a  vizuális  zavaró  hatásra  számos  állatfaj  egyedei  megfigyelhetően
érzékenyebben reagálnak, mint az emberek és ezek a hatások menekülést, ill. egyfajta
elkerülő viselkedést váltanak ki az egyedekből. Ugyanakkor már a gerinctelen állatok
számos  csoportjára  (pl:  puhatestűek,  ízeltlábúak)  is  jellemző  a  tanulás  egyik
legegyszerűbb,  látens  formája,  az  ún.  habituációs  tanulás,  melynek  lényege,  hogy
ugyanazon  ingerrel  ismételt  szembesülés  eredményeként  a  figyelem vagy reakció
intenzitása csökken. Az egyedek hozzászoknak az ismételt és a megerősítés hiánya
miatt  számukra  nem  veszélyesnek,  közömbösnek  ítélt  ingerekhez.  Legtöbb
ténylegesen  alkalmazható  gyakorlati  tapasztalattal  a  gerincesekre,  azon  belül  is
elsősorban  a  madarakra  vonatkozóan  rendelkezünk.  A tervezett  beavatkozás  által
érintett  területen,  ill.  környezetében a rendelkezésre álló információk alapján nem
fészkelnek  olyan  madárfajok  melyek  extrém  módon  érzékenyek  lennének  az
akusztikus és  vizuális  zavaró hatásokra  (pl.:  rétisas  (Haliaeetus  albicilla),  fekete
gólya  (Ciconia  nigra),  túzok  (Otis  tarda)).  A  beruházási  terület  közelében
ténylegesen  rendszeresen  előforduló  és  fészkelő  madárfajok  gyakorlati
tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró hatásokkal szemben mutatott
érzékenysége  alapján  a  munkaterület  szélétől  számított  200 méteres  távolságban
jelölhető ki a közvetett élővilág-védelmi hatásterület határa (9. és  10. ábra). Az így
meghatározott  közvetett  hatásterületen  kívül  az  építési  fázisban  a  környezeti
tényezőkben bekövetkező esetleges változások várhatóan még a területen jelenlegi
ismereteink alapján előforduló legérzékenyebb állat- és a növényfajok életmenetét
sem befolyásolják érdemben.
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9. ábra. A Tisza-Túr közi árvízi tározó élővilágvédelmi szempontból meghatározott
teljes (nem csak a Natura 2000 területekre vonatkoztatott) közvetett építési

hatásterülete.
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10. ábra. A Palád-csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna élővilágvédelmi
szempontból meghatározott teljes (nem csak a Natura 2000 területekre

vonatkoztatott) közvetett építési hatásterülete

3.2.1.3.      AZ ÜZEMELÉS HATÁSTERÜLETE  

A  tervezett  beavatkozás  élővilágvédelmi  szempontból  meghatározott  üzemelési
hatásterületén  értünk  minden  olyan  területet,  amelyen  a  kivitelezési  fázisban
létesített  művek  üzemszerű  működése  következtében  megváltoznak  a  hatásviselő
fajok eloszlási mintázatát ténylegesen befolyásoló ökológiai környezeti tényezők.
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 3.2.1.3.1.      A Tisza-Túr-közi TÁROZÓ TERÜLETE 

11. ábra. A Tisza-Túr-közi árvízi tározó élővilágvédelmi szempontból meghatározott
üzemelési hatásterülete.

Az  üzemelés  hatásterületéhez  az  árvízi  vészhelyzetben  feltöltésre  kerülő  tározó
területén kívül ide tartozik az élővilágvédelmi szempontból meghatározott közvetlen
építési  hatásterület  tározó  területén  kívül  eső  része  is,  a  rekonstrukcióval  érintett
külső csatornaszakaszok, ill. külső anyagnyerőhelyek területével együtt, hiszen pl.: a
csatornák  esetében  a  kotrás  és  növényzeteltávolítás  után  a  jelenlegi  kiindulási
állapothoz  képest  eltérő  (mélyebb  és  fásszárú  növényzettől  mentesített)  állapotot
kapunk,  ami  a jelenlegitől  eltérő élőhelyi  adottságai  miatt  megmutatkozik majd  a
megváltozott  élőhelyet  birtokba  vevő  fajegyüttes  összetételén  és  mennyiségi

BioAqua Pro Kft 28



viszonyain  is  mindaddig,  míg  a  feliszapolódás  és  a  benövényesedés  miatt  évek
múltán újra elő nem áll majd egy, a jelenlegihez hasonló állapot.

Természetesen a tervezett beavatkozás élővilágvédelmi szempontból meghatározott
üzemelési  hatásterületén  szűkebb  értelemben  az  árvízi  tározó  területét  (11.  ábra)
értjük, ahol az üzemszerű működés során árvízi vészhelyzetben a Tisza hullámteréből
történő vízkivizetés és az ennek következményeként  várható 20-30 napos jelentős
vízoszlopmagasságú vízborítás érvényesül majd, mint hatótényező.

Tágabb értelemben az üzemelési hatásterülethez tartozik természetesen a teljes Palád-
Csécsei  öblözet,  hiszen annak teljes  területére  hatni  fognak az árapasztó hatások,
élővilágvédelmi  szempontból  a  tágabb  értelemben  vett  hatásterület  nagy  részén
azonban nincsenek kimutatható hatások.

3.2.1.3.2.      A PALÁD-CSÉCSEI-FŐCSATORNA ÉS AZ ÖSSZEKÖTŐ-CSATORNA  

A meglévő és tervezett csatornaszakaszokon az üzemelés hatásterületén a jelenlegi,
illetőleg  a  kialakításra,  átalakításra  kerülő  mederszelvényeket  értjük.  Az  érintett
területet a 10. ábrán már szemléltettük. Továbbá az üzemelés hatásterületét képezik a
azok a holtmedrek, ahol a tervekben szerepel a vízpótlás megvalósítása.

Tágabb értelemben az üzemelési hatásterülethez tartozik természetesen a teljes Palád-
Csécsei  öblözet,  hiszen annak teljes területére  hatni  fognak akár csak nagyon  kis
mértékben  a  hatások,  élővilágvédelmi  szempontból  a  tágabb  értelemben  vett
hatásterület nagy részén azonban ez nem lesz kimutatható.

3.3.      A  TERV VAGY BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  
LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE  
A  beavatkozások  műszaki  tartalmát,  a  megvalósításhoz  szükséges  létesítmények
felsorolását, a mintakeresztszelvényeket a Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció
vonatkozó fejezetrészei tartalmazzák.

3.4.      A TERV VAGY BERUHÁZÁS HATÁSTERÜLETÉN LÉVŐ TERMÉSZETI ÁLLAPOT  
ISMERTETÉSE  

3.4.1.      A  SZATMÁR-BEREG (HUHN10001)  KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI  
TERÜLET ÉRINTETT RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  

3.4.1.1.      ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI ÁLLAPOT  

Az  52.847,77  hektár  kiterjedésű  különleges  madárvédelmi  terület  75  település
érintésével a Beregi-sík, a Szatmári-sík és az Északkelet-Nyírség kistájak területén
helyezkedik el.  A különleges madárvédelmi terület szinte teljesen átfed az 52.755
hektár kiterjedésű Szatmár-Bereg IBA területtel, így a nemzetközi IBA – területek
(IBA – Important  Bird Areas),  vagyis  Fontos Madárélőhelyek  sorát  gazdagítja.  A
különleges madárvédelmi területen egyetlen országos jelentőségű természeti terület, a
Kaszonyi-hegy  Természetvédelmi  Terület  található  és  szinte  teljesen  lefedi  a
Szatmár-Beregi  Tájvédelmi  Körzet  területét.  A  vizsgált  Natura  2000  terület
meghatározó hányada egykori  ártér,  melyre  a területen található holtágak, puhafás
ligeterdők,  nedves  mocsárrétek,  kaszálórétek,  tőzegmohás  lápok  emlékeztetnek,
melyet  számos  kisebb-nagyobb  kiterjedésű  szántó  és  gyümölcsös  szabdal  fel  és
északkeletről két hegy, a Kárpátok harmadidőszaki előfutára, a Tarpa Nagy-hegy és
Kaszonyi-hegy határol. A különleges madárvédelmi területen (kmt) meghatározott 2
pár uhu  (Bubo bubo) is  az  említett  területek  egyikén  fészkel.  A  folyókat  kísérő
ligeterdőkben  néhány helyen  vegyes  gémtelepet  alkotnak  a  bakcsók  (Nycticorax
nycticorax), kis kócsagok (Egretta garzetta) és szürke gémek (Ardea cinerea), de az
említett  élőhelyeken  fészkel  néhány  pár  barna  kánya  (Milvus  migrans) is.  A
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ligeterdők  gazdag  erdei  énekesmadár  közösségnek  nyújtanak  fészkelő-  és
táplálkozóhelyet. Egy-két helyen hallható itt a hazánkban szinte a kipusztulás szélén
álló  és  rokonfajával,  a  fülemülével  (Luscinia  megarhynchos)  hibridizálódó  nagy
fülemüle (Luscinia luscinia). A Tisza-menti szakadó partfalakban számos gyurgyalag
(Merops apiaster) és partifecske (Riparia riparia) fészkel. A kmt területén található,
nagy kiterjedésű, zavartalan, természetközeli tölgy-kőris-szil ligeterdőkben, illetőleg
gyertyános-kocsányos tölgyes erdőkben néhány helyen fekete gólya (Ciconia nigra)
és  darázsölyv  (Pernis  apivorus) fészkel.  Az  említett  élőhelyeken  nagy számban
fészkelnek a harkályalakúak, közöttük a  fekete harkály (Dryocopus martius) és a
közép  fakopáncs  (Dendrocopos  medius)  is.  Az  említett  élőhelyeken  egyre
gyakoribb fészkelő a holló (Corvus corax). A nyíltabb, ligetes területek, így például a
fás  legelők  szórványos  fészkelője  a  kabasólyom  (Falco  subbuteo),  a  szalakóta
(Coracias garrulus),  valamint  a  hamvas küllő (Picus canus).  A kmt  egyes vizes
élőhelyein  pocokgradációs  években  a  réti  fülesbagoly  (Asio  flammeus) is
megjelenik költőfajként. A magas füvű, száraz bokrosokkal tarkított kaszálókon és
legelőkön számos fürj (Coturnix coturnix), illetőleg haris (Crex crex) fészkel, míg a
cserjések a  karvalyposzáta  (Sylvia nisoria),  mezei  poszáta  (Sylvia  communis),  a
tövisszúró  gébics  (Lanius  collurio) és  sordély  (Emberiza  calandra)  számára
biztosítanak fészkelőhelyet.

A vizsgálati terület jellemző fészkelő madárfaunája

Milotai-tározó területe

A  vizsgálati  területen  egyéves  és  évelő  intenzív  szántóföldi  kultúrák,  juhokkal
legeltetett és kaszált veres csenkeszes rétek és mocsárrétek, fiatal tölgy ültetvények,
idős tölgyes erdő (Tiszakóród, Makkos-erdő), zavart üde és száraz gyepek, emellett
üde cserjés foltokkal tagolt száraz cserjések, őshonos és nem őshonos fafajok alkotta
fasorok húzódnak.  A vizsgálati  területen végzett  felmérések (19 vizsgálati  ponton
pontszámlálás,  valamint  a  fészkelési  időszakot  megelőző  fészekkeresés  és
harkályfajok  jelenlétének  vizsgálata)  során  36  madárfaj  130  egyedének  jelenlétét
észleltük.  Az  említett  fajok  közül  34  faj  (legalább  112  pár)  fészkelését
valószínűsítjük.  A  fészkelő  madárfajok  elsősorban  a  vizsgálati  terület  erdei
élőhelyeihez  (észlelt  fajok  64,71%-a,  a  minimálisan  feltételezett  fészkelő  párok
számának 56,24%-a), másodsorban az ún. nyílt  és szegélyélőhelyekhez (bokrosok,
mezővédő  erdősávok  és  füves  területek,  szántóföldek)  (észlelt  fajok  29,41%-a,  a
minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 41,07%-a) kötődtek, kisebb részt
pedig  a  vizes  élőhelyekhez  (észlelt  fajok  5,88%-a,  a  minimálisan  feltételezett
fészkelő párok számának 2,68%-a).

Az  észlelt  madárfajokat  a  jellemző  élőhelyeik  szerinti  bontásban  az  alábbiakban
soroljuk fel.

• A vizsgálat során észlelt, erdei élőhelyekhez kötődő madárfajok:

egerészölyv  (Buteo  buteo),  örvös  galamb  (Columba palumbus),  vadgerle
(Streptopelia turtur),  kakukk (Cuculus canorus),  zöld küllő (Picus viridis),  fekete
harkály (Dryocopus martius),  nagy fakopáncs (Dendrocopos major),  erdei  pityer
(Anthus trivialis), fülemüle (Luscinia megarhynchos), fekete rigó (Turdus merula),
barátposzáta  (Sylvia atricapilla),  kis  poszáta  (Sylvia curruca),  csilpcsalpfüzike
(Phylloscopus  collybita),  szürke  légykapó  (Muscicapa striata),  széncinege  (Parus
major), csuszka (Sitta europaea), sárgarigó (Oriolus oriolus), holló (Corvus corax),
seregély  (Sturnus vulgaris),  erdei  pinty  (Fringilla coelebs),  meggyvágó
(Coccothraustes coccothraustes), citromsármány (Emberiza citrinella).

• A vizsgálat során észlelt nyílt és szegélyélőhelyekhez kötődő madárfajok:

fácán (Phasianus colchicus),  búbos banka (Upupa epops),  mezei  pacsirta (Alauda
arvensis), cigánycsuk (Saxicola torquatus),  karvalyposzáta (Sylvia nisoria), mezei
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poszáta (Sylvia communis),  tövisszúró gébics (Lanius collurio), házi veréb (Passer
domesticus), zöldike (Carduelis chloris), sordély (Emberiza calandra).

• A vizsgálat során észlelt vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok:

sárga billegető (Motacilla flava), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)

A  felmérések  során  észlelt  fészkelő  fajok  és  a  fészkelő  párok  minimális
valószínűsíthető száma az előforduló élőhelyek szerinti bontásban

Mocsárrétek:  mezei pacsirta (Alauda arvensis) (13 pár), sárga billegető (Motacilla
flava) (1 pár).

Száraz  cserjések,  valamint  azokkal  mozaikoló  fragmentumélőhelyek  (őshonos
fafajok laza csoportjai): fácán (Phasianus colchicus) (1 revírtartó kakas), cigánycsuk
(Saxicola  torquatus)  (1  pár),  fekete  ró  (Turdus  merula)  (2  pár),  karvalyposzáta
(Sylvia nisoria) (8 pár), mezei poszáta (Sylvia communis) (1 pár), tövisszúró gébics
(Lanius collurio) (6  pár),  citromsármány  (Emberiza citrinella)  (1  pár),  sordély
(Emberiza calandra) (4 pár).

Őshonos  és  nem őshonos  fafajok  alkotta  facsoportok  és  erdősávok:  vadgerle
(Streptopelia turtur) (2 pár), kakukk (Cuculus canorus) (1 pár), búbos banka (Upupa
epops) (2  pár),  erdei  pityer  (Anthus trivialis)  (1  pár),  fülemüle  (Luscinia
megarhynchos)  (3  pár),  fekete  rigó (Turdus merula)  (4  pár),  barátposzáta  (Sylvia
atricapilla) (3 pár), kis poszáta (Sylvia curruca) (1 pár), széncinege (Parus major) (1
pár),  sárgarigó  (Oriolus oriolus)  (8  pár),  erdei  pinty  (Fringilla  coelebs)  (1  pár),
zöldike  (Carduelis chloris)  (2  pár),  citromsármány  (Emberiza  citrinella)  (1  pár),
sordély (Emberiza calandra) (1 pár).

Ültetett, idős kocsányos tölgyes (Makkos-erdő): egerészölyv (Buteo buteo) (1 pár),
kakukk (Cuculus canorus) (1 pár), zöld küllő (Picus viridis) (1 pár), fekete harkály
(Dryocopus martius) (1 pár), nagy fakopáncs (Dendrocopos major) (3 pár), fülemüle
(Luscinia megarhynchos) (1 pár), fekete rigó (Turdus merula) (2 pár), barátposzáta
(Sylvia atricapilla) (2 pár), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) (2 pár), szürke
légykapó  (Muscicapa  striata)  (2  pár)  széncinege  (Parus major)  (4  pár),  csuszka
(Sitta europaea) (1 pár), sárgarigó (Oriolus oriolus) (2 pár), holló (Corvus corax) (1
pár),  seregély  (Sturnus vulgaris)  (1  pár),  erdei  pinty  (Fringilla coelebs)  (2  pár),
meggyvágó  (Coccothraustes  coccothraustes)  (1  pár),  citromsármány  (Emberiza
citrinella) (1 pár).

Nem  őshonos  fafajok  spontán  állományai és  az  azokkal  mozaikoló
fragmentumélőhelyek  (zavart  üde gyepek,  lágyszárú özönfajok állományai):  örvös
galamb (Columba palumbus) (1 pár), vadgerle (Streptopelia turtur) (1 pár), kakukk
(Cuculus canorus)  (1  pár),  énekes  nádiposzáta  (Acrocephalus palustris)  (1  pár),
barátposzáta (Sylvia atricapilla) (2 pár).

Egyéves  és  évelő  szántóföldi  kultúrák,  valamint  gyümölcsösök: mezei  pacsirta
(Alauda arvensis) (5 pár), sárga billegető (Motacilla flava) (1 pár).

Tanyák és családi gazdaságok: házi veréb (Passer domesticus) (2 pár).

Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakasza

A  vizsgálati  területen  nyílt  gyepekkel,  illetve  szántóföldi  területekkel  érintkező
idegenhonos  és  őshonos  fafajok  alkotta  facsoportokkal,  fasorokkal  és  kökényes
sávokkal,  a  Magosligeti-erdő  szélén  pedig  részben  mocsárrétekkel  érintkező
szakaszok  figyelhetők  meg.  A  vizsgálati  területen  végzett  felmérések  során  33
madárfaj 117 egyedének jelenlétét észleltük. Az említett fajok közül 28 faj (legalább
79 pár) fészkelését valószínűsítjük. A fészkelő fajok leginkább az erdei élőhelyekhez
(észlelt fajok 60,71%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 72,15%-
a), másodsorban az ún. nyílt és szegélyélőhelyekhez (bokrosok, mezővédő erdősávok
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és füves területek, szántóföldek) (észlelt fajok 39,29%-a, a minimálisan feltételezett
fészkelő párok számának 27,85%-a) kötődtek.

• A vizsgálat  során  észlelt  erdei  élőhelyekhez  kötődő  madárfajok  és  a
minimálisan fészkelő párok száma a vizsgálati területen:

kakukk  (Cuculus  canorus)  (2  pár),  nyaktekercs  (Jynx torquilla)  (3  pár),  nagy
fakopáncs  (Dendrocopos major)  (2  pár),  erdei  pityer  (Anthus trivialis)  (8  pár),
fülemüle  (Luscinia megarhynchos)  (4  pár),  fekete  rigó  (Turdus merula)  (6  pár),
énekes rigó (Turdus philomelos) (2 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (7 pár), kis
poszáta (Sylvia curruca)(1  pár),  csilpcsalpfüzike  (Phylloscopus collybita)  (1  pár),
őszapó (Aegithalos caudatus) (1 pár),  széncinege (Parus major) (4 pár), sárgarigó
(Oriolus oriolus) (1 pár), seregély (Sturnus vulgaris) (1 pár), erdei pinty (Fringilla
coelebs)(7 pár), meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) (1 pár), citromsármány
(Emberiza citrinella) (6 pár).

• A vizsgálat során észlelt nyílt és szegélyélőhelyekhez kötődő madárfajok
és a minimálisan fészkelő párok száma a vizsgálati területen:

fürj (Coturnix coturnix) (1 pár), fácán (Phasianus colchicus) (1 pár), mezei pacsirta
(Alauda arvensis)  (4  pár),  parlagi  pityer  (Anthus campestris)  (2  pár),  cigánycsuk
(Saxicola torquatus) (2 pár),  mezei poszáta (Sylvia communis) (3 pár),  tövisszúró
gébics (Lanius collurio) (5 pár),  mezei  veréb (Passer montanus)  (1 pár),  zöldike
(Carduelis chloris) (1 pár), tengelic (Carduelis carduelis) (1 pár), sordély (Emberiza
calandra)(1 pár)

Egyéb,  a  területen a  felmérés  időpontja  miatt  nem észlelt,  de  valószínűleg  a
vizsgálati szakaszon még fészkelő madárfaj

• karvalyposzáta  (Sylvia  nisoria) (1-3  pár)  –  korábbi  tereptapasztalatokon
alapuló becsült adat (Lásd: 3.4.1.2.1. fejezet bevezető szöveg)

Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának madárfaunája

A vizsgálati területen nyílt szántókkal érintkező, kiszáradt, gyepes mederszakaszok,
hamvas  fűz  cserjés  depóniájú  szakaszok,  valamint  különböző  őshonos  és  nem
őshonos fás-cserjés sávok kísérik a csatornát, végül kökényes sávokkal jellemezhető
mederszakasz következik egy tölgy-kőris-szil  ligeterdő területén,  végül  a tervezett
meder  egy fehér akác képezte erdőn keresztül  éri  el  az Alsó-Öreg-Túr medrét.  A
vizsgálati  területen végzett  felmérések során 22 madárfaj  85 egyedének jelenlétét
észleltük. Az említett fajok közül 19 faj (legalább 39 pár) fészkelését valószínűsítjük.
A  fészkelő  fajok  leginkább  az  erdei  élőhelyekhez  (észlelt  fajok  84,21%-a,  a
minimálisan feltételezett  fészkelő párok számának 84,61%-a), másodsorban az ún.
nyílt  és  szegélyélőhelyekhez  (bokrosok,  mezővédő  erdősávok  és  füves  területek,
szántóföldek)  (észlelt  fajok  15,79%-a,  a  minimálisan  feltételezett  fészkelő  párok
számának 15,39%-a) kötődtek.

• A vizsgálat  során  észlelt  erdei  élőhelyekhez  kötődő  madárfajok  és  a
minimálisan fészkelő párok száma a vizsgálati területen:

örvös galamb (Columba palumbus) (1 pár), nagy fakopáncs (Dendrocopos major) (1
pár), erdei pityer (Anthus trivialis) (1 pár), vörösbegy (Erithacus rubecula) (1 pár),
fülemüle  (Luscinia megarhynchos)  (4  pár),  fekete  rigó  (Turdus merula)  (2  pár),
énekes rigó (Turdus philomelos) (1 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (5 pár), kis
poszáta (Sylvia curruca) (1 pár),  csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) (3 pár),
őszapó  (Aegithalos caudatus)  (1  pár),  kék  cinege  (Parus caeruleus)  (1  pár),
széncinege (Parus major) (6 pár), erdei pinyt (Fringilla coelebs) (1 pár), meggyvágó
(Coccothraustes coccothraustes)  (2  pár),  citromsármány  (Emberiza  citrinella)  (2
pár).

• A vizsgálat során észlelt nyílt és szegélyélőhelyekhez kötődő madárfajok
és a minimálisan fészkelő párok száma a vizsgálati területen:
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búbos  banka  (Upupa  epops)  (1  pár),  mezei  poszáta  (Sylvia  communis)  (2  pár),
sordély (Emberiza calandra) (3 pár).

Egyéb,  a  területen a  felmérés  időpontja  miatt  nem észlelt,  de  valószínűleg  a
vizsgálati szakaszon még fészkelő madárfajok:

• karvalyposzáta  (Sylvia  nisoria) (1  pár)  –  korábbi  tereptapasztalatokon
alapuló becsült adat (Lásd: 3.4.1.2.1. fejezet bevezető szöveg)

• tövisszúró gébics (Lanius collurio) (2-3 pár – korábbi tereptapasztalatokon
alapuló becsült adat (Lásd: 3.4.1.2.1. fejezet bevezető szöveg)

3.4.1.2.      JELÖLŐ FAJOK  

3.4.1.2.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK  

A Milotai-tározó területén a vizsgálatra 2016. április 19-én és 20-án (harkályalakúak
felmérése és fészektérképezés), valamint 2016. május 31-én, június 1-én és június 23-
án került sor. A Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna területén 2017.
április  26-28.  között  végeztünk  felmérést.  A  dokumentum  elkészítéséhez
felhasználtuk  a  természetvédelmi  kezelő  által  részünkre  megküldött  és  az  érintett
területekre  és  400  m-es  hatáskörzetükre  vonatkozó,  az  elmúlt  5  évből  származó,
védett  és  fokozottan  védett  madárfajok  fészkelési  adatait  is.  A  Palád-Csései-
főcsatorna  medderrekonstrukciója  által  érintett  szakaszán,  illetőleg  az  Összekötő-
csatorna vizsgált  szakaszán, két közösségi jelentőségű és a HUHN10001 Szatmár-
Bereg különleges madárvédelmi területen jelölő madárfaj, a karvalyposzáta (Sylvia
nisoria) és  a  tövisszúró  gébics  (Lanius  collurio) hazai  érkezésének időszakában
(2017.  április  26-27)  történt  a  felmérés,  így az  érintett  szakaszokon a  potenciális
fészkelőhelyeken az észlelések hiányát  egy,  a korábbi tereptapasztalatokon alapuló
állománybecsléssel egészítettük ki, így ezen két faj esetében a vizsgált szakaszokon
jelölt  adatok  csak  tájékoztató  jelleggel  szolgálhatnak  a  beavatkozáshoz.  Jelen
dokumentációban a beavatkozási területen konkrétan (fészkelési időszakban történő
felmérések esetén) és potenciálisan (fészkelési időszakon kívüli időszakban történő
felmérések esetén) fészkelő madárfajok érintettségét  vizsgáljuk,  a táplálkozó fajok
tárgyalásától és érintettségétől eltekintettünk.

3.4.1.2.2.      VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A  Milotai  tározó  területén  vizsgálat  során  a  Nemzeti  Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer módszertani leírásának megfelelően, a relatív felmérési módszerek közül a
fészkelési  időszakban  és  azon  kívül  is  jól  használható  egyszeri  pontszámlálás
módszerét  (BÁLDI et  al., 1997)  alkalmaztuk,  kiegészítve  egy  éjszakai  vizsgálattal
(május 31-ről június 1-re virradó éjjel) az éjszakai aktivitású fajok (pl. haris (Crex
crex)) jelenlétének vizsgálata érdekében, valamint a harkályalakúak vizsgálatával és
fészektérképezéssel még a lombfakadás előtt a vizsgálati terület erdei élőhelyein. A
vizsgálati területen a pontszámlálás során 19 vizsgálati ponton, a pontok 200-300 m
sugarú körzetében, 5 perc alatt észlelt (látott, hallott) madárfajok egyedszámának és
denzitásának,  valamint  egyes  háttérváltozók  (fontosabb  időjárási  paraméterek,
megfigyelési időpontok, stb.) rögzítését végeztük el.

A  Palád-Csécsei-főcsatorna  és  az  Összekötő-csatorna  területén  szintén  az  előbb
említett  NBmR  módszertannak  megfelelő,  de  az  abszolút  módszerekhez  sorolt
territórium térképezés módszerét alkalmaztuk.

A  megfigyelésekhez  egy  10×42-es  nagyítású  binokuláris  keresőtávcsövet
használtunk.  Jelen  dokumentációban  a  vizsgálati  területen  fészkelő  madárfajok
érintettségét vizsgáltuk. A madárfajok elnevezése az MME Nomenclator Bizottság
(2008) munkáját követi. A Natura 2000 jelölő madárfajok neveit a dokumentum teljes
egészére kiterjedően vastag szedéssel jelöltük. Az élőhelyi jellemzéseket az Általános
Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (BÖLÖNI et al 2011) alapján készítettük.
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3.4.1.2.3.      A JELÖLŐ FAJOK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

jégmadár –   Alcedo atthis   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A  vizsgálati  területen  nem  fészkel.  Táplálkozó  egyedek  elsősorban  a  vonulási
időszakban, különösen augusztus-szeptember környékén és télen fordulhatnak elő a
beavatkozási területen (pl: Palád-Csécsei csatorna egyes szakaszai, Milota, Pál-Deák-
dűlő halastava).  Mivel  konkrét  fészkelő párok költési  sikerét  a  beruházás  sem az
építési, sem pedig az üzemelési fázisban nem fogja kedvezőtlenül érinteni, ezért nem
ítéljük  hatásviselőnek és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

réti fülesbagoly –   Asio flammeus   (Pontoppidan, 1763)

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása  valószínűsíthető  (mocsárrétek).  Mivel  konkrét  fészkelő  párok  költési
sikerét  a  beruházás  sem az  építési,  sem pedig  az  üzemelési  fázisban  nem fogja
kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek és  a  hatásbecslés  további
fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

cigányréce –   Aythya nyroca   (Güldenstädt, 1770)

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása valószínűsíthető (pl:  Milota, Pál-Deák dűlő halastava).  Mivel konkrét
fészkelő párok költési sikerét a beruházás sem az építési,  sem pedig az üzemelési
fázisban  nem fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

bölömbika –   Botaurus stellaris   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület felett csupán átrepülő példányok előfordulása valószínűsíthető.
Mivel konkrét fészkelő párok költési sikerét a beruházás sem az építési, sem pedig az
üzemelési  fázisban  nem  fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem  ítéljük
hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

uhu –   Bubo bubo   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A vizsgálati területen nem jellemző madárfaj, ezért a beruházás szempontjából nem
tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további fejezeteiben nem szerepeltetjük

fattyúszerkő –   Chlidonias hybrida   (Pallas, 1811)

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása  valószínűsíthető  (Milota,  Pál-Deák  dűlő  halastava).  AMivel  konkrét
fészkelő párok költési sikerét a beruházás sem az építési,  sem pedig az üzemelési
fázisban  nem fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

fehér gólya –   Ciconia ciconia   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A  vizsgálati  területen  nem  fészkel.  Táplálkozó  példányok  a  vizsgálati  területen
rendszeresen előfordulnak március közepe és szeptember eleje között. Mivel konkrét
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fészkelő párok költési sikerét a beruházás sem az építési,  sem pedig az üzemelési
fázisban  nem fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

fekete gólya –   Ciconia nigra (  Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A vizsgálati  területen  nem fészkel.  Táplálkozó példányok  a  vizsgálati  területen a
Palád-Csécsei  vízfolyás  mentén  a  tározó  területén  és  azon  kívüli  részeken  is
előfordulnak március  eleje  és  október  eleje  között.  Mivel  konkrét  fészkelő  párok
költési sikerét a beruházás sem az építési, sem pedig az üzemelési fázisban nem fogja
kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek és  a  hatásbecslés  további
fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

barna rétihéja –   Circus aeruginosus   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A  vizsgálati  területen  fészkelő  párok  jelenlétéről  nincs  tudomásunk.  Táplálkozó
példányok  a  vizsgálati  területen  számos  élőhelyen  (mocsárrétek,  szántóföldek)
rendszeresen előfordulnak március közepe és október között. Mivel konkrét fészkelő
párok  költési  sikerét  a  beruházás  vélhetően  az  építési,  sem  pedig  az  üzemelési
fázisban  nem fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

kékes rétihéja –   Circus cyaneus   (  Linnaeus  , 1766)

A faj érintettsége

A  vizsgálati  területen  táplálkozó  példányok  számos  élőhelyen  (mocsárrétek,
szántóföldek) rendszeresen előfordulnak október és április eleje között. Hazánkban
nem fészkel, így konkrét fészkelő párok költési sikerét a beruházás sem az építési,
sem  pedig  az  üzemelési  fázisban  nem  érintheti  kedvezőtlenül,  így  nem  ítéljük
hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

hamvas rétihéja –   Circus pygargus   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A  vizsgálati  területen  fészkelő  párok  jelenlétéről  nincs  tudomásunk.  Táplálkozó
példányok  a  vizsgálati  területen  számos  élőhelyen  (mocsárrétek,  szántóföldek)
előfordulhatnak március  vége és  szeptember  vége  között.  Mivel  konkrét  fészkelő
párok költési sikerét a beruházás vélhetően sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban  nem fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

haris –   Crex crex   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A vizsgálati területen fészkelő párok jelenlétéről nincs tudomásunk. Mivel konkrét
fészkelő párok költési sikerét a beruházás vélhetően sem az építési,  sem pedig az
üzemelési  fázisban  nem  fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem  ítéljük
hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

közép fakopáncs –   Dendrocopos medius   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A vizsgálati területen fészkelő párok jelenlétéről nincs tudomásunk. Mivel konkrét
fészkelő párok költési sikerét a beruházás vélhetően sem az építési,  sem pedig az
üzemelési  fázisban  nem  fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem  ítéljük
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hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

balkáni fakopáncs –   Dendrocopos syriacus   (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

A vizsgálati terület északi részén, a Halábor-szegi holtmeder területén rendszeresen
megfigyelhetők táplálkozó példányai. Mivel konkrét fészkelő párok költési sikerét a
beruházás  vélhetően  sem az  építési,  sem pedig  az  üzemelési  fázisban  nem fogja
kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek és  a  hatásbecslés  további
fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

fekete harkály –   Dryocopus martius   (Linnaeus, 1758)

Elterjedési terület

A Palearktisz északi sarkkörtől délre eső területein szélesen elterjedt erdei faj, mely
az Ibériai-félszigettől Kamcsatkáig a számára alkalmas élőhelyeken mindenütt költ.
Európában hiányzik  Nagy-Britanniából  és  Írországból,  valamint  a Földközi-tenger
szigeteiről, de számos balti-tengeri szigeten is fészkel (TÖRÖK, 2009).

12. ábra. A fekete harkály (Dryocopus martius) európai előfordulása (forrás:
www.faunaeur.org)

Hazai elterjedés, élőhely

Korábban elsősorban a középhegységi  és dombvidéki  idős bükkösök és tölgyesek
jellemző  fészkelője  volt,  de  az  utóbbi  évtizedekben  új  élőhelytípusokat  (alföldi
tölgyesek, ártéri erdők, idősebb nyarasok, parkok) is elfoglalt (MME NOMENCLATOR

BIZOTTSÁG, 2008).

A faj érintettsége

A vizsgálati területen 1 pár fészkel (Tiszakóród, Makkos-erdő). A beruházás során az
üzemelési  időszakban  jelentkező  árasztás  kedvezőtlenül  befolyásolhatja  a  költés
sikerét, ezért a fajt a beruházás szempontjából hatásviselőnek ítéljük.

rétisas –   Haliaeetus albicilla   (  Linnaeus  , 1758)

A faj érintettsége

A  vizsgálati  területen  fészkelő  párok  jelenlétéről  nincs  tudomásunk.  Táplálkozó
egyedek  előfordulhatnak  a  vizsgálati  terület  egyes  állandó  vízborítású  vizes
élőhelyien  (pl:  Milota,  Pál-Deák  dűlő  halastava).  Mivel  konkrét  fészkelő  párok
költési sikerét a beruházás vélhetően sem az építési, sem pedig az üzemelési fázisban
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nem fogja kedvezőtlenül érinteni, ezért nem ítéljük hatásviselőnek és a hatásbecslés
további fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

törpegém –   Ixobrychus minutus   (Linnaeus, 1766)

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása valószínűsíthető (Milota, Pál-Deák dűlő halastava). A beruházás a faj
egyedeit előreláthatólag sem az építési, sem pedig az üzemelési fázisban nem fogja
kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek és  a  hatásbecslés  további
fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

tövisszúró gébics –   Lanius collurio   Linnaeus, 1758

Elterjedési terület

Palearktikus  elterjedésű  madárfaj,  melynek  areája  az  Ibériai-félszigettől  Közép-
Ázsián át Nyugat-Szibériáig húzódik. Elterjedési területének északi határát a júliusi
16 oC-os izoterma, dél felé pedig a mediterráneum északi része határolja. Politipikus
faj. Európa nagy részén a törzsalak, a L. c. collurio fordul elő, míg a L. c. kobylini a
Krím-félszigettől Iránig, míg a L. c. pallidifrons az Ob felső és középső folyásánál,
illetve az Altaj vidékén él. Elterjedési területük átfedő részénél gyakran hibridizál a
rokon fajokkal,  így a  pusztai  gébiccsel   (L.  isabellinus)  és  a  barna  gébiccsel  (L.
cristatus) (FUISZ & CSÖRGŐ, 2009; SCHMIDT, 2000).

13. ábra. A tövisszúró gébics (Lanius collurio) európai előfordulása (forrás:
www.faunaeur.org)

Hazai elterjedés, élőhely

Az ország egész területén széleskörűen elterjedt, igen gyakori fészkelő. Különösen
gyakori  a  Zempléni-hegység  déli  részén,  a  Bükkalján,  a  Borsodi-Mezőségben,  a
Tisza mentén, a Kiskunságban és a Dunántúl déli és délnyugati  részén. Kedveli a
bokrokkal  tarkított  hegy-  és  domboldalakat,  erdőirtásokat,  erdőszéleket,  fasorokat,
bokrokban gazdag fás legelőket, szőlőket, gyümölcsösöket, de emellett minden egyéb
bokros élőhelyet is (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2008).

A faj érintettsége

A vizsgálati területen 13-14 pár fészkel, melyből  11-12 pár közvetlenül érintett az
építés (fa- és cserjeirtás) által, ezért a fajt a beruházás szempontjából hatásviselőnek
ítéljük.
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kis őrgébics –   Lanius minor   Gmelin, 1788

A faj érintettsége

A vizsgálati területen fészkelő párok jelenlétéről nincs tudomásunk. Mivel konkrét
fészkelő párok költési sikerét a beruházás vélhetően sem az építési,  sem pedig az
üzemelési  fázisban  nem  fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem  ítéljük
hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

barna kánya –   Milvus migrans   (Boddaert, 1783)

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása  valószínűsíthető  március  közepe  és  október  között.  Mivel  konkrét
fészkelő párok költési sikerét a beruházás vélhetően sem az építési,  sem pedig az
üzemelési  fázisban  nem  fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem  ítéljük
hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

bakcsó –   Nycticorax nycticorax   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása valószínűsíthető (pl: Milota, Pál-Deák dűlő halastava) március vége és
október közepe között. A beruházás a faj egyedeit előreláthatólag sem az építési, sem
pedig  az  üzemelési  fázisban  nem fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük
hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  fejezeteiben  a  fajt  érintő  hatások
tárgyalásától eltekintünk.

darázsölyv –   Pernis apivorus   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása  valószínűsíthető  április  vége  és  szeptember  közepe  között.  Mivel  a
beruházás  a  faj  egyedeit  előreláthatólag  sem az  építési,  sem pedig  az  üzemelési
fázisban  nem fogja  kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

hamvas küllő –   Picus canus   Gmelin, 1788

A faj érintettsége

A vizsgálati  terület  felett  csupán  átrepülő,  illetőleg  alkalmi  táplálkozó példányok
előfordulása valószínűsíthető kifejezetten a téli időszakban. Mivel a beruházás a faj
egyedeit előreláthatólag sem az építési, sem pedig az üzemelési fázisban nem fogja
kedvezőtlenül  érinteni,  ezért  nem ítéljük  hatásviselőnek és  a  hatásbecslés  további
fejezeteiben a fajt érintő hatások tárgyalásától eltekintünk.

karvalyposzáta –   Sylvia nisoria   (Bechstein, 1792)

Palearktikus elterjedésű, két alfajjal rendelkező madárfaj. Hazánkban a S. n. nisoria
fordul elő. A keleti hosszúság 10. foktól nyugatra csak szórványosan fészkel, keletre
Ázsiában a keleti hosszúság 100. fokig költ. Észak felé az északi szélesség 60. fok,
délre  az  északi  szélesség 40.  fok elterjedésének határa,  ami  a  júliusi  17-32  oC-os
izotermák által határolt területet jelenti (CSÖRGŐ & GYURÁCZ, 2009).
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14. ábra. A karvalyposzáta (Sylvia nisoria) európai előfordulása (forrás:
www.faunaeur.org)

Hazai elterjedés, élőhely

Elsősorban a  száraz és  meleg,  cserjékkel,  ritkás  bokorerdővel  vagy vágásújulattal
borított  domb-  és  hegyoldalak,  a  gazdag  cserjeszintű  síkvidéki  erdőfoltok  és
bokorfüzesek,  valamint  az  idős  parkok  és  kertek  elég  gyakori  fészkelője  (MME
Nomenclator Bizottság, 2008).

A faj érintettsége

A vizsgálati területen 10-12 pár fészkel, melyből 7-9 pár közvetlenül érintett az építés
(fa- és cserjeirtás) által ezért a fajt a beruházás szempontjából hatásviselőnek ítéljük.

3.4.2.      A  FELSŐ-TISZA (HUHN20001)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ÉRINTETT RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÁLLAPOT  
ISMERTETÉSE  

3.4.2.1.      ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI ÁLLAPOT  

3.4.2.1.1.      NÖVÉNYZET  

Általános jellemzés

A  HUHN20001  kódú  Natura  2000  terület  a  magyarországi  Tisza-szakasz  felső
harmadában,  Tiszabecs  és  Tiszadob községek között,  több mint  180 km hosszan
húzódik.  Természetföldrajzi  értelemben  érinti  a  Felső-Tiszavidék  Szatmári-sík,
Beregi-sík,  Bodrogköz,  Rétköz  kistájait,  a  Nyírség  Északkelet-Nyírség,  Közép-
Nyírség  és  Löszös-Nyírség  kistájait,  a  Hajdúság  Hajdúhát  kistáját,  és  a  Közép-
Tiszavidék  Taktaköz,  illetve  Hortobágy  kistájait  (MAROSI-SOMOGYI 1990).
Ugyanakkor a vegetációs tájbeosztás szerint (MOLNÁR et al. 2008) a Bereg-Szatmári-
sík,  az  Észak-Nyírség,  a  Taktaköz  és  Alsó-Bodrogköz,  illetve  a  Tisza-völgy
kistájakhoz tartozik.

Növényföldrajzi  értelemben  a  terület  az  Észak-Alföld  (Samicum)  és  a  Tiszántúl
(Crisicum) flórajárásokat érinti.

A Felső-Tisza site elsősorban a Tisza hullámtere, természetes növényzete szinte teljes
mértékben megszűnt,  napjainkban a hullámtér nagy részét  szántók,  nemesnyár-  és
nemesfűz-ültetvények, illetve felhagyott, elcserjésedett legelők-kaszálók teszik ki. A
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megmaradt „természetközeli” növényzet folyásirányban jelentős változásokat mutat,
mivel a magyarországi felső szakaszon, az országhatár közelében némi hegyi hatás
érvényesül, a hullámtérben még megtalálhatók Ukrajnából lesodródott fajok, mint a
Matteuccia struthiopteris,  Telekia speciosa,  Petasites hybridus,  Galanthus nivalis,
Chrysosplenium alternifolium, később azonban ez a hatás kevésbé, vagy egyáltalán
nem  érvényesül.  A  hullámtérben  számos  természetes  vagy  mesterséges  eredetű
holtmeder is található, ezek a feltöltődés különböző stádiumaiban vannak, jellemző
fajaik  a  Salvinia  natans,  Trapa  natans,  Nymphaea  alba,  Stratiotes  aloides.
Különösen  sok  természetes  holtmeder  jellemző  Rakamaz  környékének  széles
hullámterére.

A  természetes  puhafás  ligeterdőket  mindenütt  nemesnyár  vagy  nemesfűz
ültetvényekre  cserélték,  ezek  aljnövényzete  szegényes,  napjainkban  egyes
idegenhonos  invazív növényfajok  (Helianthus tuberosus,  Acer  negundo,  Fraxinus
pennsylvanica) terjedésének fő színterei.

A  keményfás  ligeterdők  ismert  maradványai  a  vásárosnaményi  Bagi-szegi  erdő,
illetve  a  Tiszadobi  hullámtéri  erdő.  Ezeken  a  kisméretű  erdőtömbökön  kívül  a
keményfás  ligeterdő  élőhelytípusnak  nem  maradtak  jelentős  állományai  a
hullámtérben. 

A beruházással érintett terület vegetációjának és flórájának bemutatása aktuális
felmérés alapján

A Tisza érintett töltésszakasza

A Tisza kaszált,  legeltetett  töltésén zavart  üde és száraz gyep volt  megfigyelhető.
Jellemző  fajok:  réti  ecsetpázsit  (Alopecurus pratensis),  réti  perje  (Poa pratensis),
korai  sás  (Carex praecox),  borzas  sás  (Carex hirta),  réti  csenkesz  (Festuca
pratensis), közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis) mezei katáng (Cichorium
intybus),  réti  imola  (Centaurea jacea),  bókoló  sás  (Carex melanostachya),
franciaperje (Arrhenatherum elatius).

A  beavatkozás  által  érintett  szakaszoknak  a  tervezett  Milotai-tározó  érintkező
területrészei a tározó teljes területéről készült élőhelytérkép alapján a 247-es és 157-
es foltoknak feleltethetők meg, melyeket az alábbiakban jellemzünk.

A tározó töltésének nyugati, Tisza töltéshez kapcsolódó része (247-es folt)

A  vizsgált  szakaszon  egy  kökényes  kiszáradt  árok  figyelhető  meg  egy  nagyobb
szürke nyárral.  Jellemző fajok: kökény (Prunus spinosa),  szürke nyár  (Populus ×
canescens), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica). Jellemző gyepalkotó fajok az
árokban: (Iris pseudacorus), felfutó komló (Humulus lupulus), hamvas szeder (Rubus
caesius), közönséges tarackbúza (Elymus repens).

A tározó töltésének keleti, Tisza töltéséhez kapcsolódó része (157-es folt)

Zavart jellegtelen gyep, melyet  a következő fajok alkottak: közönséges tarackbúza
(Elymus  repens),  csomós  ebír  (Dactylis glomerata),  kerek  repkény  (Glechoma
hederacea),  mezei  sóska  (Rumex acetosa),  lándzsás  útifű  (Plantago lanceolata),
angolperje (Lolium perenne).

A hullámtéri töltésláb növényzete

A hullámtéri töltésláb már nem a tározó területe. A töltéslábnál degradált, őshonos
puhafákkal és idegenhonos fafajokkal elegyes erdősáv húzódott. Jellemző fajai: zöld
juhar  (Acer negundo),  fehér  fűz (Salix alba),  fehér  akác (Robinia pseudoacacia),
veresgyűrű  som (Cornus sanguinea),  hibrid  fekete  nyár  (Populus ×  canadensis),
magas aranyvessző (Solidago gigantea).

3.4.2.1.2.      LEPKÉK  

Általános jellemzés

BioAqua Pro Kft 40



A Natura  2000 terület  szinte  kizárólag  a  Tisza  hullámterére  korlátozódik.  A site
kijelölésének  elsődleges  célja  a  Tisza  gyors  folyású,  felső  szakasza  élővilágának
védelme  volt.  A  hullámtéren  kevés  a  természetközeli  állapotú  gyep  és  erdő
(keményfás ligeterdő csak néhány kisebb foltban található), ezért a site lepkefaunája
kevésbé gazdag, és természetvédelmi szempontból kevésbé értékes. Ennek az is az
oka, hogy a szűk hullámtereken gyakori (évente többszöri) jelenség az élőhelyeken
akár több hétig tartó vízborítás, ami a lágyszárú növényzeten, avarszinten és a talaj
felső rétegében élő hernyókat és bábokat elpusztítja. A területre elsősorban a puhafás
ligeterdők  fűz-  és  nyárfogyasztó  fajai,  és  a  tartós  vízborításhoz  alkalmazkodott,
általában mocsarakban élő fajok dominanciája jellemző.

A terepi vizsgálatok eredményei

A felmérés során a kjtt jelölő lepkefajai, így a díszes tarkalepke (Hypodryas maturna),
illetve a nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutilus) jelenlétére utaló jeleket, valamint a faj
tápnövényeinek jelenlétét vizsgáltuk 2016. június 1-én.

3.4.2.1.3.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

Általános jellemzés

A Felső-Tisza Natura 2000-es site az országhatártól Tiszadobig közel 200 km hosszú
szakaszon  kíséri  a  Tiszát,  míg  a  folyásirányra  merőleges  kiterjedése  túlnyomó
többségében  a  folyó  hullámterére  korlátozódik.  A  természetmegőrzési  terület
nagyságából  fakadóan rendkívül  változatosak a  benn foglalt  élőhelyek.  Hullámtéri
szántók,  (puhafa  és  keményfa)  ligeterdők,  szárazabb  gyepterületek,  töltésrézsűk,
állóvizű  holtágak,  sebes  folyású-kavicsos  medrű,  valamint  meglassuló  laza
mederanyagú  folyó  szakaszok  egyaránt  vannak.  Ebből  következően  a  jelenlévő
herpetofauna  erősen  mozaikos  szerkezetű.  A faj-  és  egyedszámviszonyok  jelentős
eltérést  mutatnak  az  egyes  élőhelytípusoknak  megfelelően.  Összességében  az
állóvizek és azok közvetlen környezete a legfajgazdagabb, mivel a hazai kétéltűfajok
többségének lárvái ezekben a vizekben képesek kifejlődni.  A holtágakban és vizes
élőhelyrendszerekben  (kubikok,  belvizek  hálózata  stb.)  országos  léptékben  is
számottevő  egyedszámú  kétéltű  és  hüllő  közösségek  van  jelen.  Herpetológiai
szempontból  európai  viszonylatban  is  jelentős  érték  a  Natura2000-es  terület
vöröshasú unka (Bombina bombina) populációja.

A terepi vizsgálatok eredményei

A töltés érintett szakaszán található zavart száraz és üde gyep a fürge gyík (Lacerta
agilis)  számára  tekinthető  megfelelő  (adekvát)  élőhelynek.  A nappali  terepbejárás
során  az  érintett  töltésszakaszokon  két  adult  fürge  gyík  (Lacerta  agilis)  egyed
jelenlétét  rögzítettük.  Emellett  a  töltéslábi  erdőben  kétéltű  fajok  potenciális
szaporodóhelyit kerestük.

3.4.2.2.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

3.4.2.2.1.      TERMÉSZETES EUTRÓF TAVAK MAGNOPOTAMION VAGY HYDROCHARITION NÖVÉNYZETTEL  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen, emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.2.2.2.      ISZAPOS PARTÚ FOLYÓK RÉSZBEN CHENOPODION RUBRI,  ÉS RÉSZBEN BIDENTION  
NÖVÉNYZETTEL  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége
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Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.2.2.3.      CNIDION DUBII FOLYÓVÖLGYEINEK MOCSÁRRÉTJEI  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.2.2.4.      ENYVES ÉGER (ALNUS GLUTINOSA)  ÉS MAGAS KŐRIS (FRAXINUS EXCELSIOR)  ALKOTTA  
LIGETERDŐK (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.2.2.5.      KEMÉNYFÁS LIGETERDŐK NAGY FOLYÓK MENTÉN QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS ÉS  
ULMUS MINOR,  FRAXINUS EXCELSIOR VAGY FRAXINUS ANGUSTIFOLIA FAJOKKAL  
(ULMENION MINORIS)  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.2.3.      JELÖLŐ FAJOK  

3.4.2.3.1.      MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK  

3.4.2.3.1.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

Ez  a  fajcsoport  nem érintett  a  beruházás  által,  mivel  állandó  vízterekhez  kötődő
élőlényeket foglal magában. A beruházási területen, az árvízvédelmi töltésen ezek a
vízterek  hiányoznak.  Elhúzódó  áradások  idején  egyes  fajok  a  töltéselőtér  vízzel
borított részein előfordulhatnak, de állandó szaporodó közösségek ebben az esetben
sem alakulnak ki. Az előbbieket figyelembe véve ezekre a fajokra vonatkozó terepi
adatgyűjtést nem végeztünk és az irodalmi adatokra sem támaszkodtunk.
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3.4.2.3.1.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

Mivel a tervezett munkálatok csak szárazföldi területeket érintenek, egyetlen jelölő
faj  sem érintett.  Emiatt  a hatásbecslés további fejezeteiben a vízi makroszkópikus
gerinctelen fajokra vonatkozó részeket nem részletezzük.

3.4.2.3.2.      LEPKÉK  

3.4.2.3.2.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A  felmérés  során  a  kjtt  jelölő  lepkefajai,  így  a  díszes  tarkalepke  (Hypodryas
maturna), illetve a nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutilus) jelenlétére utaló jeleket,
valamint a faj tápnövényeinek jelenlétét vizsgáltuk 2016. június 1-én.

3.4.2.3.2.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

díszes tarkalepke –   Hypodryas maturna   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A kjtt által érintett  szakaszon a faj tápnövénye,  a kőris-fajok (Fraxinus spp.) nem
fordultak  elő  olyan  mennyiségben,  amiből  a  faj  bármilyen  kis  populációjának
jelenlétére  lehetett  volna  következtetni.  A  fentiek  miatt  a  fajt  nem  tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

n  agy tűzlepke –   Lycaena dispar   rutilus   (Werneberg, 1864)

A faj érintettsége

A 2016. június 1-jén végzett terepi bejárás alkalmával a Natura 2000 jelölő lepkefaj
potenciális élőhelyeinek érintettségét és a tápnövények jelenlétét vizsgáltuk. A nagy
tűzlepke (Lycaena dispar)  első  nemzedékének  repülése  az  említett  időszakban az
elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján  már  megkezdődhetett  volna,  azonban  a
beavatkozások által érintett két rövid gátszakaszon nem találkoztunk repülő egyeddel
a terepi bejárások alkalmával. A beruházási terület jellegtelen száraz-félszáraz és üde
gyepterületei a faj számára nem alkalmas élőhelyek,  akárcsak a töltéslábi  erdősáv
Emiatt a fajt nem tekintjük hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá
vonatkozó részeket nem részletezzük.

3.4.2.3.3.      EGYÉB GERINCTELENEK  

3.4.2.3.3.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A bánáti csiga (Chilostoma banaticum)  érintettségére, valamint a nagy szarvasbogár
(Lucanus  cervus)  és  a  sokbordás  futrinka  (Carabus  hampei)  élőhelyeinek
érintettségére vonatkozó vizsgálatokat 2017. április 25-én végeztük.

A  három  jelölő  gerinctelen  faj  közül  a  sokbordás  futrinka  (Carabus  hampei)
érintettségének megállapítása során a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
fenntartási tervét megalapozó vizsgálatok vonatkozó eredményeit is felhasználtuk.

3.4.2.3.3.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

sokbordás futrinka –   Carabus hampei   Reitter, 1896

Elterjedési terület

A Carabus hampei-nek több alfaja ismert. Nálunk a Carabus hampei ormayi Reitter,
1896  él.  A  mellékelt  térképen  (15.  ábra)  ennek  az  alfajnak  tanulmányozható  az
elterjedési területe. A faj dácikus elterjedésű.
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15. ábra. A sokbordás futrinka (Carabus hampei) elterjedése (Csíki 1905-1908
nyomán)

Hazai előfordulások

16. ábra. A sokbordás futrinka (Carabus hampei) magyarországi elterjedése (forrás:
www.termeszetvedelem.hu)

A magyar  irodalomban  a  Carabus hampei Küster, 1846 először  Kuthy (1896)  A
Magyar Birodalom állatvilága című munkájában kerül említésre. Abban az időben
még nem volt egyértelmű a  comptus-kollari-rothi és a  hampei-scheidleri-zawadskyi
csoport fajainak elkülönítése, ezért művében külön fajként szerepel a scheidleri és a
kollari, míg a comptus, a hampei, a rothi és a zawadskyi a kollari faj varietasaiként,
vagyis  mai  szóhasználattal  élve,  alfajaiként  vannak  feltüntetve.  Érdekes,  hogy  a
Carabus hampei Szatmár és Bereg megyében elterjedt  ormayi Reitter, 1896 alfaja
szintén  a  kollari faj  alfajaként  szerepel,  melynek  lelőhelyeként  Beregszász  van
megadva.
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A  következő  forrás,  amiben  a  Carabus hampei Küster,  1846  előfordulásának
részletesebb  tárgyalása  történik  Csiki (1905-1908)  kárpát-medencei  faunaműve.
Ebben  a  munkában  már  külön  fajként  szerepel  a  comptus,  a  kollari,  a  rothi,  a
scheidleri, a  zawadskyi és a  hampei faj. A törzsalak előfordulásánál Csiki azt írja,
hogy „előfordul Erdélyben a Mezőségen, és a Maros- és Kis-Küküllő-völgyében”.
Ezután 10 varietast, vagyis alfajt sorol fel, melyek Erdély és Máramaros különböző
tájegységein  fordulnak elő.  Ezek között  találjuk az  ormayi Reitter,  1896 alfajt  is,
melyről azt írja, hogy „előfordul Bereg vármegyében, Beregszász környékén”.

Harminc év elteltével, 1938-ban jelent meg Narozsny Zoltán Adatok Magyarország
Nagyfutó  féléihez  című  doktori  értekezése,  melyben  a  kollari,  a  scheidleri és  a
zawadskyi fajok a monilis faj alfajaiként vannak feltüntetve, míg a hampei és a rothi
faj  a  comptus faj  alfajaként.  Az  ormayi Reitter,  1896 változat csak a  comptus faj
aberrációjaként szerepel, melynek lelőhelyeként Beregszászt, Csekét (Szatmárcseke),
Nagyart, Munkácsot, Nagyszőlőst és Kajdanót (Bereg vm.) jelöli meg.

1946-ban jelent meg Csiki átdolgozott és nagyobb terjedelmű, német nyelvű kárpát-
medencei futóbogár monográfiája, melyben – a korábban már említett 10  Carabus
hampei alfaj  mellett  –  egy  újabb  alfajt  ír  le,  az  ormayi Reitter,  1896  alfaj
élőhelyeként pedig a Tisza mentét jelöli meg, Bereg és Szatmár megyékben.

A  következő  40  évben  nem  jelent  meg  a  Carabus hampei hazai  elterjedésével
kapcsolatos munka. Erre 1987-ig kellett várni, amikor Szél Győző megjelentette A
Carabus (Morphocarabus) hampei magyarországi előfordulása című cikkét, melyben
összegzi az addig ismert adatokat a faj előfordulásáról. Ebben, többek között, arról
olvashatunk,  hogy  Küster (1846)  a  Carabus hampei eredeti  leírásában
Magyarországot  és  Erdélyt  említi  a  faj  lelőhelyeként,  valamint,  hogy a  nálunk is
honos alfajt (hampei ormayi) a szerző Beregszászról írta le (Reitter, 1896). Szél idézi
Narozsny 1938-as és Csiki 1946-os munkáját, valamint tanulmányából kiderül az is,
hogy  a  Narozsny  által  említett  példányok  a  Természettudományi  Múzeum
Állattárában  Kanabé  Dezső,  Lichtneckert  Ferenc  és  Narozsny  Zoltán  neve  alatt
találhatók meg, akik a 20-30-as években gyűjtöttek a környéken.

Arra is ebben a munkában találunk utalást, hogy a hazánkban csaknem 50 évig nem
gyűjtött fajt 1986 júliusában Dr. Varga Zoltán fogta meg ismét, mégpedig a Tarpai-
hegy  egyik  löszbe  vájt  borospincéjében.  E  példány  szintén  a  TTM  Állattárának
gyűjteményébe került.  „A pince környéke löszös talajú, rajta szőlőművelés folyik,
természetesnek csak a mezsgyék nyílt növényzete nevezhető. A három – egymáshoz
igen közel eső – Szabolcs-Szatmár megyei  lelőhelyadat  alapján úgy tűnik, hogy a
Carabus hampei ormayi síksági,  ill.  dombvidéki  állat,  és a nyíltabb társulásokban
fordul elő”. – olvashatjuk Szél Győző tanulmányában.

A  következő  forrás  a  Carabus hampei ormayi Reitter,  1896  elterjedésére
vonatkozóan  Szalai  Krisztina  (1994)  Futóbogarak  a  Szatmár-Beregben,  különös
tekintettel a Carabus hampeire című egyetemi diplomadolgozata. Ebből a munkából
tudjuk meg, hogy egy Nagy Sándor nevű illető (részletesebben nem utal a kilétére)
1987-1988-ban a  tarpai  Nagy-erdőben végzett  talajcsapdás vizsgálatokat,  melynek
során az első évben nem fogott  Carabus hampei példányokat,  mert  a talajcsapdák
alacsonyabb térszínen voltak elhelyezve, míg 1988-ban a talajcsapdákat áthelyezte a
Nagy-erdő egy magasabban fekvő részére, ahol már sikerült Carabus hampeit fognia.

Szalai  Krisztina  1991-1993  között  végzett  vizsgálataiból  az  derül  ki,  hogy  több
helyen is fogott Carabus hampei példányokat. 1991-ben a faj előkerült a Kaszonyi-
hegyről, a Tarpai-hegyről és a tarpai Nagy-erdőből is. Úgy tűnik, hogy a vegetáció
nem  befolyásolja  a  faj  előfordulását,  mivel  ezüsthársasból,  nyílt  területről  és
gyertyános-tölgyesből egyaránt előkerült. 

1992-ben  a  tarpai  Nagy-erdőben  jelölés-visszafogásos  módszert  alkalmazott  a
Carabus hampei populációnagyságának,  ill.  mozgáskörzetének megállapítására.  A
vizsgálatot nem tudta kiértékelni a kellő mennyiségű adat hiánya miatt, de számunkra
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informatív az  az  eredmény,  hogy 5 példányt  sikerült  fognia  élvefogó csapdákkal,
melyek közül 2 példányt fogott vissza. 1993-ban 6 új területen végzett talajcsapdás
vizsgálatokat,  melynek  során  csak  a  Dédai-edőben  fogott  Carabus hampei
példányokat, de részletesen nem tér ki a faj előfordulásának élőhelyi viszonyaira.

Dolgozatának összegzésében említést  tesz arról,  hogy a Hortobágyi  Nemzeti  Park
munkatársai  (valószínűleg  Szilágyi  Gábor  kezdeményezésére)  1993  nyarán  egy
állapotfelmérés keretén belül  Carabus hampei példányokat fogtak ártéri területeken
is, mint pl. Tiszabecsnél a Szabó-Füzesben és Kishódosnál a Sár-Éger-mentén.

A  következő  adatot  a  Carabus hampei előfordulására  Ködöböcz  Viktor  (1997)
diplomamunkájában találjuk, aki a Beregi-síkság ukrán és magyar oldalán található
erdők futóbogár faunáját hasonlította össze. Vizsgálatai során 1995-ben csak a Dédai-
erdőben fogott  3 példányt  a fajból,  de érdekes módon pont  abban az erdőtagban,
amelyből 1993-ban a Szalai Krisztina által fogott példányok is előkerültek. Ködöböcz
Viktor  szóbeli  elmondása  alapján  a  talajcsapdák  ebben  az  erdőrészben  kevert,
akácos-tölgyes állományban, lazább szerkezetű, inkább löszös jellegű talajba voltak
leásva.  Az  erdő  mélyebben  fekvő,  kifejezetten  agyagos  talajú,  gyertyános-tölgyes
állományából  egyetlen  példány  sem került  elő.  A  Dédai-erdőben  fogott  Carabus
hampei példányokra  Magura et  al.  (1997)  munkájában  is  találunk  utalást,  mely
részben  Ködöböcz  Viktor  1995-1996  közötti  anyagát  dolgozza  fel,  és  értékeli
állatföldrajzi szempontból.

17. ábra. A sokbordás futrinka (Carabus hampei) előfordulása a Szatmár-Beregi-
síkon

1996. július 24-én Tallósi Béla, a Hortobágyi  Nemzeti Park munkatársa 3 példány
Carabus hampeit fogott Tiszabecsnél, a Szabó-Füzesben, ahonnan már 1993-ban is
előkerült a faj. Az állatok az ártéren található rönkök alól kerültek elő, vagyis a faj
agyagos öntéstalajon is kiválóan megél, annak ellenére, hogy a Tisza minden éven
elönti azt a területet. A három példányt Ködöböcz Viktor személyesen látta Tallósi
Béla gyűjteményében.

1997-2002  között  Baloghné  Bokor  Zsuzsanna  különböző  erdőfelújítási  módok
talajlakó  makroízeltlábú  faunára  kifejtett  hatását  tanulmányozta,  melynek  során  a
Bockereki-  és  a  Beregszászi-erdőben  végzett  vizsgálatokat.  A  futóbogarakat
Ködöböcz Viktor határozta meg. A Beregszászi-erdőben 1997-ben 5, 1998-ban 26,
2000-ben 22, 2002-ben pedig 7 Carabus hampei példány került a talajcsapdákba. A
vizsgálatok egy 60 éves gyertyános-tölgyesben, egy 30 éve felújított állományban,
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egy 3 éves csemete állományban és egy 1 éves, makkvetésből származó újulatban
folytak.  A vizsgálatsorozat 5 éve alatt  Carabus hampei példányok csak a csemete
állományból és az újulatból kerültek elő, míg a már teljesen záródott lombkoronájú
30 és 60 éves gyertyános-tölgyes  állományokból  még véletlenül  sem kerültek elő
példányok.

Ködöböcz  Viktor  és  Magura  Tibor  2006-ban talajcsapdás  vizsgálatokat  végzett  a
Kaszonyi-hegyen,  melynek  során  számos  példány  került  elő  egy  idősebb  akácos
állományából, míg azon kívül csak egy-két példány.

Ködöböcz  Viktor  és  Magura  Tibor  2007-ben  talajcsapdás  vizsgálatokat  folytatva
igazolta a faj előfordulását Szatmárcseke környékén a Tisza hullámterében, akácos
állományban,  valamint  Tiszabecsnél,  a  Szabó-füzesben  egy  akácos  állományban.
Ködöböcz Viktor és Magura Tibor 2009-ben a Batár patak árterének magyarországi
szakaszán több helyről  kimutatta a fajt,  így kijelenthető, hogy a faj a Batár patak
mentén szinte mindenhol előfordul (17. ábra).

Élőhely

A  faj  élőhelyigényére  vonatkozó  ismereteink  jelenleg  még  ellentmondásosabbak,
mint annak előtte bármikor. Tény, hogy a faj egyaránt előkerült ártérről (Tiszabecs,
Kishódos),  nyílt  élőhelyről  (Tarpai-hegy),  zárt  ezüsthársas  társulásból  (Kaszonyi-
hegy),  tölgyes  társulásból  (tarpai  Nagy-erdő,  Nagybégányi-hegy)  és  gyertyános-
tölgyes  társulásból  (Beregszászi-  és  Salánki-hegy).  Ezek  után  nehéz  lenne
egyértelműen megmondani, hogy a faj milyen társulást kedvel, milyen talajt részesít
előnyben. Az eredmények alapján azonban úgy tűnik, hogy a hullámtéren belül az
enyhén hátasabb, homokos, lazább talajszerkezetű részeket kedveli, míg az anyagos
talajú élőhelyeket kifejezetten kerüli.

Az ismert lelőhelyadatok alapján megállapítható, hogy a Carabus hampei alapvetően
domb-  és  hegyvidéki,  általában  magasabb  térszínhez  kötődő  faj.  Az  eddigi
vizsgálatok  alapján  a  Kaszonyi-hegy  populációja  tűnik  a  legnagyobbnak,  szintén
nagy  a  Beregszászi-erdőé,  nem  nagyon  ismert  a  Tarpai-hegy,  a  Szabó-füzes
(Tiszabecs) populációjának nagysága,  de biztosan kicsi a Dédai-erdőé, amely csak
egy kis, laza talajszerkezetű erdőrészletre terjed ki.

A faj érintettsége

A faj hazánkban kizárólag a Magosliget és Gulács közötti Tisza hullámtéren fordul
elő főként akácos vagy akáccal kevert vegyes állományú (akácos- bodzás, akácos-
nyaras,  különböző  akácos  cserjés)  területrészeken,  helyenként  vízpart  közeli
füzesekben, füzes-nyarasokban. A faj a nyílt élőhelyeket kerüli. A töltéslábi őshonos
puhafás  és  idegenhonos  fafajokkal  elegyes  degradált  erdősáv  a  faj  potenciális
élőhelyeként  tartható  számon.  A  fokozottan  védett  faj  jelenléte  a  területen  csak
talajcsapdás  vizsgálattal  állapítható  meg,  mely  az  érintett  területen  a  szokásos  5
csapdás transzekttel (1 csapda 25m2 élőhelyet fed le) számolva néhány egyed biztos
pusztulásával járt volna. A 2013. évi vizsgálatok a beavatkozástól számított nyugati
1.260 m-es távolságra (Milota,  Szenna-füzes),  illetőleg keleti  1.290 m (Tiszabecs,
Szabó-Füzes (Itató) távolságra már  kimutatták a faj jelenlétét az élőhelyein,  így a
jelenlegi beruházás által érintett állomány nagyságára vonatkozó számításainkat az
azokból származtatható eredmények felhasználásával végeztük el, a fokozottan védett
faj  egyetlen  egyedének pusztulása  nélkül.  A munkálatok során ez  alapján 50-100
egyed  pusztulásával  lehet  számolni.  A  fajt  ezért  a  beruházás  szempontjából
hatásviselőnek ítéljük.

b  ánáti csiga –   Chilostoma banaticum   (Rossmässler, 1838)

Elterjedési terület

Fosszilis  előfordulásainak tanúsága szerint  (DOMOKOS 1986,  DOMOKOS et  al.
1997,  DOMOKOS–KORDOS–KROLOPP  1992,  EHRMANN  1956,  HIR  1988,
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KORMOS 1909,  KROLOPP 1964,1973,  1983,  1988,  LOŽEK 1964,  SOÓS 1943,
SÜMEGHY 1923, ZEISSLER 1958) visszahúzódóban lévő faj. Az Északi-Kárpátok
kerülete  kivételével  a  Carpathicum  faunatartományának  jellemző  faja.  Ettől  a
területtől izolálódott előfordulásáról is van néhány, többé-kevésbé biztosnak, illetve
bizonytalannak  tartott  adat.  Ezek  közül  megemlítendő  SOÓS  1943  szlavóniai
(Horvátország)  és  CLAUSS  1979  quedlinburgi  (Németország)  jelzése.  Ez  utóbbi
populáció a Fogarasi havasokból 1961-ben betelepített egyedek utódaiból áll. Innen,
a  kísérleti  céllal  történő  betelepítést  követő  16.  évből  származnak  CLAUS  1979
utolsó  biometriai  adatai.  ŠTAMOL  1990  a  „Hrvatski  Prirodoslovni  Muzej”
gyűjteményéből a bánáti csiga 3 példányát jelzi bulgáriai gyűjtésből.

Izolálódott előfordulásai közé tartoznak azok a Pannonicumba behatoló fluktuációs
foltok  [Bagiszeg,  Szabó-füzes,  Geszt  (kastélypark),  Dénesmajori-csigás-erdő,
Mályvád,  Sitka,  Maros  ártér]  is,  amelyeket  összefoglalóan  Praecarpathicumnak
nevezünk (DELI 1997).

18. ábra. A bánáti csiga (Chilostoma banaticum) európai elterjedése (zölddel a
jelenleg ismert elterjedés) (forrás: www.faunaeur.org)

Hazai előfordulás

Hazai elterjedéséről meglévő eddigi ismereteket a 19. ábra mutatja be. Magyarország
K-i részén, az alábbi UTM négyzetekben (összesen 12) fordul elő: DS 32, 42, 51, 71;
ES 08, 27, 36, 49; EU 94; FU 03, 04, 32 [BÁBA 1980a, 1983a, b;1997; BÁBA–
DOMO-KOS 1992, 2002; BÁBA–KONDOROSSY 1995; CZÓGLER 1935; DELI
1997; DELI et al.1995, 1996; DELI – SÜMEGI 1999,  DOMOKOS 1989, 1992b,
1994,  2003;  DOMOKOS  et  al.  2003;  FINTHA  et  al.  1993;  GASKÓ  1999;
GROSSU1983;  KALIVODA  1999;  PINTÉR  et  al.1979,  PINTÉR–SZIGETHY
1979,1980;  SOÓS 1943;  SZABÓ – FINTHA 1999;  WAGNER 1941.  Továbbá  a
Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba)  gyűjteményéből,  Kettős-Körös uszadéka
(Békés); valamint Geszt, kastélypark].
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19. ábra. A bánáti csiga (Chilostoma banaticum) magyarországi elterjedése (forrás:
www.termeszetvedelem.hu)

• Vásárosnamény,  Bagiszeg  Ezt  a  Tiszához  kötődő  fluktuációs  foltot  1967
júliusában,  malakocönológiai  vizsgálatai  során  találta  meg  BÁBA (1969).
Zömében természetes állapotú ártéri  erdő, puha- és keményfaligetekkel.  A
bánáti  csiga élőhelyét  képező erdős területet  megközelítően 10 m-es  irtás
vágja  ketté.  (Itt  vezetik  keresztül  a  korábban  Összefogás  és  Testvériség
névvel  ellátott  csővezetékeket.)  Az  állat  több  erdőtag  vízhatású  helyei
közelében  található  jelentősebb  populációkban.  A  mintegy  200  hektárnyi
területet  a  Szatmár-beregi  Tájvédelmi  Körzet  keretein  belül  tervezik
erdőrezervátummá alakítani (FINTHA 2003).

• Tiszabecs, Szabó füzes FINTHA et al. (1993) 1992-ben találta meg ebben a
1,5-2 km hosszan elnyúló,  a Tiszától 50-500 m-re fekvő erdőben a bánáti
csigát.  A Hortobágyi  NP Igazgatóság által országos védelemre előkészített
tiszabecsi  ártér,  a  Batár  torkolati  szakaszától  a  mocsári  ciprus  fasorig
megközelítően 100 hektáros. A védelemre előkészített, degradált hullámtéri
területen belül a legtöbb bánáti csiga a 30,4 hektáros H 05300080 jelű Corine
Biotopes  felvételi  helyen  belül  található.  A  faállományt  itt  40  év  alatti
amerikai kőris, nemesnyár, akác, kocsányos tölgy alkotja (FINTHA 2003).

• Geszt,  kastélypark  Ez  a  legújabban  napvilágra  került  fluktuációs  folt.
Meglétét Béres Mária jelezte 2003 novemberében. (A békéscsabai Munkácsy
Mihály  Múzeum  gyűjteményében  található  minta  gyűjtési  ideje:
2003.12.11.).

• A Körösök vidékén ez a legészakibb,  mintegy 2,0 hektáros előfordulás,  a
Sebes-Köröst kísérő egykori erdős háton fekvő, 5,4 hektáros kastélyparkban.
A kastélypark kultúrtörténete 1766-tól datálható. Ekkor került Tisza László
birtokába az erdővel  borított  háton fekvő kastély,  amelyet  a későbbiekben
átépítettek.  Az  1800-as  évek végén,  a  jelenleginél  közel  kétszer  nagyobb
parkot locsolóhálózattal látták el és belterjesen gondozták. A II. világháború
után megindult a park pusztítása, pusztulása. A parkban sok idős tölgy, hárs,
kőris, juhar és fenyő található (GÁL 1977). 

• Gyula-Gyulavári, Sitka E megközelítően 400 hektáros erdőben a 3 holtághoz
kötődik  a  bánáti  csiga  előfordulás.  A  terület  a  Sarkadi-tó  emlékét  őrzi.
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Ökológiai  adottságai  feltehetően  éppen  elégségesek  a  bánáti  csiga
fennmaradása  szempontjából.  Ősi  érszakaszok hálózzák be  a  Sitkai-  és  a
Mályvádi-erdő déli, bánáti csiga által nem lakott részét. A Sitkai-erdő előbbi
része egyben  a  vésztározó leggyakrabban elöntött  területéhez tartozik.  Az
erdő  északi  részén  található  füzesekhez  köthető  a  Fekete-Körös
hullámterében található, 2 hektáros bánáti csigás terület is. 

• Gyula-Gyulavári,  Dénesmajori  Csigás-erdő  TT  A  Fekete-Körös  magyar
szakaszán  1994  októbere  óta  ismert  a  bánáti  csiga  (DOMOKOS  1994).
Jelenleg ez a feliszapolódott morotva a legjobban megkutatott bánáti csigás
terület. Az utóbbi években gyakori a terület Fekete-Körös általi elöntése. Az
árvizeket, vagy jelentősebb csapadékot követően észrevehetően megnő a faj
gyakorisága.  A  fűzállományban  az  árvizek  alkalmával  nagy  kiterjedésű
uszadék  kupacok,  gátak  halmozódnak  fel,  amelyek  kiszáradásukig  remek
búvóhelyet  biztosítanak  többek  között  a  viszonylag  nagyobb  házú  bánáti
csigáknak is. 

• Gyula-Gyulavári, Mályvádi-erdő (Gabonás) Csupán a Dénesmajori Csigás-
erdőtől megközelítően 100 m-re fekvő nyáras-akácosból került  elő néhány
példány bánáti csiga 2002-ben (DOMOKOS 2003). A lelőhely, a NY-ra néző
napos erdőszél dús lágyszárú növényzetében található. Deli Tamás szóbeli
közlése alapján a 90-es évek végén egy nagy esőzést követően megfigyelt
egy bánáti  csigát,  amint  a  gát  tetején  keresztülmászott.  Tehát  nemcsak  a
madarak sikertelen zsákmányolása eredményezheti e nagyobb házú puhatestű
behurcolását,  hanem  rövidebb  távon  annak  aktív  mozgása  is  hasonló
eredményre vezethet.

• Maros  ártér  A  Maros  50  km  hosszú  magyarországi  szakaszának
hullámterében több helyen is előfordul a faj. Sajnos pontosan még feltáratlan
a 2852 hektáros ártéri erdő bánáti csiga állománya.  Ezen a téren sokat tett
GASKÓ 1999,  aki  1970 óta a Maros-ártér  több pontjáról  kimutatta.  Ezen
területek közül a Makó-Landori erdő ma már a Körös-Maros Nemzeti Park
része (ANDÓ et al.1988).

• Állománynagyságának  bemutatása,  becslése:  A  becsléshez  DOMOKOS
1987, 1992a, FINTHA et al., 1993, BÁBA–DOMOKOS 2002, DOMOKOS
et  al.  2003 munkáiban található  gyakorisági  adatok  szolgáltak  alapul.  Az
állomány  nagyságának  kiszámításánál  viszont  nem  vették  figyelembe  a
geszti és a sitkai előfordulást elhanyagolható példányszáma miatt. A bánáti
csiga  hazai  állománya  14  millió  kifejlett  példányra  tehető.  (Bagiszeg:  6
millió,  Szabó-füzes:  4  millió,  Dénesmajori  Csigás-erdő:  1  millió,  Maros
ártere: 3 millió)

Élőhely

E  mediterrán  faunakörbe  tartozó  állat  a  közép-európai  hegyvidéki  centrum  dác-
podóliai areájába tartozik (BÁBA 1982). Elterjedési centruma a Bánátban keresendő.
Innen származik  a  faj  magyar  elnevezése.  A LOŽEK-féle  ökológiai  fajcsoportok
közül a W–csoportba – tipikusan erdei fajok – sorolható (LOŽEK 1964). A bánáti
csiga ritkasági értékszáma: 7 (SÓLYMOS, 2002). A 33 védett szárazföldi csigafaj
közül – 7 másik faj társaságában – az ötödik a rangsorban. A fenyő kivételével szinte
mindenféle  fafajú  erdőben  megtalálható.  (Elsősorban  a  következő  társulásokban:
Salicetum  albae-fragilis,  Fraxino  pannonicae-Ulmetum,  Populetum  cultum,
Quercetum  és  Ruderalia).  Diszperziójára  évszaktól  függően  az  egyenlőtlen  és
szigetszerű  előfordulás  a  jellemző.  Fertilitása:  ismeretlen.  Trofitási  szintje:
növényevő.

Klimatikus, mikroklimatikus viszonyok: A bánáti csiga előfordulása Magyarországon
az A3 jelzetű meleg,  mérsékelten száraz,  forró nyarú és a B6 jelzetű mérsékelten
meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű éghajlati körzethez kötött (KAKAS 1960). Ez
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a körzet 0 és -60 közötti nedvességellátottsági indexével átmenetet jelent a nedves és
mérsékelten nedves területek és az ország belsejében található száraz területek között.
A THORNTHWAIT-féle körzetbeosztás szerint ez száraz szubhumid zónának felel
meg (THORNTHWAIT 1931). A bánáti csigás területeken az évi átlaghőmérséklet 8
és 12 ºC, a csapadék évi összege pedig 550 és 800 mm közé esik. A júliusi átlagok:
22-23ºC  és  40-90  mm  (Magyar  Nemzeti  Atlasz  1967).  (Az  Erdélyi  Szigethegy-
ségben  Domokos  Tamás  által  végzett  gyűjtések  zónájában  a  júliusi  hőmérséklet
átlaga  16-20  ºC,  az  évi  csapadékmennyiség  pedig  700-1000  mm.  Lásd  Atlas
Republica Socialista Romania, Bucuresti, 1979.)

Hidrogeológiai  viszonyok:  A  csigák  életét  közvetve  és  közvetlenül  meghatározó
talajzóna hidrológiai  állapota az időjárási  feltételektől,  a talaj  fizikai  és biokémiai
állapotától  és  a  felszín  alatti  vizekkel  való  kapcsolatától  függ (ALFÖLDI  1986).
Domokos  Tamás  tapasztalatai  szerint  a  független  vízháztartású  réti  és  réti
öntéstalajok,  amelyek  akár  nagyobb  foltokban  is  előfordulhatnak  régiónkban,
kedvezőek a bánáti csiga adaptálódása szempontjából. Ezt támasztják alá a hullámtéri
előfordulások  és  a  Sitkai-erdőben  található  populációk  holtághoz  kötődése.
Erdélyben  előfordul  sziklagörgeteges  hegyoldal  avarjában;  patakokat  kísérő,
lágyszárúakkal gazdagon benőtt sziklapárkányokon, vízfolyásokkal átszőtt égeresek
magasabb térszínein is.

Veszélyeztető és/vagy korlátozó tényezők:

• A holtágak kiszáradása, kiszáradáshoz vezető vízgazdálkodási beavatkozások.
(pl: a Mályvádi vésztározó évenkénti megnyitásának elmaradásával megszűnik
a megfelelő mikroklíma megteremtése  és  megnehezül  a faj  uszadékkal  való
betelepülése, ill. utánpótlása).

• Az erdő lombozatának nagyfokú (50% feletti) nyitottsága.
• Az erdő kiszáradást előidéző, a bánáti csiga megőrzését figyelmen kívül hagyó

gyérítése.  A  fás  szint  alatti  szintek  hiánya,  illetve  jól  elkülöníthető  szintek
kialakítása.

• Korlátozó tényező lehet a búvóhelyek (fekvő fatörzsek, gallyak) hiánya.
• A  faállomány  véghasználatát,  tarvágásos  letermelését  követő  lomb-  és

gallyégetés, tuskózás, az avart eltávolító talajgyűjtés és gyalulás (erre példa a
Sitka 129/A erdőrészlet!)

• Gondot jelenthet a rovarinvázió okozta lombtalanodás az erdő alsó vagy felső
szintjeiben, valamint a túlzott sűrűségű vadállomány által okozott taposás. Ez
ellen ható tényező: az erdők lágyszárú szintjében uralkodó nagy csalánt (Urtica
dioica)  nem  fogyasztják  a  vadak,  s  így  ezek  a  bánáti  csiga  élőhelyek
taposatlanok maradnak.

• Kerítés kihúzása elősegíti a nagyvadak feltorlódását, a kerítéshez közeli terület
pihenőhelyül választását, és az ezzel járó taposás gyérítő hatását.

A faj érintettsége

A  bánáti  csiga  (Chilostoma  banaticum)  populációinak  jelenlétére  irányuló
felméréseket  2017.  április  25-én végeztük.  A faj  populáció nagyságának  becslése
jelenlét-hiány  adatokon  alapszik.  A  Natura  2000  fenntartási  tervet  megalapozó
célzott  vizsgálatok  szerint  a  tiszabecsi  ártéren  a  faj  legjelentősebb  állományai  a
beavatkozási  területtől  1,5 km-re (Tiszabecs,  Szabó-Füzes) találhatóak,  azonban  a
beavatkozás  által  érintett  élőhelyen  is  kimutattuk  a  faj  populációinak  kisebb
állományát, így a beruházás által hatásviselőnek tekintjük a fajt.
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1. fotó. A bánáti csiga (Chilostoma banaticum)

ff

2. fotó.  A bánáti csiga (Chilostoma banaticum) megtelepedésére alkalmas
élőhely a beavatkozás által érintett terület közvetlen közelében

A  töltés  maga  nem rendelkezik  a  faj  számára  megfelelő  élőhelyi  adottságokkal,
azonban  a  hullámtéri  töltésláb  és  az  ahhoz  közeleső  hullámtéri  oldal  területén
szórványosan előfordulnak a faj populációinak jelenlétére utaló héjmaradványok. Élő
példányait  csupán  egy  helyen  mutattuk  ki,  a  vízkivételi  hely  által  érintett
beavatkozási  területen a  hullámtéren,  ahol  egy kubikgödörben a  dús  aljnövényzet
lehetővé  tette  a  nedvesebb  közeg  megmaradását  (2.  fotó),  illetve  ugyanebben  az
erdősávban  további  egy  élőhelyfoltban  a  faj  héjmaradványait  találtuk  meg.  A
beruházási  terület  mentén  elhelyezkedő  hullámtéri  területen  a  faj  populációinak
jelenlétét  alátámasztó  friss  héjakat  is  sikerült  kimutatni  a  degradált  puhafákkal
elegyes  erdősávban. Összességében  tehát  hatásviselőnek  tekinthetjük  a  fajt,  de  a
hatás  nem  számottevő.  A  munkálatok  során  becslésünk  szerint  10-30  egyed
puszutulásával számolhatunk.

s  zarvasbogár –   Lucanus cervus   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége
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A  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  területet  érintő  töltéslábi  erdősáv
(degradált, őshonos puhafákkal és idegenhonos fafajokkal elegyes erdősáv) nem felel
meg  a  faj  élőhelyi  igényének,  emiatt  a  fajt  nem  tekintjük  hatásviselőnek,  és  a
hatásbecslés további, részletező fejezeteiben nem szerepeltetjük.

3.4.2.3.4.      HALAK  

3.4.2.3.4.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A tervezett beavatkozás által érintett területen a halfauna felmérését egy alkalommal,
2017. március 30-án végeztük.

3.4.2.3.4.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

A tartósan vízhiányos területen a felmérés idején nem találtunk olyan vízteret, amely
halfajok  tartós  előfordulását  tenné  lehetővé,  ezért  a  kiemelt  jelentőségű
természetmegőrzési  területen  jelölő  halfajokat  nem tekintjük  hatásviselőnek,  és  a
hatásbecslés további, részletező fejezeteiben nem szerepeltetjük.

3.4.2.3.5.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

3.4.2.3.5.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület tervezett beavatkozás által érintett a
felmérést  2016. június  1-én,  valamint  2017.  április  25-én végeztük.  A felmérések
során  az  NBmR  protokoll  (KORSÓS,  1997)  szerinti  foltban  és  sávban  történő
mintavételt is alkalmaztuk. A vizsgálati időszak a beavatkozási terület herpetológiai
értékeinek  felmérése,  számba  vétele  tekintetében  ideálisnak  tekinthető,  hiszen  a
kétéltűek és hüllők aktív periódusaiban történt.

3.4.2.3.5.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

vöröshasú unka –   Bombina bombina   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A  faj  a  növényzettel  dúsan  benőtt,  áramlásmentes,  eusztatikus,  vagy  időszakos
állóvizekben és lassan áramló csatornákban fordul elő. A beavatkozás által érintett
töltésoldal  és  töltésláb  zavart  száraz  és  üde  gyep  jellegű  élőhelyét  telelőhelyere,
illetőleg  a  tavaszi  szaporodóhely  felé  történő  vonulás  során  használja,  az  nem
tekinthető az élőhelyének. A hullámtéri előtér területén található őshonos puhafákkal
és idegenhonos fafajokkal  elegyes  erdősáv kisebb mélyedései  csak árvizek esetén
kapnak elöntést, amikor a faj szaporodóhelyiként funkcionálhatnak. Mivel azonban a
tervezett építési munkálatokat a folyó kisvizes, nyári időszakában tervezik végezni,
amikorra  a faj  potenciális  élőhelyei  eleve ki  vannak száradva így az építés során
fejlődő peték vagy lárvák (ebihalak) pusztulása sem várható. Ezek alapján a fajt nem
tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további fejezeteiben nem szerepeltetjük.

mocsári teknős –   Emys orbicularis   (Linnaeus,1758)

A faj érintettsége

A faj  a vízpartoktól  csak a tojásrakás idejére távolodik el.  A beavatkozási  terület
környezetében  nem  jellemzőek  olyan  állandó  vízterek,  amelyek  a  faj  számára
megfelelő élőhelyek lennének, így az árvízvédelmi töltésen, vagy a töltéslábi erdei
élőhelyen való felbukkanása a fajnak még a tojásrakás időszakában sem valószínű.
Ezek  alapján  a  fajt  nem  tekintjük  hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további
fejezeteiben nem szerepeltetjük.
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3.4.2.3.6.      EMLŐSÖK  

3.4.2.3.6.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A beavatkozás által érintett területen 2016. június 1-jén a közönséges vidra (Lutra
lutra) életnyomait kerestük.

3.4.2.3.6.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

közönséges vidra –   Lutra lutra   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A  beavatkozás  által  érintett  rövid  szárazföldi  töltésszakaszok  nem  tekinthetők  a
közönséges  vidra  (Lutra  lutra)  élőhelyének,  akárcsak  a  folyó  töltéslábi  érintett
erdősávjai. A vizsgált szakaszokon olyan műtárgy,  (áteresz, zsilip) nem volt jelen,
melynek környékét a faj egyedei előszeretettel jelölik ürülékkel (territóriumjelzés). A
töltéslábi  erdő  avarja  száraz  volt,  így  a  faj  lábnyomait  sem észleltük,  de  egyéb
életnyom  (pl.  kotorék,  csúszda)  jelenlétét  sem.  A  vizsgált  folyószakaszon  az
élőhelyek szélét elsősorban a folyóval közvetlenül, kisvizes időszakban is érintkező
mederszakaszok, valamint parti sáv és a műtárgyak, illetőleg az azokhoz kapcsolódó
csatornakifolyók  területe  képezi.  Ilyen  élőhelyek  a  kiemelt  jelentőségű
természetmegőrzési terület beruházással érintkező szakaszán nem fordulnak elő, ezek
alapján  a  fajt  nem  tekintjük  hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  részletező
fejezeteiben nem szerepeltetjük.

3.4.3.      A  MAGOSLIGETI-ERDŐ ÉS GYEPEK (HUHN20053)  KIEMELT  
JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ÉRINTETT RÉSZÉNEK  
TERMÉSZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  

3.4.3.1.      ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI ÁLLAPOT  

3.4.3.1.1.      NÖVÉNYZET  

Általános jellemzés

A HUHN20053 kódú Natura 2000 terület  természetföldrajzi  értelemben az Alföld
Szatmári-sík kistájában található (MAROSI-SOMOGYI 1990). Ugyanakkor a vegetációs
tájbeosztás szerint (MOLNÁR et al. 2008) a Bereg-Szatmári-sík kistájhoz tartozik.

Növényföldrajzi értelemben a terület az Észak-Alföld (Samicum) flórajárást érinti.

A Magosligeti-erdő és gyepek site mintegy 560 ha kiterjedésű. Néhány száz éve még
teljesen erdősült  lehetett,  ennek jelentős  maradványa  a  Magosligeti-erdő (Fischer-
erdő) amelyben a már igen ritkának számító, középhegységi elemekben bővelkedő
alföldi  gyertyános-tölgyes  élőhely található  meg  foltokban.  E  mellett  találhatók  a
területen  ültetvény  kocsányos-tölgyesek,  ártéri  mocsárrétek,  legelők-kaszálók,
utóbbiak közül egyeseket nem használják, emiatt cserjésedik-erdősödik. 

A  Natura  2000  terület  flórájában  sok  jelentős,  védett,  és/vagy  az  Alföldön  ritka
növényfaj  fordul elő, ilyenek a  kárpáti  sáfrány (Crocus heuffelianus),  a  tavaszi
csillagvirág (Scilla bifolia agg.), a fiókás tyúktaréj (Gagea spathacea). Ugyancsak
jelentős a bánsági borgyökér (Oenanthe banatica) állománya.

A beruházással érintett terület vegetációjának és flórájának bemutatása aktuális
felmérés alapján

A  vizsgált  szakaszon  a  csatornamederben  domináns  a  mocsári  nőszirom  (Iris
pseudacorus) és a vízi harmatkása (Glyceria maxima), valamint a mocsári sás (Carex
acutiformis). Színezőelemként megjelent a réti kakukktorma (Cardamine pratensis),
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a rókasás (Carex vulpina) és a pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), a kúszó
boglárka (Ranunculus repens), valamint a széleslevelű békakorsó (Sium latifolium).
A  depónián  a  14+200  –  14+355  km  szelvény  között  szárazodó  mocsárrét  volt
megfigyelhető  a  jobb  parton  a  következő  fajokkal:  korai  sás  (Carex praecox),
csattogó  szamóca  (Fragaria viridis),  ösztörűs  veronika  (Veronica chamaedrys),
egynyári  seprence (Stenactis annua),  kúszó boglárka (Ranunculus repens),  tavaszi
veronika  (Veronica vernalis),  buglyos  kocsord  (Peucedanum alsaticum),  réti
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), réti ibolya (Viola pumila), négymagvú bükköny
(Vicia tetrasperma).  Az élőhely megfeleltethető a "Cnidion dubii  folyóvölgyeinek
mocsárrétjei" közösségi jelentőségű élőhelynek. A koronán kökény (Prunus spinosa)
képezte sáv húzódott váltakozva hol az egyik,  hol a másik parton.  A jobb parton
távolabb ismét mocsárrét sáv szárazodó változata terült el olyan elsősorban őshonos
fafajokkal, mint a kocsányos tölgy (Quercus robur) és a törékeny fűz (Salix fragilis),
illetőleg kevesebb magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), helyenként
pedig a vackor (Pyrus pyraster)  is  megjelent  benne.  A nem őshonos fafajokat  az
amerikai  kőris  (Fraxinus  pennsylvanica),  illetőleg  a  fehér  akác  (Robinia
pseudoacacia)  képviselte.  Egyes  helyeken  a  koronán  a  fehér  akác  (Robinia
pseudoacacia) hosszabb sávja jelent meg, itt a rézsűn és néhol a kiszáradt mederben
is  a  nagy csalán  (Urtica  dioica)  és  a  közönséges  aszat  (Cirsium vulgare)  foltjai
mutatkoztak.  Ezeken a  részen a  mederben réti  ecsetpázsit  (Alopecurus pratensis),
pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), illetőleg fekete nadálytő (Symphytum
officinale) volt még a jellemző. A 15+300 km szelvénytől a bal parti koronán zavart
száraz  és  üde  gyep  volt  jelen,  míg  a  jobb partin  szárazodó mocsárrét  vált  ismét
jellemzővé egészen a tervezési szakasz végéig (16+360 km szelvény). A mederben
ismét a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) és a mocsári sás (Carex acutiformis)
dominált a kúszó boglárka (Ranunculus repens) foltjaival. Itt a rézsűn megjelent a
réti  boglárka  (Ranunculus  acris)  is,  mellette  az  ösztörűs  veronika  (Veronica
chamaedrys),  a kék  iringó  (Eryngium  planum),  valamint  a  buglyos  kocsord
(Peucedanum  alsaticum).  Az  ezt  követő  áteresznél  kövezés  volt  jelen  ezután  a
mederben mocsári  növényzetet  főként  mocsári  sás  (Carex acutiformis)  képezte  A
koronán alacsony kökény (Prunus spinosa) képezte rövid sávok mutatkoztak, melyek
a  szárazodó  mocsárrétet  szegélyezték  néhány  őshonos  és  idegenhonos  fával  a
tervezési szakasz végéig.

3. fotó : A Palád-Csécsei-főcsatorna jellemző élőhelyi képe a 15+500 km
szelvény környékén a mederben mocsári sással (Carex acutiformis) és

mocsári nőszirommal (Iris pseudacorus)
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3.4.3.2.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

3.4.3.2.1.      CNIDION DUBII FOLYÓVÖLGYEINEK MOCSÁRRÉTJEI  

Az élőhely általános jellemzése, elterjedése

Európában  a  Natura  2000  országaiban  az  élőhely  sporadikusan  jelenik  meg,
kifejezetten ritka, kivéve Magyarországot, ahonnan szinte az ország teljes területéről
jelentették.

20. ábra. A „Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei” előfordulása a Natura
2000 országaiban (forrás: Eionet - European Topic Centre on Biological Diversity;

http://bd.eionet.europa.eu/article17/habitatsummary/details/eu_details_html?
habitat=6440&region=

A közösségi jelentőségű élőhely-kategóriába tartoznak MOLNÁR et al. (2008), illetve
BÖLÖNI et al. (2007) alapján az alföldi mocsárrétek.

Ezek a vegetációs időszak jelentős részében üde (tavasszal  gyakran vízállásos, de
nyárra kiszáradó), nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas füvű rétjei.
Leginkább a domináns fűfajokról (Agrostis alba, Alopecurus pratensis, Deschampsia
caespitosa, Festuca arundinacea, F. pratensis, Poa pratensis, P. trivialis) ismerhető
fel.

Az  érintett  Natura  2000  területen  a  természetvédelmi  kezelő  becslése  alapján  a
"cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei" élőhely mintegy 120 ha kiterjedésben
van jelen.

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

A  munkálatok  3.423  m2 (0,34  ha)  kiterjedésű  élőhelyet  érintenek  közvetlenül  a
14+000  és  a  16+360  km  szelvény  között,  ezért  az  élőhelytípust  a  beruházás
szempontjából hatásviselőnek tekintjük.
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21. ábra. A „Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei” élőhely hazai előfordulása
a HD 17. cikk alapján készült országjelentés alapján (forrás:

www.termeszetvedelem.hu)

3.4.3.2.2.      KEMÉNYFÁS LIGETERDŐK NAGY FOLYÓK MENTÉN QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS ÉS  
ULMUS MINOR,  FRAXINUS EXCELSIOR VAGY FRAXINUS ANGUSTIFOLIA FAJOKKAL  
(ULMENION MINORIS)  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen. Emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.3.2.3.      PANNON GYERTYÁNOS-TÖLGYESEK QUERCUS PETRAEÁVAL ÉS CARPINUS BETULUSSZAL  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen. Emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.3.3.      JELÖLŐ FAJOK  

3.4.3.3.1.      LEPKÉK  

3.4.3.3.1.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A terepbejárásra 2017. május 11-én került sor, melynek során a kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület beavatkozás által érintett szakaszán a jelölő lepkefajok,
így a díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) és a nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
fajok  jelenlétét,  illetőleg  élőhelyeik  és  tápnövényeik  jelenlétét  és  esetleges
érintettségét vizsgáltuk.

3.4.3.3.1.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

díszes tarkalepke –   Hypodryas maturna   (Linnaeus, 1758)
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A faj  tápnövényét  képező kőris (Fraxinus spp.) fajok néhány egyede fordul  elő a
beavatkozás által érintett területen, mely nem képes a faj még kisebb állományának
eltartására sem.  Ezen okokból kifolyólag a fajt nem tekintjük hatásviselőnek, és a
dokumentáció további részében nem szerepeltetjük.

n  agy tűzlepke –   Lycaena dispar   rutilus   (Werneberg, 1864)

Elterjedési terület

Eurázsiai  faj,  a  zonális  erdősztyepet  kísérő nedves réteken,  mocsár-  és lápréteken
korábban egész Európában számos  helyen  gyakori  volt.  Élőhelyeinek  lecsapolása,
mezőgazdasági  művelés  alá  vonása  miatt  Nyugat-Európában  mindenütt  erősen
megritkult, az angliai törzsalak már a XIX. század közepén kipusztult. Az Európai
Unió területén belül Lengyelországban és Magyarországon vannak a legjelentősebb
állományai Hazánkban még általánosan elterjedt, többfelé gyakori.

A faj európai elterjedését az 22. ábra mutatja. 

22. ábra. A L. dispar európai előfordulása (zölddel a jelenleg ismert elterjedés)
(forrás: www.faunaeur.org)

Hazai elterjedés

Hazai  elterjedése  széles  körű,  csupán  az  Alföld  aszályos  nyarú  kultúrterületeiről
hiányzik. Leggyakoribb az ország láp- és mocsárrétekben gazdag nyugati vidékein
(Fertő-Hanság,  Őrség)  és  az  Alföld  nedves  rétekben  bővelkedő  területein  (pl.
Hortobágy,  Szatmár-Beregi  sík, Körös-vidék).  A faj hazai  elterjedését az  23. ábra
mutatja.
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23. ábra. A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) hazai előfordulása a HD 17. cikk alapján
készült országjelentés alapján (forrás: www.termeszetvedelem.hu)

Élőhely

Élőhelyei elsősorban a zonális erdősztyepet kísérő nedves rétek. Hazánkban síkvidéki
mocsár-  és  lápréteken,  turjánvidékeken,  folyók  menti  ártéri  gyepeken  fordul  elő.
Domb-  és  hegyvidéken  is  él,  bár  a  tengerszint  feletti  magassággal  egyre
szórványosabbá  válik.  Dombvidéki  patak-menti,  völgyalji  nedves  réteken  még
elterjedt, hegyvidéki kaszálókon viszont már jóval ritkább.

A faj érintettsége

A  faj  tápnövényét  képező  sóska  (Rumex  spp.)  fajok  a  beavatkozás  által  érintett
depónián is előfordulnak, de nagy tömegük, a tőlük északra (a beavatkozás által nem
érintett) szárazodó mocsárrét jellegű élőhelyeken figyelhető meg. A munkálatok a faj
élőhelyinek szélén zajlanak és bár nem zárható ki, néhány juvenilis egyed (hernyó)
(1-10  pld.)  pusztulása  ez  a  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  területen
előforduló  állomány  töredékét  fogja  jelenteni  csupán.  A  fentiek  miatt  a  fajt  a
beruházás szempontjából hatásviselőnek ítéljük.

3.4.3.3.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

3.4.3.3.2.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A vöröslábú hegyisáska, mint jelölő faj jelenlétét a Palád-Csécsei-csatorna kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területtel érintkező szakaszán 2017. május 11-én 6
területen vizsgáltuk.

3.4.3.3.2.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

v  öröslábú hegyisáska –     Odontopodisma rubripes   (Ramme, 1931)

Elterjedési terület

A vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) a Kárpát-medence keleti felének
szubendemikus faja. Határainkon kívül az Erdélyi-Szigethegység északkeleti részén,
valamint Kárpátalján fordul elő (Kis 1976, Rácz 1998).
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Hazai előfordulások

24. ábra. A vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) magyarországi
elterjedése (forrás: www.termeszetvedelem.hu)

25. ábra. A vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma
rubripes) elterjedése a Szatmár-Beregben
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Hazai elterjedése a Beregi-sík területére korlátozódik (24. ábra). Az újabb vizsgálatok
(NAGY A. 2006, 2007) a faj korábban feltételezettnél szélesebb elterjedését mutatják a
régióban. (25.ábra)

Élőhely

A  vöröslábú  hegyisáska  (Odontopodisma  rubripes)  röpképtelen,  korlátozott
mozgékonyságú, hangot nem ad. Thamnobiont életforma típusú, dácikus faunaelem.
Erős  kárpáti  faunahatás  egyik  jelzőfaja,  a  hazai  fauna  lokálisan  előforduló
érdekessége. Populációi erősen izoláltak, melyek elhelyezkedése kizárólag a Beregi-
síki  erdő-refúgiumok  és  az  ezekhez  kapcsolódó  zárt  gyepek  szegélyélőhelyeire,
valamint  nedves-magasfüvű (1-1,5m) területeire korlátozódnak.(VARGA 1992,  NAGY

B. 1990, 2002, NAGY & KISFALI 2007). Előfordulási helyein magas egyedszámot érhet
el.  Ahol „vadgazdálkodási” céllal  az erdőszegélyeken rendszeres cserjeirtás folyik
(pl.  Lónyai-erdő),  ott  az  állománya  csökken.  Monitorozása  és  fajmegőrzési
programjának  kidolgozása,  az  utóbbi  években  nem szerepelt  a  természetvédelem
kiemelt céljai között.

A fajt veszélyeztető tényezők:
• közvetlen emberi behatás (szegélyirtás)
• természetes folyamatok (szekunder szukcesszió, kiszáradás)
• Élőhelyein a vízlecsapolás kerülendő, a cserjés-magaskórós erdőszegélyek 

megőrzendők.

A faj érintettsége

A vizsgált  6  terület  közül  3  esetén  volt  kimutatható  a  faj  előfordulása.  A  faj  a
cserjésekkel és magaskórósokkal szegélyezett csatornapartokon volt jelen. A fasorral
szegélyezett,  illetve  kevésbé  strukturált  gyepekkel  borított  csatornapartokon  és
szegélyeken a faj nem találja meg életfeltételeit. A csatornához kapcsolódó fasorok,
erdőfoltok  és  bevezető  árkok  szegélyei  mentén  a  faj  jelenléte  mindenhol
megfigyelhető volt. A csatorna mentén élő állományok természeti állapota a kapcsolt
élőhelyeken állományaival  közösen jónak tekinthető. A kapcsolt  élőhelyeken a faj
állományai a 2008-ban és 2014-ben végzett felmérések során is kimutathatók voltak.
A munkálatok során 2.800 – 4.200 egyed pusztulása várható.

3.4.3.3.3.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

3.4.3.3.3.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A Palád-Csécsei-főcsatornán a felméréseket 2017. március 30-án, ugyanakkor 2017.
április 27-én végeztük el.  A felmérések során az NBmR protokoll (KORSÓS,  1997)
szerinti foltban és sávban történő mintavételt is alkalmaztuk.  A vizsgálati időszak a
beavatkozási terület herpetológiai értékeinek felmérése, számba vétele tekintetében
ideálisnak tekinthető, hiszen a kétéltűek és hüllők aktív periódusaiban történt.

3.4.3.3.3.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

vöröshasú unka –   Bombina bombina   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A  faj  jelenlétét  a  vizsgált  szakaszon  tapasztalható  vízhiány  miatt  nem  tudtuk
kimutatni. A felmérések idején a vizsgált szakaszon a meder száraz volt. A tervezett
építési  munkálatokat  a  száraz,  nyári  időszakában tervezik végezni,  amikorra  a faj
potenciális élőhelyei a mederben eleve ki vannak száradva így az építés során fejlődő
peték  vagy  lárvák  (ebihalak)  pusztulása  sem  várható.  Ezek  alapján  a  fajt  nem
tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további fejezeteiben nem szerepeltetjük.
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3.4.4.      A  CSAHOLC-GARBOLC (HUHN20054)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET ÉRINTETT RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÁLLAPOT  
ISMERTETÉSE  

3.4.4.1.      ÁLTALÁNOS TERMÉSZETI ÁLLAPOT  

3.4.4.1.1.      NÖVÉNYZET  

Általános jellemzés

A HUHN20054 kódú Natura 2000 terület  természetföldrajzi  értelemben az Alföld
Szatmári-sík kistájában található (Marosi-Somogyi 1990). Ugyanakkor a vegetációs
tájbeosztás szerint (Molnár et al. 2008) a Bereg-Szatmári-sík kistájhoz tartozik.

Növényföldrajzi értelemben a terület az Észak-Alföld (Samicum) flórajárást érinti.

A Csaholc-Garbolc site mintegy 4.054 ha kiterjedésű. Néhány száz éve még teljesen
erdősült lehetett, ennek vegetációs szempontból is jelentős maradványai a Ricsei és a
Garbolci erdők, amelyekben a már igen ritkának számító, középhegységi elemekben
bővelkedő  alföldi  gyertyános-tölgyesek  fordulnak  elő.  Ezek  mellett  nagy
kiterjedésben vannak jelen ártéri mocsárrétek, kaszálók, amelyek közül sok az 1990-
es évek óta nincs használatba, emiatt cserjésedik-erdősödik. 

A  Natura  2000  terület  flórájában  sok  jelentős,  védett,  és/vagy  az  Alföldön  ritka
növényfaj  fordul  elő,  ilyenek  a  mocsári  kockásliliom  (Fritillaria  meleagris),  a
szibériai nőszirom (Iris sibirica), a  sziki kocsord (Peucedanum officinale), a  réti
kardvirág (Gladiolus imbricatus), a tarka sáfrány (Crocus heuffelianus), a tavaszi
csillagvirág  (Scilla bifolia agg.).  Kiemelkedő  jelentőségű  az  Észak  Alföldről
máshonnan  nem  jelzett  szagos  párlófű  (Agrimonia procera)  és  az  Alföldről
máshonnan nem jelzett szőrös vesepáfrány (Polystichum braunii).

A beruházással érintett terület vegetációjának és flórájának bemutatása aktuális
felmérés alapján

Az Összekötő-csatorna  tervezési  szakaszán  a  4+454 km szelvénytől  a  4+992 km
szelvényig elsősorban kökény (Prunus spinosa) képezte cserjés sáv volt jellemző a
depónián, mindkét oldalt őshonos cserje (fekete bodza (Sambucus nigra), veresgyűrű
som (Cornus sanguinea), gyepűrózsa (Rosa canina), egybibés galagonya (Crataegus
monogyna))  és  fafajok  (Quercus robur),  mezei  juhar  (Acer  campestre))  alkotta
facsoportokkal és fasorokkal. A mederben mocsári sás (Carex acutiformis), mocsári
nőszirom (Iris pseudacorus), kúszó boglárka (Ranunculus repens) képezte mocsári
vegetáció  húzódott,  a  következő  színezőelemekkel:  réti  kakukktorma  (Cardamine
pratensis),  pongyolapitypang  (Taraxacum officinale),  gilisztaűző  varádics
(Tanacetum vulgare), közönséges tyúkhúr (Stellaria media), hamvas szeder (Rubus
caesius), hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata).

A  4+998  és  az  5+182  között  a  meder  egy  jó  természetességű  tölgy-kőris-szil
ligeterdőn haladt keresztül, melynek záródása 85-90% körüli volt. Az említett élőhely
megfeleltethető a „Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus
laevis és  Ulmus minor,  Fraxinus excelsior vagy  Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion  minoris)”  közösségi  jelentőségű  élőhelynek.  Az  erdő  első
lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy (Quercus robur), másodikban a mezei juhar
(Acer campestre) volt a domináns, cserjeszint a vizsgált szakaszon nem volt jellemző.
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3. fotó. Az Összekötő-csatorna tervezett
nyomvonalának jellemző élőhelyi képe az 5+195

km szelvénynél

A mederben gyér,  mezofil  erdőkre jellemző  vegetáció volt  mutatkozott.  Jellemző
fajok: hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata), szálkás pajzsika (Dryopteris
carthusiana), ligeti perje (Poa nemoralis), vénic szil (Ulmus laevis), vackor (Pyrus
pyraster), fagyal  (Ligustrum vulgare), egybibés  galagonya  (Crataegus monogyna),
gyertyán  (Carpinus betulus),  réti  kakukktorma  (Cardamine pratensis),  mocsári
nőszirom (Iris pseudacorus).  Az 5+182 és  az  5+407 között  az  elágazó meder  az
Alsó-Öreg-Túr medréig egy fehér akác (Robinia pseudoacacia) és mezei juhar (Acer
campestre)  alkotta erdőfolton,  egy újabb tölgy-kőris-szil  ligeterdő folton,  illetőleg
egy újabb fehér akác (Robinia pseudoacacia) képezte erdősávon haladt keresztül.

3.4.4.2.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

3.4.4.2.1.      CNIDION DUBII FOLYÓVÖLGYEINEK MOCSÁRRÉTJEI  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.4.2.2.      SÍK-  ÉS DOMBVIDÉKI KASZÁLÓRÉTEK (ALOPECURUS PRATENSIS,  SANGUISORBA  
OFFICINALIS)  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

BioAqua Pro Kft 63



Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.4.2.3.      ENYVES ÉGER (ALNUS GLUTINOSA)  ÉS MAGAS KŐRIS (FRAXINUS EXCELSIOR)  ALKOTTA  
LIGETERDŐK (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.

3.4.4.2.4.      KEMÉNYFÁS LIGETERDŐK NAGY FOLYÓK MENTÉN QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS ÉS  
ULMUS MINOR,  FRAXINUS EXCELSIOR VAGY FRAXINUS ANGUSTIFOLIA FAJOKKAL  
(ULMENION MINORIS)  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely előfordul ugyan tervezési területen a 4+998 és az 5+182 km szelvény
között és még egy rövidebb szakaszon az 5+182 és az 5+407 között, de sem a kotrás,
vagy cserjeirtás,  sem pedig  a  műtárgymunkálatok  nem fognak zajlani  az  említett
területeken,  emiatt  az  élőhelyet  nem  tekintjük  hatásviselőnek,  és  a  hatásbecslés
további fejezeteiben a vonatkozó részeket nem részletezzük.

3.4.4.2.5.      PANNON GYERTYÁNOS-TÖLGYESEK QUERCUS PETRAEÁVAL ÉS CARPINUS BETULUSSZAL  

Az élőhely aktuális állapota, érintettsége

Ez az élőhely nem fordul elő a tervezett beavatkozási területen., emiatt nem tekintjük
hatásviselőnek, és a hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem
részletezzük.
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3.4.4.3.      JELÖLŐ FAJOK  

3.4.4.3.1.      LEPKÉK  

3.4.4.3.1.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

Az  Összekötő-csatorna  kjtt  által  érintett  területének  bejárását  2017.  május  11-én
végeztük. Az egyes mintapontok esetében a vonalas beavatkozás két oldalán 50-50
m-es transzekt mentén haladva vizsgáltuk az adott élőhely alkalmasságát az adott faj
szempontjából.  Kerestük  a  fajok  élőhelyeit,  tápnövényeit,  hernyóit  vagy  egyes
esetekben hernyófészkeit.

3.4.4.3.1.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

sárga gyapjasszövő –   Eriogaster catax   (Linnaeus, 1758)

Elterjedési terület

Nyugat-,  közép-  és  dél-európai  faj,  mely  az  Európa  Unió  nyugati  országaiban  a
kipusztulás szélére került. A Kárpát-medencei populációk a faj európai állományának
igen lényeges részét képezik. A faj európai elterjedését a 26. ábra mutatja.

26. ábra. A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) európai előfordulása (zölddel a
jelenleg ismert elterjedés) (forrás: www.faunaeur.org)

Hazai elterjedés

A sárga gyapjasszövő Magyarországon szórványos elterjedésű. Gyakorlatilag csak a
nagy  kiterjedésű  alföldi  agrárterületekről  hiányzik,  de  szinte  sehol  sem  gyakori.
Egyes  években  azonban  a  hernyófészkek  nagyobb  számban  láthatók.  Beregi
populációi  –  így  a  HUHN20054  site  területén  lévők  is  –  az  országosan
legjelentősebbek közé tartoznak, így európai viszonylatban is jelentősek. 

A faj hazai elterjedését a 27. ábra mutatja.
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27. ábra. A sárga gyapjasszövő (Eriogaster  catax) hazai előfordulása a HD 17. cikk
alapján készült országjelentés (www.termeszetvedelem.hu) alapján

Élőhely

Élőhelyei  sík-  és  dombvidéki  cserjés  erdőszegélyek,  bozótos  domboldalak,
cserjésedő legelők.

A faj érintettsége

28. ábra. A sárga gyapjasszövő (Eriogaster  catax) előfordulása a beavatkozási
terület közvetlen közelében
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A beavatkozás által érintett terület bejárása során a depónia kökény (Prunus spinosa)
képezte  cserjés  szegélyében a  faj  egy  utolsó  lárvastádiumban  lévő  magányos
hernyóját figyeltük meg (28. ábra), mely igazolja a faj jelenlétet és érintettségét, ezért
a fajt a beruházás szempontjából hatásviselőnek ítéljük.

n  agy szikibagoly –   Gortyna borelii lunata   (Freyer, 1843)

A faj érintettsége

A beavatkozás  által  érintett  területen  a  faj  tápnövényének  jelenlétét  nem sikerült
igazolni.  Mivel  a  faj  monofág,  vagyis  egyetlen  tápnövénye  a  sziki  kocsord
(Peucedanum officinale), így e tápnövény hiánya egyben azt jelenti, hogy a faj nem
fordul elő a beavatkozási területen. Ezért a fajt  nem tekintjük hatásviselőnek és a
hatásbecslés további  részletező fejezeteiben a fajra vonatkozó részek tárgyalásától
eltekintünk.

díszes tarkalepke –   Hypodryas   maturna     (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

Az  Összekötő-csatorna  4+338  km  szelvény  körül  érintkezik  a  faj  kisebb
élőhelyfragmentumához  (kőrises  folt),  de  az  már  nem  képezi  részét  a  kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területnek. A faj élőhelye megtalálható a 4+998 és az
5+182 km szelvények közötti szakaszon is, de ott már konkrét beavatkozásokat (fa-
és  cserjeirtás,  kotrás,  deponálás)  nem  terveznek,  így  a  faj  élőhelye  és  érintett
állománya a tervezett beavatkozás által nem lesz érintett. A fentiek miatt a fajt nem
tekintjük  hatásviselőnek  és  a  hatásbecslés  további  részletező  fejezeteiben  a  fajra
vonatkozó részek tárgyalásától eltekintünk.

n  agy tűzlepke –   Lycaena dispar   rutilus   (Werneberg, 1864)

A faj érintettsége

A  faj  csupán  a  hatásterülettel  szomszédos  élőhelyeken  fordul  elő,  ahol  már
munkálatok  nem fognak zajlani.  A fajt  emiatt  nem tekintjük hatásviselőnek,  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem részletezzük.

vérfű-hangyaboglárka –   Maculinea teleius   (Bergsträsser, 1779)

A faj érintettsége

A faj csak olyan élőhelyeken fordul elő, ahol tápnövénye, az őszi vérfű (Sanguisorba
officinalis) állományai előfordulnak. Mivel a faj tápnövényét a kjtt érintett szakaszán
nem találtunk,  így a fajt  nem tekintjük  hatásviselőnek,  és  a  hatásbecslés  további
fejezeteiben a rá vonatkozó részeket nem részletezzük.

3.4.4.3.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

3.4.4.3.2.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes), mint jelölő faj jelenlétét a Palád-
Csécsei-csatorna  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  területtel  érintkező
szakaszán 2017.  május  11-én 2 területen vizsgáltuk. A nagy hőscincér (Cerambix
cerdo) esetében a faj élőhelyének jelenlétét és érintettségét vizsgáltuk

3.4.4.3.2.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

nagy hőscincér –   Cerambyx cerdo   Linnaeus, 1758

A faj érintettsége

A faj élőhelye megtalálható a 4+998 és az 5+182 km szelvények közötti szakaszon.
Az  érintett  szakaszon  azonban  konkrét  beavatkozást  (fa-  és  cserjeirtés,  kotrás,
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deponálás)  nem  terveznek,  így  a  faj  élőhelye  és  érintett  állománya  a  tervezett
beavatkozás  által  nem  lesz  érintett.  A  fentiek  miatt  a  fajt  nem  tekintjük
hatásviselőnek és  a hatásbecslés további  részletező fejezeteiben a fajra  vonatkozó
részek tárgyalásától eltekintünk.

vöröslábú hegyisáska –   Odontopodisma rubripes   (Ramme, 1931)

A  faj  általános  bemutatását  (Elterjedési  terület,  hazai  elterjedés,  élőhely)  már
korábban, a 3.4.3.3.2.2.fejezetben részleteztük.

A faj érintettsége

A vöröslábú hegyisáska, mint jelölő faj jelenlétét a Palád-Csécsei-csatorna kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területtel érintkező szakaszán 2017. május 11-én 6
területen vizsgáltuk,  melynek  során megállapítottuk,  hogy a tervezett  beruházás  a
területen  élő  faj  állományát  több tekintetben  is  érinti  (1.000-1.500  egyed),  ezért
hatásviselőnek ítéljük.

3.4.4.3.3.      HALAK  

3.4.4.3.3.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK  

A tervezett beavatkozás által érintett területen a halfauna felmérését egy alkalommal,
2017. március 30-án végeztük.

3.4.4.3.3.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

A tartósan vízhiányos területen a felmérés idején nem találtunk olyan vízteret, amely
halfajok  tartós  előfordulását  tenné  lehetővé,  ezért  a  kiemelt  jelentőségű
természetmegőrzési  területen  jelölő  halfajokat  nem tekintjük  hatásviselőnek,  és  a
hatásbecslés további, részletező fejezeteiben nem szerepeltetjük.

3.4.4.3.4.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

3.4.4.3.4.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A Palád-Csécsei-főcsatornán a felméréseket 2017. március 30-án, ugyanakkor 2017.
április 26-én végeztük el.  A felmérések során az NBmR protokoll (KORSÓS,  1997)
szerinti foltban és sávban történő mintavételt is alkalmaztuk.  A vizsgálati időszak a
beavatkozási terület herpetológiai értékeinek felmérése, számba vétele tekintetében
ideálisnak tekinthető, hiszen a kétéltűek és hüllők aktív periódusaiban történt.

3.4.4.3.4.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

vöröshasú unka –   Bombina bombina   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A faj  jelenlétét  pán az  Alsó-Öreg-Túr  érintkező szakaszán tudtuk kimutatni,  ahol
konkrét munkálatok nem fognak zajlani. A beavatkozások által érintett szakaszokon a
meder  száraz  volt.  A tervezett  építési  munkálatokat  is  ilyen  száraz  időszakban
tervezik végezni,  amikorra a faj potenciális élőhelyei  a mederben eleve ki vannak
száradva így a munkálatok során fejlődő peték vagy lárvák (ebihalak) pusztulása sem
várható. Ezek alapján a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további
fejezeteiben nem szerepeltetjük.

mocsári teknős –   Emys orbicularis   (Linnaeus,1758)

A faj érintettsége

A faj  az olyan kiszáradó víztereknél,  mint  amilyen  az Összekötő-csatorna érintett
szakasza jobban preferálja az állandó vizű (eusztatikus), lassú folyású vizeket, vagy
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állóvizeket.  Ilyen  élőhely  a  tervezési  szakaszon csak  az  Alsó-Öreg-Túr  érintkező
szakaszán (5+406 km szelvény)  található,  ahol  konkrét  beavatkozást  viszont  nem
terveznek. Ezek alapján a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további
fejezeteiben nem szerepeltetjük.

3.4.4.3.5.      EMLŐSÖK  

3.4.4.3.5.1.      VIZSGÁLATI IDŐPONTOK, IDŐINTERVALLUMOK, IRODALMI ADATOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

A beavatkozás által érintett területen 2017. április 26-án a közönséges vidra (Lutra
lutra) életnyomait kerestük.

3.4.4.3.5.2.      A JELÖLŐ FAJOK BEMUTATÁSA ÉS ÉRINTETTSÉGE  

közönséges vidra –   Lutra lutra   (Linnaeus, 1758)

A faj érintettsége

A faj  az olyan kiszáradó víztereknél,  mint  amilyen  az Összekötő-csatorna érintett
szakasza jobban preferálja az állandó vizű (eusztatikus), lassú folyású vizeket, vagy
állóvizeket,  melyekben  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű  táplálékállatot
(elsősorban halat) talál. Ilyen élőhely a tervezési szakaszon csak az Alsó-Öreg-Túr
érintkező  szakaszán  (5+406  km  szelvény)  található,  ahol  konkrét  beavatkozást
viszont  nem  terveznek. Ezek  alapján  a  fajt  nem  tekintjük  hatásviselőnek  és  a
hatásbecslés további fejezeteiben nem szerepeltetjük.

3.5.      A  TERV VAGY BERUHÁZÁS TÁRSADALMI,  GAZDASÁGI  
KÖVETKEZMÉNYEINEK LEÍRÁSA  
A  tervezett  Tisza-Túr-közi  tározó  és  a  Palád-csécsei  öblözet  tervezett
rekonstrukciójának  társadalmi  és  gazdasági  hatásait  a  környezeti  hatástanulmány
vonatkozó fejezetei tartalmazzák.

BioAqua Pro Kft 69



4. FEJEZET A  TERV VAGY BERUHÁZÁS

KEDVEZŐTLEN HATÁSAI

4.1.      AZ ÉRINTETT SZATMÁR-BEREG (HUHN10001)  KÜLÖNLEGES  
MADÁRVÉDELMI TERÜLET  

4.1.1.      A VÁRHATÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS LEÍRÁSA A TERV VAGY BERUHÁZÁS  
MEGVALÓSULÁSÁT KÖVETŐEN VAGY ANNAK KÖVETKEZTÉBEN  

4.1.1.1.      AZ ÉPÍTÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

A  Milotai-tározó  területén  tervezett  munkálatok  közül  a  belvízcsatornák  mentén
tervezett  munkálatok  legalább  2  pár  karvalyposzáta  (Sylvia  nisoria) és  1  pár
tövisszúró  gébics  (Lanius collurio),  a  Palád-Csécsei-főcsatornán  tervezett
munkálatok legalább 1-3 pár  karvalyposzáta (Sylvia nisoria) és 5 pár  tövisszúró
gébics  (Lanius  collurio) fészkelőhelyét,  míg  az  Összekötő-csatornán  tervezett
munkálatok legalább 1 pár  karvalyposzáta (Sylvia nisoria)  és 2-3 pár  tövisszúró
gébics  (Lanius  collurio) fészkelőhelyét  szüntethetik  meg.  Egyéb  területeken
tervezett munkálatok csak közvetett zavaró hatást gyakorolhatnak a fészkelésekre, de
konkrét  fészkelőhelyek  megszűnését  előreláthatólag  nem  eredményezik.  A
munkálatok a közösségi jelentőségű jelölő faj, a fekete harkály (Dryocopus martius)
fészkelőhelyét  (Makkos-erdő)  nem  érintik.  A  szükségtelen  fészekaljpusztulások
elkerülése  érdekében  javasoljuk  a  munkálatok  7.1.  fejezetben  meghatározott
fészkelési időszakon kívüli időintervallumra történő időzítését.

4.1.1.2.      AZ ÜZEMELÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

Üzemelés a tározó területén

Az  üzemelés  fészkelő  madárfaunára  gyakorolt  hatása  nagyban  függ  az  árasztás
időpontjától.  Egy  fészkelési  időszak  közepén  (május-június)  érkező  víztömeg
(zöldár)  a  vizsgálati  terület  délnyugati  részén  található  madárvédelmi  területen
például  a  bokrosokban  fészkelő  fajok  fészkelőhelyeit,  köztük  a  karvalyposzáta
(Sylvia nisoria) (legalább 8 pár) és a tövisszúró gébics (Lanius collurio) (legalább 6
pár) fészkelőhelyeit  pusztítaná el és kedvezőtlenül befolyásolná (zavarná) a  fekete
harkály (Dryocopus martius) (1 pár) fészkelését. A fészkelési időszakot követő vagy
azt  megelőző  elöntés  esetén  az  árasztásnak  viszont  gyakorlatilag  nem  lenne
fészekaljakat  elpusztító  hatása.  A fészkelési  időszakot  megelőző árasztás esetén a
fajok számára nem kedvező vízellátottságú helyeket a fészkelni készülők ekkor már
eleve el fogják kerülni.

Fontos  beszélnünk  a  leeresztést  követő  hetekben  visszamaradó  pangóvizekről  és
tocsogókról,  melyek  a  vizes  élőhelyekhez  kötődő  jelölő  madárfajok  kiemelt
táplálkozóhelyeiként funkcionálhatnak. Ilyen fajok lehetnek például a récefélék közül
a cigányréce (Aythya nyroca), a gémfélék közül a bakcsó (Nycticorax nycticorax),
míg  a  gólyafélék  közül  a  fekete  gólya  (Ciconia nigra),  a  fehér  gólya  (Ciconia
ciconia),  a  vágómadárfélék  közül  a  barna  kánya  (Milvus migrans),  a  rétisas
(Haliaeetus albicilla),  a  barna  rétihéja  (Circus aeruginosus),  a  kékes  rétihéja
(Circus cyaneus),  vagy a szerkőfélék közül  a  fattyúszerkő (Chlidonias hybrida),
valamint  a jégmadárfélék közül  a  jégmadár  (Alcedo atthis).  Megfelelő késő téli,
vagy kora tavaszi leürítést követően egyes fajok számára az árasztást követő élőhelyi
átalakulás  (pl:  üdébb,  kedvezőbb  vízellátottságú,  magasabb  füvű  rétek  újbóli
megjelenése) akár új fészkelőhelyek létrejöttét is elősegítheti.  Ilyen fajok lehetnek
például  a  hamvas  rétihéja  (Circus  pygargus),  a  haris  (Crex crex),  vagy a  réti
fülesbagoly (Asio flammeus). A fentiek összefoglalása révén elmondhatjuk, hogy a
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tározó  működésének  hatása  a  területen  megjelenő  közösségi  jelentőségű
madárfajokra a mindenkori vízviszonyoktól, a vízmennyiségtől és a vízszintváltozás
időpontjától,  időtartamától  függően rapszodikusan  változhat.  A  vízpótlás  azonban
bármikor  is  érkezzen,  a  terület  vízháztartásának  javítása  és  a  létrejövő
táplálkozóhelyek  és  a  potenciális  fészkelőhelyek  bővülése  révén  pozitív  hatásnak
tekinthető.

Árvízvédelmi töltés

Az árvízvédelmi  töltésnek közösségi  jelentőségű fajokra  gyakorolt  hatása  már  az
előbbinél  nagyságrendekkel  kisebb  jelentőségű.  A  töltések  oldalában  kialakuló
gyepeken  megjelenő  hüllők  vagy  kisemlősök  elsősorban  a  fehér  gólya  (Ciconia
ciconia) vagy a rétihéják (Circus spp.) táplálkozóhelyeit bővítheti.

Anyagnyerőhelyek

A Natura 2000 területen az anyagnyerők közül az A1 (Tiszakóród 0100/24-25, 0103,
0104/2  a,  b,  0104/3,  0104/5-8  hrsz-ek)  és  az  A13  (Tiszakóród  086/1  a,  b)  hrsz
területe található. Az említett terület anyagnyerőként történő hasznosítása esetén egy
mélyebb fekvésű,  csupasz felszínű terület  jelenik meg,  mely csapadékos években,
illetőleg az árasztásokat követően a csapadékvíz időszakos megtartására lesz képes
asztatikus-szemisztatikus vízterek kialakulását eredményezve. Az így kialakult vizes
élőhelyfoltok  a  fentiekben  felsorolt  vizes  élőhelyekhez  kötődő  madárfajok
táplálkozóhelyeinek bővülését segítheti elő.

Üzemelés a Palád-csécsi-főcsatorna és az Összekötő-csatorna terület

Az üzemelés  során  a  szukcessziós  változások fogják meghatározni  a  beavatkozás
által  érintett  területeken a  jelölő fajok újbóli  megjelenésének,  visszatelepülésének
lehetőségeit, mely függ az üzemelési időszakra tervezett fenntartási munkáktól (pl.
inváziós  fásszárú  fajok  visszaszorítása  érdekében  szervezett  rendszeres  kaszálás,
cserjeirtás), ha terveznek ilyet.

4.1.2.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN  
HATÁSOK LEÍRÁSA  

4.1.2.1.      A  TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FAJOK  
EG  YEDEINEK SZÁMA, ÁLLOMÁNYSŰRŰSÉGE VAGY AZ ÉRINTETT TERÜLET NAGYSÁGA  

Fajok
Fészkelőállomány a

különleges madárvédelmi
területen (pár)1

Fészkelő állomány a
projekt területen (pár)

fekete harkály (Dryocopus
martius)

80-100 1

tövisszúró gébics (Lanius collurio) 500-1000 14-15

karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 600-800 12-14

1. táblázat. A HUHN10001 különleges madárvédelmi terület jelölő madárfajainak
állománynagysága (Forrás:„1” - natura2000.eea.europa.eu)

4.1.2.2.      AZ EGYEDEK VAGY A TERÜLET SZEREPE A FAJ VÉDELME TEKINTETÉBEN  

fekete harkály (Dryocopus martius)

A beruházás által érintett területen a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő
állományának 1-1,25%-a költ, így szerepe a faj különleges madárvédelmi területen
értelmezett védelme szempontjából még nem meghatározó. A faj országos állománya
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tekintetében a beruházással érintett terület szerepe a faj védelme szempontjából nem
jelentős (0,00 – 0,02%).

tövisszúró gébics (Lanius collurio)

A beruházás által érintett területen a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő
állományának  1,45  –  2,9%-a  költ,  így  szerepe  a  faj  különleges  madárvédelmi
területen  értelmezett  védelme  szempontjából  még  nem  számottevő,  de  már
meghatározó. A faj országos állománya  tekintetében a beruházással érintett terület
szerepe a faj védelme szempontjából nem jelentős 0,0021 – 0,0026 %).

karvalyposzáta (Sylvia nisoria)

A beruházás által érintett területen a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő
állományának  1,62  –  2,16%-a  költ,  így  szerepe  a  faj  különleges  madárvédelmi
területen  értelmezett  védelme  szempontjából  még  nem  számottevő,  de  már
meghatározó. A faj országos állománya  tekintetében a beruházással érintett terület
szerepe a faj védelme szempontjából nem jelentős (0,02 – 0,04%).

4.1.2.3.      A  FAJ RITKASÁGA (HELYI,  REGIONÁLIS ÉS ENNÉL MAGASABB SZINTEN FELMÉRVE,  
IDEÉRTVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI SZINTET IS)  

4.1.2.3.1.      A  FAJ TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT ÁLLOMÁNYÁNAK RELATÍV NAGYSÁGA A FAJ HAZAI,  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI, ILLETVE VILÁGÁLLOMÁNYÁHOZ KÉPEST  

Fajok

Fészkelő
állomány a

projekt
területen (pár)

Hazai állomány
(pár)1

Európai
állomány (pár)2

Világállomány
(pld.)2

fekete harkály
(Dryocopus

martius)
1 5.000 – 9.000

1.110.000-
1.820.000

6.000.000-
10.499.999

tövisszúró gébics
(Lanius collurio)

14-15 540.000 – 670.000 7.440.000 -
14.300.000

24.000.000-
47.999.999

karvalyposzáta
(Sylvia nisoria) 12-14 32.000 – 65.000 506.000-968.000

4.000.000-
7.799.999

2. táblázat. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott
Natura 2000 terület, hazai és európai közösségi állományához képest (Forrás: „1” -

Nomenclator Bizottság, 2008; „2” - www.birdlife.org)

4.1.2.3.2.      A  FAJ VESZÉLYEZTETETTSÉGI FOKA (IUCN  VÖRÖS KÖNYV VESZÉLYEZTETETTSÉGI  
KATEGÓRIÁI SZERINTI BESOROLÁS,  KÖZÖSSÉGI VAGY KIEMELT KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉG,  
ORSZÁGOSAN VÉDETT VAGY FOKOZOTTAN VÉDETT BESOROLÁS STB.)  

Fajok IUCN Vörös
Könyv1

Berni
Egyezmény2

EU madár-
védelmi
irányelv3

EU
CITES4

Hazai
védettség5

fekete harkály
(Dryocopus

martius)

Least concern /
nem

veszélyeztetett

II-es
függelék I-es melléklet - Védett 50.000 Ft

tövisszúró gébics
(Lanius collurio)

Least concern /
nem

veszélyeztetett

II - es
függelék I-es melléklet - Védett, 25.000 Ft
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Fajok
IUCN Vörös

Könyv1
Berni

Egyezmény2

EU madár-
védelmi
irányelv3

EU
CITES4

Hazai
védettség5

karvalyposzáta
(Sylvia nisoria)

Least concern /
nem

veszélyeztetett

II-es
függelék I-es melléklet -

Védett, 50.000
Ft

3. táblázat. A faj veszélyeztetettségi foka (Forrás: „1” - www.iucnredlist.org; „2” -
Bern Convention, 1979; „3” - Birds Directive, 2009; „4” - www.cites.org; „5” -

www.termeszetvedelem.hu)

4.1.2.4.      A  FAJ SZAPORODÁSI KÉPESSÉGE (A FAJRA VAGY A POPULÁCIÓRA JELLEMZŐ  
DINAMIKA ALAPJÁN)  

Fajok Utódszám1 Költések
száma/év1

Fiatalok
túlélőképessége

Átlagos
élethossz

fekete harkály
(Dryocopus

martius)
4-5 tojás 1 fészekalj 80%

Max.: 14 év
(FRANSSON et al.,

2010)

tövisszúró gébics
(Lanius collurio) 5-7 tojás 1 fészekalj Nem ismert

2-4 év Max.: 10
év (FRANSSON et. al

2010)

karvalyposzáta
(Sylvia nisoria)

4-6 tojás 1 fészekalj alacsony
2-5 év Max: 11
év (FRANSSON et.

al 2010)

4. táblázat. A faj szaporodási képessége (Forrás: „1” - Haraszthy, 2000)

4.1.2.5.      A  TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A FAJ,  ILLETVE A FAJ ÉLŐHELYÉNEK  
KÉPESSÉGE ARRA,  HOGY A CÉLZOTT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET KIVÉVE MINDEN  
EGYÉB BEAVATKOZÁS NÉLKÜL,  KIZÁRÓLAG A FAJ,  ILLETVE ÉLŐHELYÉNEK  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN RÖVID IDŐN BELÜL VISSZAÁLLJON EGY OLYAN  
ÁLLAPOTBA, AMELY AZ EREDETI ÁLLAPOTTAL EGYENÉRTÉKŰ VAGY JOBB ANNÁL  

4.1.2.5.1.      A FAJ ÁLLOMÁNYÁNAK REGENERÁLÓDÁSI KÉPESSÉGE A KÖRNYEZŐ ÁLLOMÁNYOKBÓL AZOK  
ÉSZREVEHETŐ CSÖKKENÉSE NÉLKÜL (A FAJ DISZPERZIÓS KÉPESSÉGE,  ILLETVE AZ  
ÁLLOMÁNY IZOLÁLTSÁGA MÁS ÁLLOMÁNYOKTÓL STB.),  ILLETVE AZ ÁLLOMÁNY BELSŐ  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN A REGENERÁLÓDÁS KÉPESSÉGE  

fekete harkály (Dryocopus martius)

A fészkelési időszakban terezett árasztás kedvezőtlen hatással lehet a fészkelésre. Az
élőhelyi  struktúrában  azonban  nem következik  be  olyan  változás,  melyhez  a  faj
egyedei  számára  alkalmazkodni  kellene.  A  kedvezőtlen  zavaró  hatás
bekövetkezésének valószínűsége 10 évente 1 alkalom. A faj beavatkozás által érintett
állományának  regenerációs  képessége  a  környező,  beavatkozás  által  nem érintett
állományok tekintetében megfelelőnek mondható.

tövisszúró gébics (Lanius collurio)

A tervezett munkálatok, illetőleg a tározó területén az üzemelés során a fészkelési
időszakára időzített árasztás kedvezőtlen hatással lehet a faj költési és fiókanevelési
sikerére.  A  természetvédelmi  iránymutatásokat  (7.1.  fejezet)  figyelembe  vevő
munkafolyamatok irányítása és kivitelezése (időbeli korlátozások) esetén a hatás az
építés  során  nem  lesz  érzékelhető.  Az  üzemelési  időszakban  a  tározó  területén
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bekövetkező állománycsökkenés  a  következő fészkelési  időszakban már  nem lesz
jellemző.  A faj  beavatkozás  által  érintett  állományának  regenerációs  képessége  a
környező,  beavatkozás  által  nem  érintett  állományok  tekintetében  megfelelőnek
mondható.

karvalyposzáta (Sylvia nisoria)

A tervezett munkálatok, illetőleg a tározó területén az üzemelés során a fészkelési
időszakára időzített árasztás kedvezőtlen hatással lehet a faj költési és fiókanevelési
sikerére.  A  természetvédelmi  iránymutatásokat  (7.1.  fejezet)  figyelembe  vevő
munkafolyamatok irányítása és kivitelezése (időbeli korlátozások) esetén a hatás az
építés  során  nem  lesz  érzékelhető.  Az  üzemelési  időszakban  a  tározó  területén
bekövetkező állománycsökkenés  a  következő fészkelési  időszakban már  nem lesz
jellemző.  A faj  beavatkozás  által  érintett  állományának  regenerációs  képessége  a
környező,  beavatkozás  által  nem  érintett  állományok  tekintetében  megfelelőnek
mondható.

4.1.2.5.2.      A TEVÉKENYSÉG HATÁSA AZ ÁLLOMÁNYON BELÜLI KEDVEZŐ KOR- ÉS IVARELOSZLÁSRA  

A  madárállományokon  belüli  kor-  és  ivararány  eloszlásra  várhatóan  nem  lesz
számottevő mértékű hatása a projektnek.

4.1.3.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ MADÁRFAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ  
KEDVEZŐTLEN HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE, ÖSSZEGEZVE  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés

jégmadár (Alcedo atthis)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást
követően új fészkelő- és a táplálkozó

területek jelenhetnek meg. Az
árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló viszonyok lesznek jellemzők
(a hatás ekkor semleges).

réti fülesbagoly (Asio flammeus)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a fészkelésre alkalmas
élőhelyek kiterjedése bővülhet. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló viszonyok lesznek jellemzők
(a hatás ekkor semleges).

cigányréce (Aythya nyroca)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a táplálkozó területek
kiterjedése bővülhet és fészkelésre
alkalmas élőhelyek alakulhatnak ki.
Az árasztásmentes időszakokban a

beavatkozás előtti állapotokhoz
hasonló viszonyok lesznek jellemzők

(a hatás ekkor semleges).
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Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

bölömbika (Botaurus stellaris)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a táplálkozó területek
kiterjedése bővülhet. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló viszonyok lesznek jellemzők
(a hatás ekkor semleges).

uhu (Bubo bubo)
É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett.

fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást
követően új fészkelő- és a táplálkozó

helyek jelenhetnek meg. Az
árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló viszonyok lesznek jellemzők
(a hatás ekkor semleges).

fehér gólya (Ciconia ciconia)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően új táplálkozó területek
jelenhetnek meg. Az árasztásmentes
időszakokban a beavatkozás előtti
állapotokhoz hasonló viszonyok
lesznek jellemzők (a hatás ekkor

semleges).

fekete gólya (Ciconia nigra)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően bővülhet a táplálkozó
területek kiterjedése, mely

hozzájárulhat az erdei élőhelyeken
fészkelés kezdeményezéséhez. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás várható  (a hatás ekkor
semleges).

barna rétihéja (Circus
aeruginosus)

É – semleges
Ü – javító vagy

semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a táplálkozó területek és
fészkelésre alkalmas élőhelyek

bővülése várható. Az árasztásmentes
időszakokban a beavatkozás előtti
állapotokhoz hasonló viszonyok
lesznek jellemzők (a hatás ekkor

semleges).

kékes rétihéja (Circus cyaneus)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a táplálkozó területek
kiterjedése bővülhet. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló viszonyok lesznek jellemzők
(a hatás ekkor semleges).
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Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

hamvas rétihéja (Circus pygargus)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően fészkelésre alkalmas
élőhelyek jöhetnek létre. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló viszonyok lesznek jellemzők
(a hatás ekkor semleges).

haris (Crex crex)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően fészkelésre alkalmas
élőhelyek jöhetnek létre. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló viszonyok lesznek jellemzők
(a hatás ekkor semleges).

közép fakopáncs (Dendrocopos
medius)

É – semleges
Ü – kis mértékben

javító vagy semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a fészkelő és táplálkozó
területek vízháztartásának javulásán

keresztül a faj táplálékbázisa is
növekedhet. Az árasztásmentes

időszakokban a beavatkozás előtti
állapotokhoz hasonló hatás várható.

(a hatás ekkor semleges).

balkáni fakopáncs (Dendrocopos
syriacus)

É – semleges
Ü – kis mértékben

javító vagy semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a fészkelő és táplálkozó
területek vízháztartásának javulásán

keresztül a faj táplálékbázisa is
növekedhet. Az árasztásmentes

időszakokban a beavatkozás előtti
állapotokhoz hasonló hatás várható (a

hatás ekkor semleges).

fekete harkály (Dryocopus
martius)

É – semleges
Ü – elviselhető,

majd kis mértékben
javító vagy semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztás

zavaró lehet a fészkelésre, de azt
követően a fészkelő és táplálkozó

területek vízháztartásának javulásán
keresztül a faj táplálékbázisa is
növekedhet. Az árasztásmentes

időszakokban a beavatkozás előtti
állapotokhoz hasonló hatás várható (a

hatás ekkor semleges).

rétisas (Haliaeetus albicilla)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően bővülhet a táplálkozó
területek kiterjedése, mely

hozzájárulhat az erdei élőhelyeken
akár fészkelés kezdeményezéséhez is.

Az árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás várható (a hatás ekkor
semleges).
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Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

törpegém (Ixobrychus minutus)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően bővülhet a táplálkozó
területek kiterjedése. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás várható.

tövisszúró gébics (Lanius collurio)

É – elviselhető
Ü – árasztás esetén

terhelő vagy
semleges, egyéb

időszakban semleges

A tározó területén a fészkelési
időszakban érkező árasztás hatása
terhelő, egyéb időszakban érkező

árasztásé semleges lesz. Az
árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás (semleges) várható.

kis őrgébics (Lanius minor)
É – semleges
Ü – semleges

Fészkelő párok hiányában a faj nem
érintett.

barna kánya (Milvus migrans)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően bővülhet a táplálkozó
területek kiterjedése. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás várható  (a hatás ekkor
semleges).

bakcsó (Nycticorax nycticorax)
É – semleges

Ü – javító vagy
semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően bővülhet a táplálkozó
területek kiterjedése. Az

árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás várható  (a hatás ekkor
semleges).

darázsölyv (Pernis apivorus)
É – semleges

Ü – kis mértékben
javító vagy semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a táplálkozó területek
vízháztartásának javulásán keresztül

a faj táplálékbázisa is növekedhet. Az
árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás várható (a hatás ekkor
semleges).

hamvas küllő (Picus canus)
É – semleges

Ü – kis mértékben
javító vagy semleges

Az üzemelés során a tározó területén
egyes időszakokban érkező árasztást

követően a táplálkozó területek
vízháztartásának javulásán keresztül

a faj táplálékbázisa is növekedhet. Az
árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás várható  (a hatás ekkor
semleges).
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Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

karvalyposzáta (Sylvia nisoria)

É – semleges
Ü – árasztás esetén

terhelő vagy
semleges, egyéb

időszakban
semleges

A tározó területén a fészkelési
időszakban érkező árasztás hatása
terhelő, egyéb időszakban érkező

árasztásé semleges lesz. Az
árasztásmentes időszakokban a
beavatkozás előtti állapotokhoz

hasonló hatás (semleges) várható.

5. táblázat. A HUHN10001 különleges madárvédelmi terület jelölő fajaira gyakorolt
hatás becslése [„É” - építés, „Ü”- üzemelés]

4.1.4.      A TERÜLETEK KOHERENCIÁJA  

A  tervezett  komplex  beruházás  építési  és  üzemelési  fázisának  HUHN10001
különleges  madárvédelmi  terület  jelölő  fajaira  gyakorolt  várható hatásai  az  egyes
fajok élőhelyigénye és viselkedési szokásaitól függően sokszor fajonként jelentősen
különböznek  egymástól.  Az  építési  fázisban  a  értelemszerűen  az  időleges
kedvezőtlen és a semleges hatások dominálnak a jelölő fajok vonatkozásában, míg az
üzemeltetés  hatásait  vizsgálva,  a  hatáselemzés  eredményeként  döntően  pozitív  és
semleges  hatásokat  prognosztizáltunk.  A  Natura  2000  terület  fajmegőrzésben
betöltött hosszabb távú szerepét egyértelműen az üzemelési hatások határozzák meg.
Várhatóan  a  tervezett  beavatkozások  eredményeként  az  üzemelési  fázisban  sem
következnek  be  olyan  kedvezőtlen  strukturális  változások  melyek  negatívan
befolyásolnák  az  érintett  terület  fészkelőhelyként,  táplálkozóhelyként,  ill.
madárvonulásban  betöltött  szerepét.  Ebből  következően  a  beavatkozás
eredményeként  várhatóan  nem  sérül  a  HUHN10001  Natura  2000  terület  érintett
élőhelyfoltjainak belső koherenciája, és nem várható kedvezőtlen irányú változás a
szomszédos Natura 2000 területekkel fennálló kapcsolatban, tehát az Natura 2000
élőhelyhálózat funkciójában sem.

4.2.      AZ ÉRINTETT FELSŐ-TISZA (HUHN20001)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

4.2.1.      A VÁRHATÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS LEÍRÁSA A TERV VAGY BERUHÁZÁS  
MEGVALÓSULÁSÁT KÖVETŐEN VAGY ANNAK KÖVETKEZTÉBEN  

4.2.1.1.      AZ ÉPÍTÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

4.2.1.1.1.      ÉLŐHELYEK  

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Iszapos  partú  folyók  részben  Chenopodion  rubri,  és  részben  Bidention
növényzettel

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Enyves  éger  (Alnus  glutinosa)  és  magas  kőris  (Fraxinus excelsior)  alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.
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Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor,  Fraxinus excelsior vagy  Fraxinus  angustifolia  fajokkal  (Ulmenion
minoris)

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.1.2.      MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.1.3.      LEPKÉK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.1.4.      EGYÉB GERINCTELENEK  

sokbordás futrinka (Carabus hampei)

Az építés előreláthatólag 50-100 egyedet fog érinteni a beruházás által igénybe vett
területen. A faj érintett  állományának aránya  a teljes természetmegőrzési területen
előfordulónak töredéke.

bánáti csiga (Chilostoma banaticum)

Az építés előreláthatólag csupán néhány (10-30) egyedet  fog érinteni  a beruházás
által  igénybe  vett  területen.  A  faj  érintett  állományának  aránya  a  teljes
természetmegőrzési területen előfordulónak elenyésző hányada, töredéke.

szarvasbogár (Lucanus cervus)

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.1.5.      HALAK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.1.6.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.1.7.      EMLŐSÖK  

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.2.      AZ ÜZEMELÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

4.2.1.2.1.      ÉLŐHELYEK  

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Iszapos  partú  folyók  részben  Chenopodion  rubri,  és  részben  Bidention
növényzettel

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Enyves  éger  (Alnus  glutinosa)  és  magas  kőris  (Fraxinus excelsior)  alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.
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Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor,  Fraxinus excelsior vagy  Fraxinus angustifolia fajokkal  (Ulmenion
minoris)

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.2.2.      MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.2.3.      LEPKÉK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.2.4.      EGYÉB GERINCTELENEK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.2.5.      HALAK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.2.6.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.1.2.7.      EMLŐSÖK  

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.2.2.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉS A 3.  FEJEZETBEN HATÁSVISELŐNEK NYILVÁNÍTOTT ÉLŐHELYEK  
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA  

A jelölő élőhelyeket a beruházás közvetlenül és közvetve sem érinti. Emiatt az „A
területen található élőhelytípusok természetességében bekövetkezett változások”, az
„A tevékenységgel  érintett  terület más Natura 2000 területekkel alkotott  ökológiai
hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése”, az „A tevékenységgel
érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes előfordulásához képest”, az „Az
élőhelytípus ritkasága” és az „Az élőhelytípus ellenállóképessége külső behatásokkal
szemben” fejezeteket nem szerepeltetjük.

4.2.3.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉS A 3.  FEJEZETBEN HATÁSVISELŐNEK NYILVÁNÍTOTT FAJOK  
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA  

4.2.3.1.      A  TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FAJOK  
EGYEDEINEK SZÁMA, ÁLLOMÁNYSŰRŰSÉGE VAGY AZ ÉRINTETT TERÜLET NAGYSÁGA  

4.2.3.1.1.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Fajok Egyedsűrűség Az érintett állománynagyság

sokbordás futrinka
(Carabus hampei)

3 pld/0,0125 ha (Natura
fenntartási tervet

megalapozó
dokumentáció alapján)

50-100 egyed*
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bánáti csiga
(Chilostoma
banaticum)

34 pld/ha 10-30 egyed*

6. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
beruházással érintett részén élő jelölő fajainak állománynagysága [A „*”-gal jelölt

adatok becsült állományadatok]

4.2.3.2.      AZ EGYEDEK VAGY A TERÜLET SZEREPE A FAJ VÉDELME TEKINTETÉBEN  

4.2.3.2.1.      EGYÉB GERINCTELENEK  

sokbordás futrinka (Carabus hampei)

A töltéslábi erdősáv a faj számára nagyrészt alkalmas élőhelyeket (mikrohabitatokat)
is  érint.  Ezek  összkiterjedése  a  faj  Natura  2000  területen  belüli  állományának
megőrzése szempontjából fontosak, de nem esszenciálisak. Az élőhelyi  átalakulás,
megsemmisülés következtében jelentkező mortalitás mértéke olyan alacsony, hogy az
nem  befolyásolja  érdemben  a  faj  Natura  2000  területen  belüli  állományának
alakulását, természetvédelmi helyzetét.

bánáti csiga (Chilostoma banaticum)

A töltéslábi erdősáv a faj számára nagyrészt alkalmas élőhelyeket (mikrohabitatokat)
is  érint.  Ezek  összkiterjedése  a  faj  Natura  2000  területen  belüli  állományának
megőrzése szempontjából fontosak, de nem esszenciálisak. Az élőhelyi  átalakulás,
megsemmisülés következtében jelentkező mortalitás mértéke olyan alacsony, hogy az
nem  befolyásolja  érdemben  a  faj  Natura  2000  területen  belüli  állományának
alakulását, természetvédelmi helyzetét.

4.2.3.3.      A  FAJ RITKASÁGA (HELYI,  REGIONÁLIS ÉS ENNÉL MAGASABB SZINTEN FELMÉRVE,  
IDEÉRTVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI SZINTET IS)  

4.2.3.3.1.      A  FAJ TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT ÁLLOMÁNYÁNAK RELATÍV NAGYSÁGA A FAJ HAZAI,  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI, ILLETVE VILÁGÁLLOMÁNYÁHOZ KÉPEST  

4.2.3.3.1.1.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj
Az érintett site
állományához

képest

Az összes hazai
Natura 2000 terület

állományához
képest

Európai közösségi
állományához képest

sokbordás futrinka
(Carabus hampei)

0,075 – 0,1%* 0,075 – 0,1%* Nem ismert

bánáti csiga
(Chilostoma
banaticum)

0,001-0,003%* Nem ismert Nem ismert

7. táblázat. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott
Natura 2000 terület, az összes hazai Natura 2000 terület, és az európai közösségi

állományához képest [A „*”-gal jelölt adatok becsült állományadatok]
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4.2.3.3.2.      A  FAJ VESZÉLYEZTETETTSÉGI FOKA (IUCN  VÖRÖS KÖNYV VESZÉLYEZTETETTSÉGI  
KATEGÓRIÁI SZERINTI BESOROLÁS,  KÖZÖSSÉGI VAGY KIEMELT KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉG,  
ORSZÁGOSAN VÉDETT VAGY FOKOZOTTAN VÉDETT BESOROLÁS STB.)  

4.2.3.3.2.1.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj
IUCN
Vörös
könyv

Berni
Egyezmény

EU
élőhelyvédelmi

irányelv

EU
CITES

Hazai
védettség

sokbordás futrinka
(Carabus hampei)

Data
defficient/

Adathiányos
faj

- II. és IV. melléklet -
Fokozottan

védett 100.000
Ft

bánáti csiga
(Chilostoma
banaticum)

Data
defficient -

II. és IV.
melléklet -

Védett 50.000
Ft

8. táblázat. A faj veszélyeztetettségi foka

4.2.3.4.      A  FAJ SZAPORODÁSI KÉPESSÉGE (A FAJRA VAGY A POPULÁCIÓRA JELLEMZŐ  
DINAMIKA ALAPJÁN)  

4.2.3.4.1.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj Utódszám Nemzedékek
száma/év

Fiatalok túlélő-
képessége

Átlagos
élethossz

sokbordás futrinka
(Carabus hampei)

Nem ismert Nem ismert Nem ismert Nem ismert

bánáti csiga
(Chilostoma
banaticum)

Nem ismert Nem ismert Nem ismert Nem ismert

9. táblázat. A faj szaporodási képessége

4.2.3.5.      A  TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A FAJ,  ILLETVE A FAJ ÉLŐHELYÉNEK  
KÉPESSÉGE ARRA,  HOGY A CÉLZOTT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET KIVÉVE MINDEN  
EGYÉB BEAVATKOZÁS NÉLKÜL,  KIZÁRÓLAG A FAJ,  ILLETVE ÉLŐHELYÉNEK  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN RÖVID IDŐN BELÜL VISSZAÁLLJON EGY OLYAN  
ÁLLAPOTBA, AMELY AZ EREDETI ÁLLAPOTTAL EGYENÉRTÉKŰ VAGY JOBB ANNÁL  

4.2.3.5.1.      A FAJ ÁLLOMÁNYÁNAK REGENERÁLÓDÁSI KÉPESSÉGE A KÖRNYEZŐ ÁLLOMÁNYOKBÓL AZOK  
ÉSZREVEHETŐ CSÖKKENÉSE NÉLKÜL (A FAJ DISZPERZIÓS KÉPESSÉGE,  ILLETVE AZ  
ÁLLOMÁNY IZOLÁLTSÁGA MÁS ÁLLOMÁNYOKTÓL STB.),  ILLETVE AZ ÁLLOMÁNY BELSŐ  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN A REGENERÁLÓDÁS KÉPESSÉGE  

4.2.3.5.1.1.      EGYÉB GERINCTELENEK  

sokbordás futrinka (Carabus hampei)

A  beavatkozás  által  érintett  egyedek  száma  a  teljes,  Natura  2000  területen  élő
állomány töredéke (0,075-0,1%-a). A regenerálódás a környező populációkból azok
károsodása nélkül, illetve az állomány belső dinamikájának köszönhetően rövid időn
belül meg fog valósulni

BioAqua Pro Kft 82



bánáti csiga (Chilostoma banaticum)

A  beavatkozás  által  érintett  egyedek  száma  a  teljes,  Natura  2000  területen  élő
állomány  töredéke  (0,001-0,003%-a).  A  regenerálódás  a  környező  populációkból
azok károsodása nélkül, illetve az állomány belső dinamikájának köszönhetően rövid
időn belül meg fog valósulni

4.2.3.5.2.      A TEVÉKENYSÉG HATÁSA AZ ÁLLOMÁNYON BELÜLI KEDVEZŐ KOR- ÉS IVARELOSZLÁSRA  

4.2.3.5.2.1.      EGYÉB GERINCTELENEK  

sokbordás futrinka (Carabus hampei)

A tervezett  munkálatoknak várhatóan nem lesz hatása a faj állományának kor-  és
ivareloszlására.

bánáti csiga (Chilostoma banaticum)

A tervezett  munkálatoknak várhatóan nem lesz hatása a faj állományának kor-  és
ivareloszlására.

4.2.4.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉLŐHELYEK ÉS FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ  
KEDVEZŐTLEN HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE, ÖSSZEGEZVE  

4.2.4.1.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

Élőhelyek Kedvezőtlen
hatás mértéke

Megjegyzés

Természetes eutróf tavak
Magnopotamion vagy Hydrocharition

növényzettel

É – semleges
Ü – semleges Az élőhely nem érintett

Iszapos partú folyók részben
Chenopodion rubri, és részben

Bidention növényzettel

É – semleges
Ü – semleges Az élőhely nem érintett

Cnidion dubii folyóvölgyeinek
mocsárrétjei

É – semleges
Ü – semleges

Az élőhely nem érintett

Enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

É – semleges
Ü – semleges

Az élőhely nem érintett

Keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus laevis
és Ulmus minor, Fraxinus excelsior
vagy Fraxinus angustifolia fajokkal

(Ulmenion minoris)

É – semleges
Ü – semleges

Az élőhely nem érintett

10. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
élőhelyeire gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.2.4.2.      JELÖLŐ FAJOK  

4.2.4.2.1.      MAKROSZKÓPIKUS VÍZI GERINCTELENEK  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés
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széles tavicsíkbogár
(Graphoderus bilineatus)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

erdei szitakötő
(Ophiogomphus cecilia)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

sávos bödöncsiga
(Theodoxus

transversalis)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

tompa folyamkagyló
(Unio crassus)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

11. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.2.4.2.2.      LEPKÉK  

Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

díszes tarkalepke
(Hypodryas maturna)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

nagy tűzlepke (Lycaena
dispar)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

12. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.2.4.2.3.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

sokbordás futrinka
(Carabus hampei)

É – elviselhető
Ü – semleges

A faj kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területen belüli állományában jelentős változás

nem várható.

bánáti csiga (Chilostoma
banaticum)

É – elviselhető
Ü – semleges

A faj kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területen belüli állományában jelentős változás

nem várható.

nagy szarvasbogár
(Lucanus cervus)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

13. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.2.4.2.4.      HALAK  

Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

balin (Aspius aspius) É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.
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Petényi-márna (Barbus
meridionalis)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

vágó csík (Cobitis
taenia)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

botos kölönte (Cottus
gobio)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

ingola-faj
(Eudontomyzon spp.)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

halványfoltú küllő
(Gobio albipinnatus)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

homoki küllő (Gobio
kessleri)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

felpillantó küllő (Gobio
uranoscopus)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

széles durbincs
(Gymnocephalus baloni)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

selymes durbincs
(Gymnocephalus

schraetzer)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

dunai galóca (Hucho
hucho)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

szivárványos ökle
(Rhodeus sericeus

amarus)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

leánykoncér (Rutilus
pigus)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

törpe csík (Sabanejewia
aurata)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

német bucó (Zingel
streber)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

magyar bucó (Zingel
zingel)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

14. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.2.4.2.5.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés
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vöröshasú unka
(Bombina bombina)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

mocsári teknős (Emys
orbicularis)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem az építési, sem pedig az üzemelési
fázisban nem érinti a faj állományait.

15. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.2.4.2.6.      EMLŐSÖK  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés

közönséges vidra
(Lutra lutra)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

16. táblázat. A HUHN20001 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.3.      AZ ÉRINTETT MAGOSLIGETI-ERDŐ ÉS GYEPEK (HUHN20053)  
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

4.3.1.      A VÁRHATÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS LEÍRÁSA A TERV VAGY BERUHÁZÁS  
MEGVALÓSULÁSÁT KÖVETŐEN VAGY ANNAK KÖVETKEZTÉBEN  

4.3.1.1.      AZ ÉPÍTÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

4.3.1.1.1.      ÉLŐHELYEK  

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

Abban az esetben, ha a munkálatokat a  7.3.1. fejezetben javasolt módon végzik, nem
beszélhetünk  a  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  területen  belüli  élőhelyi
érintettségről. Abban az esetben, ha a mederkotrást a Palád-Csécsei-főcsatorna jobb
partján (kjtt felőli, azaz északi oldalán) található depónián végighaladva végzik el,
és/vagy  a  mederanyagot  ezen  a  partszakaszon  deponálják,  akkor  az  élőhely
degradációja,  megszűnése  várható.  Ez  az  érintettség  minimális,  a  teljes  kiemelt
jelentőségű  természetmegőrzési  területen  előforduló  állomány  0,28%-át  (0,34  ha)
jelenti.

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor,  Fraxinus excelsior vagy  Fraxinus angustifolia fajokkal  (Ulmenion
minoris)

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.3.1.1.2.      LEPKÉK  

díszes tarkalepke (Hypodryas maturna)

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
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Abban az esetben, ha a munkálatokat a  7.3.2. fejezetben javasolt módon végzik, nem
beszélhetünk  a  faj  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  területen  belüli
érintettségről. Abban az esetben, ha a mederkotrást a Palád-Csécsei-főcsatorna jobb
partján (kjtt felőli, azaz északi oldalán) található depónián végighaladva végzik el,
és/vagy a  mederanyagot  ezen  a  partszakaszon  deponálják,  akkor  a  faj  minimális
mértékű  mortalitásával  (1-10  egyed)  számolhatunk.  Ez  utóbbi  esetben  a  kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területen előforduló állomány 0,1-0,5%-a semmisül
meg.

4.3.1.1.3.      EGYÉB GERINCTELENEK  

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)

Abban az esetben, ha a munkálatokat a  7.3.2. fejezetben javasolt módon végzik, nem
beszélhetünk  a  faj  kiemelt  jelentőségű  természetmegőrzési  területen  belüli
érintettségről. Abban az esetben, ha a mederkotrást a Palád-Csécsei-főcsatorna jobb
partján (kjtt felőli, azaz északi oldalán) található depónián végighaladva végzik el,
és/vagy a mederanyagot ezen a partszakaszon deponálják, akkor a faj kis mértékű
mortalitásával  (2.800  –  4.200  egyed)  számolhatunk  Ez  utóbbi  esetben  a  kiemelt
jelentőségű  természetmegőrzési  területen  előforduló  állomány  töredéke  semmisül
meg.

4.3.1.1.4.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.3.1.2.      AZ ÜZEMELÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

4.3.1.2.1.      ÉLŐHELYEK  

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor,  Fraxinus excelsior vagy  Fraxinus angustifolia fajokkal  (Ulmenion
minoris)

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.3.1.2.2.      LEPKÉK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.3.1.2.3.      EGYÉB GERINCTELENEK  

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.3.1.2.4.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.3.2.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉS A 3.  FEJEZETBEN HATÁSVISELŐNEK NYILVÁNÍTOTT ÉLŐHELYEK  
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA  

4.3.2.1.      AZ ÉRINTETT TERÜLET JELLEMZŐI  
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4.3.2.1.1.      A TERÜLET NAGYSÁGA, ELHELYEZKEDÉSE  

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

Abban az esetben, ha a mederkotrást a Palád-Csécsei-főcsatorna jobb partján (kjtt
felőli,  azaz  északi  oldalán)  található  depónián  végighaladva  végzik  el,  és/vagy a
mederanyagot ezen a partszakaszon deponálják, akkor az élőhelyi érintettséget a 29.
és a 30.ábra szemlélteti.

29. ábra. A „Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei” élőhely érintettsége 1.
(rózsaszín színnel)

30. ábra. A „Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei” élőhely érintettsége 2.
(rózsaszín színnel)
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4.3.2.1.2.      A  TERÜLETEN TALÁLHATÓ ÉLŐHELYTÍPUSOK TERMÉSZETESSÉGÉBEN BEKÖVETKEZETT  
VÁLTOZÁSOK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÁRSULÁSALKOTÓ FAJOK ÖSSZETÉTELÉRE  

Abban az esetben, ha a mederkotrást a Palád-Csécsei-főcsatorna jobb partján (kjtt
felőli,  azaz  északi  oldalán)  található  depónián  végighaladva  végzik  el,  és/vagy a
mederanyagot  ezen  a  partszakaszon  deponálják,  a  munkálatok  a  „Cnidion  dubii
folyóvölgyeinek mocsárrétjei” élőhelytípust megszüntetik, melynek során az érintett
területen irreleváns élőhelyi természetességről beszélni. A hatás lokális.

4.3.2.2.      A TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT TERÜLET SZEREPE AZ ÉLŐHELYTÍPUS MEGŐRZÉSÉBEN  

4.3.2.2.1.      A  TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT TERÜLET MÁS NATURA 2000  TERÜLETEKKEL ALKOTOTT  
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATÁNAK KOHERENCIÁJÁBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK ÉRTÉKELÉSE  

A  tervezett  munkálatok  önmagukban  a  Magosligeti-erdő  és  gyepek  kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület más Natura 2000 területekkel való kapcsolatát
nem  módosítják  negatívan.  Összeadódó  hatásokról  (hasonló  beavatkozásokról  a
közelben) nem tudunk.

4.3.2.2.2.      A  TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT TERÜLET ARÁNYA AZ ÉRINTETT ÉLŐHELYTÍPUS ÖSSZES  
ELŐFORDULÁSÁHOZ KÉPEST  

Élőhelytípus

A terület aránya az összes
előforduláshoz képest

(HUHN20053 Natura 2000
site)

A terület aránya az összes
előforduláshoz képest

(összes hazai Natura 2000
site)

Cnidion dubii folyóvölgyeinek
mocsárrétjei

A kjtt területén előforduló
állomány 0,28%-a (0,34 ha)

megszűnik 
0,00059%

17. táblázat. A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes
előfordulásához képest

4.3.2.2.3.      AZ ÉLŐHELYTÍPUS RITKASÁGA  

Élőhelytípus Helyi Regionális Európai
közösségi

Cnidion dubii folyóvölgyeinek
mocsárrétjei

Gyakori, a kjtt
területének 21,42%-a

Nem ritka,
mintegy 553

km2-en

A régión
kívül igen

ritka,
összesen

mintegy 640
km2-en

18. táblázat. Az élőhelytípus ritkasága

4.3.2.2.4.      AZ ÉLŐHELYTÍPUS ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE KÜLSŐ BEHATÁSOKKAL SZEMBEN  

Élőhelytípus Ellenálló képesség
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Cnidion dubii
folyóvölgyeinek

mocsárrétjei

Magyarországon nehezen értelmezhető közösség. Tágabb értelemben
minden folyóvölgyi mocsárrét ide tartozik, szűkebb értelemben a

specialista fajokban gazdag, az év nagy részében jó vízellátottságú,
részben átmeneti (magassásrétek, láprétek felé) élőhelyeket jelenti.

Tágabb értelemben vett állományaik szinte minden alkalmas vízfolyás
mentén megtalálhatók, és jelentős zavarás hatására sem szorulnak

háttérbe, de a zavarásra eljellegtelenedéssel válaszolnak: az élőhely
vázát kialakító fajok megmaradnak ugyan, de a színező elemek
eltűnnek, és monodominánssá válnak a zavarástűrő fajok. Csak

megfelelő kezeléssel (kaszálás, legeltetés) tarthatók fenn.

19. táblázat. A jelölő élőhelytípusok ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben

4.3.3.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉS A 3.  FEJEZETBEN HATÁSVISELŐNEK NYILVÁNÍTOTT FAJOK  
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA  

4.3.3.1.      A  TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FAJOK  
EGYEDEINEK SZÁMA, ÁLLOMÁNYSŰRŰSÉGE VAGY AZ ÉRINTETT TERÜLET NAGYSÁGA  

4.3.3.1.1.      LEPKÉK  

Fajok Egyedsűrűség Az érintett állománynagyság

nagy tűzlepke
(Lycaena dispar)

10-20 pld/ha 1-10 egyed

20. táblázat. A HUHN20053 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
beruházással érintett részén élő jelölő fajainak állománynagysága

4.3.3.1.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Fajok Egyedsűrűség Az érintett állománynagyság

vöröslábú hegyisáska
(Odontopodisma

rubripes)

átlag 0,2-0,3 egyed/m²
(érintett terület: 1,40 ha)

2.800-4.200 egyed

21. táblázat. A HUHN20053 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
beruházással érintett részén élő jelölő fajainak állománynagysága

4.3.3.2.      AZ EGYEDEK VAGY A TERÜLET SZEREPE A FAJ VÉDELME TEKINTETÉBEN  

4.3.3.2.1.      LEPKÉK  

nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

A  hatásterület  vizsgált  szakaszának  átalakítása  csökkenti  ugyan  a  populáció
egyedszámát,  de  a  kjtt  területén  belüli  állományban  jelentős  kedvezőtlen
állományváltozási tendenciát nem generál.

4.3.3.2.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)

A faj a Bereg és a Szamoshát területén általánosan elterjedt. Bár állományai többé-
kevésbé elszigeteltek a területen élő szub-populációk nagy része legalább egy-két
másik nagyobb helyi  szub-populációval kapcsolatban áll.  A Magosligeti-erdő és a
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környező gyepek populációja is jelentős kapcsolatokkal bír a környező területeken
élő állományok felé.

4.3.3.3.      A  FAJ RITKASÁGA (HELYI,  REGIONÁLIS ÉS ENNÉL MAGASABB SZINTEN FELMÉRVE,  
IDEÉRTVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI SZINTET IS)  

4.3.3.3.1.      A  FAJ TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT ÁLLOMÁNYÁNAK RELATÍV NAGYSÁGA A FAJ HAZAI,  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI, ILLETVE VILÁGÁLLOMÁNYÁHOZ KÉPEST  

4.3.3.3.1.1.      LEPKÉK  

Faj
Az érintett site
állományához

képest

Az összes hazai
Natura 2000 terület

állományához
képest

Európai közösségi
állományához képest

nagy tűzlepke
(Lycaena dispar)

0,1-0,5% Nem ismert Nem ismert

22. táblázat. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott
Natura 2000 terület, az összes hazai Natura 2000 terület, és az európai közösségi

állományához képest

4.3.3.3.1.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj
Az érintett site
állományához

képest

Az összes hazai
Natura 2000 terület

állományához
képest

Európai közösségi
állományához képest

vöröslábú hegyisáska
(Odontopodisma

rubripes)

A teljes kjtt -n élő
állomány töredéke

Nem ismert Nem ismert

23. táblázat. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott
Natura 2000 terület, az összes hazai Natura 2000 terület, és az európai közösségi

állományához képest

4.3.3.3.2.      A  FAJ VESZÉLYEZTETETTSÉGI FOKA (IUCN  VÖRÖS KÖNYV VESZÉLYEZTETETTSÉGI  
KATEGÓRIÁI SZERINTI BESOROLÁS,  KÖZÖSSÉGI VAGY KIEMELT KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉG,  
ORSZÁGOSAN VÉDETT VAGY FOKOZOTTAN VÉDETT BESOROLÁS STB.)  

4.3.3.3.2.1.      LEPKÉK  

Faj IUCN Vörös
könyv

Berni
Egyezmény

EU
élőhelyvédelmi

irányelv

EU
CITES

Hazai
védettség

nagy tűzlepke
(Lycaena
dispar)

Near threatened
/

veszélyeztetetts
ég közeli

II. melléklet II. és IV.
melléklet

- Védett,
50.000 Ft

24. táblázat. A faj veszélyeztetettségi foka

4.3.3.3.2.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj IUCN Berni EU EU Hazai
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Vörös
könyv

Egyezmény élőhelyvédelmi
irányelv

CITES védettség

vöröslábú
hegyisáska

(Odontopodisma
rubripes)

Vulnerable
/

sérülékeny
-

II. és IV.
melléklet -

Védett,
10.000 Ft

25. táblázat. A faj veszélyeztetettségi foka

4.3.3.4.      A  FAJ SZAPORODÁSI KÉPESSÉGE (A FAJRA VAGY A POPULÁCIÓRA JELLEMZŐ  
DINAMIKA ALAPJÁN)  

4.3.3.4.1.      LEPKÉK  

Faj Utódszám
Nemzedékek

száma/év
Fiatalok túlélő-

képessége
Átlagos

élethossz

nagy tűzlepke
(Lycaena dispar)

50-100 pete /
nőstény

Évente két
nemzedékű

Csekély, a
populáció +/-
egyensúlyban

van

1. nemzedék
(lárvális

átteleléssel): 9
hónap. 2.

nemzedék: 3
hónap. A

kifejlett lepke
kb. 2 hétig él.

26. táblázat. A faj szaporodási képessége

4.3.3.4.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj Utódszám Nemzedékek
száma/év

Fiatalok túlélő-
képessége

Átlagos
élethossz

vöröslábú hegysisáska
(Odontopodisma

rubripes)
150-200 1 9-11% 3 hónap

27. táblázat. A faj szaporodási képessége

4.3.3.5.      A  TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A FAJ,  ILLETVE A FAJ ÉLŐHELYÉNEK  
KÉPESSÉGE ARRA,  HOGY A CÉLZOTT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET KIVÉVE MINDEN  
EGYÉB BEAVATKOZÁS NÉLKÜL,  KIZÁRÓLAG A FAJ,  ILLETVE ÉLŐHELYÉNEK  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN RÖVID IDŐN BELÜL VISSZAÁLLJON EGY OLYAN  
ÁLLAPOTBA, AMELY AZ EREDETI ÁLLAPOTTAL EGYENÉRTÉKŰ VAGY JOBB ANNÁL  

4.3.3.5.1.      A FAJ ÁLLOMÁNYÁNAK REGENERÁLÓDÁSI KÉPESSÉGE A KÖRNYEZŐ ÁLLOMÁNYOKBÓL AZOK  
ÉSZREVEHETŐ CSÖKKENÉSE NÉLKÜL (A FAJ DISZPERZIÓS KÉPESSÉGE,  ILLETVE AZ  
ÁLLOMÁNY IZOLÁLTSÁGA MÁS ÁLLOMÁNYOKTÓL STB.),  ILLETVE AZ ÁLLOMÁNY BELSŐ  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN A REGENERÁLÓDÁS KÉPESSÉGE  

4.3.3.5.1.1.      LEPKÉK  

nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
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Az  állomány  beruházással  érintett,  elpusztuló  része  a  beruházást  követően  több
irányból is pótlódhat. A faj diszperziós képessége jó.

4.3.3.5.1.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)

Az  állomány  beruházással  érintett,  elpusztuló  része  a  beruházást  követően  több
irányból is pótlódhat. A beruházás a faj területen élő állományának fennmaradását
érdemben nem veszélyezteti, hazai állomány megőrzése szempontjából a beruházás
hatása elhanyagolható.

4.3.3.5.2.      A TEVÉKENYSÉG HATÁSA AZ ÁLLOMÁNYON BELÜLI KEDVEZŐ KOR- ÉS IVARELOSZLÁSRA  

4.3.3.5.2.1.      LEPKÉK  

nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

A tervezett  munkálatoknak várhatóan nem lesz hatása a faj állományának kor-  és
ivareloszlására.

4.3.3.5.2.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)

A tervezett  munkálatoknak várhatóan nem lesz hatása a faj állományának kor-  és
ivareloszlására.

4.3.4.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉLŐHELYEK ÉS FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ  
KEDVEZŐTLEN HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE, ÖSSZEGEZVE  

4.3.4.1.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

Élőhelyek Kedvezőtlen
hatás mértéke

Megjegyzés

Cnidion dubii folyóvölgyeinek
mocsárrétjei

É – elviselhető
Ü – semleges

Az élőhely érintettsége minimális

Keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus laevis
és Ulmus minor, Fraxinus excelsior
vagy Fraxinus angustifolia fajokkal

(Ulmenion minoris)

É – semleges
Ü – semleges Az élőhely nem érintett.

Pannon gyertyános-tölgyesek
Quercus petraeával és Carpinus

betulusszal

É – semleges
Ü – semleges

Az élőhely nem érintett.

28. táblázat. A HUHN20053 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
élőhelyeire gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.3.4.2.      JELÖLŐ FAJOK  

4.3.4.2.1.      LEPKÉK  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés
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díszes tarkalepke
(Hypodryas maturna)

É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett.

nagy tűzlepke (Lycaena
dispar)

É – elviselhető
Ü – semleges A faj érintettsége minimális

29. táblázat. A HUHN20053 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése

4.3.4.2.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés

vöröslábú hegyisáska
(Odontopodisma

rubripes)

É – elviselhető
Ü – semleges A faj érintettsége csekély mértékű

30. táblázat. A HUHN20053 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése

4.3.4.2.3.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

vöröshasú unka
(Bombina bombina)

É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett.

31. táblázat. A HUHN20053 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése

4.4.      AZ ÉRINTETT CSAHOLC-GARBOLC (HUHN20054)  KIEMELT  
JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

4.4.1.      A VÁRHATÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS LEÍRÁSA A TERV VAGY BERUHÁZÁS  
MEGVALÓSULÁSÁT KÖVETŐEN VAGY ANNAK KÖVETKEZTÉBEN  

4.4.1.1.      AZ ÉPÍTÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

4.4.1.1.1.      ÉLŐHELYEK  

Az élőhelyet nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.1.2.      LEPKÉK  

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)

A  faj  hernyóinak  élőhelye  a  hatásterületen  található,  ezért  az  előzetes  becslések
alapján  a  tervezett  munkálatok  megközelítőleg  1-5  fészek  (kb.  75-500  egyed)
pusztulását  eredményezhetik.  Abban  az  esetben,  ha  a  munkálatokat  a  7.4.2.
fejezetben tervezett módon kivitelezik a mortalitás mértéke csökkenthető.

nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

díszes tarkalepke (Hypodryas maturna)

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.
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nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.1.3.      EGYÉB GERINCTELENEK  

nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)

A mederkotrás során a csatornát  övező,  faj  számára élőhelyet  biztosító cserjések,
fátyoltársulások és partoldal üde gyepei megsemmisülnek. A talajba rakott peték a
kotrás során betemetésre, kiforgatásra kerülnek, illetve elpusztulnak a beruházás által
érintett  területen.  A  munkálatok  során  1.000  –  1.500  egyed  pusztulása  várható.
Abban az esetben, ha a munkálatokat a 7.4.2. fejezetben tervezett módon kivitelezik a
mortalitás mértéke csökkenthető.

4.4.1.1.4.      HALAK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.1.5.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.1.6.      EMLŐSÖK  

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.2.      AZ ÜZEMELÉS VÁRHATÓ HATÁSAI  

4.4.1.2.1.      ÉLŐHELYEK  

Az élőhelyeket nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.2.2.      LEPKÉK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.2.3.      EGYÉB GERINCTELENEK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.2.4.      HALAK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.2.5.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

A fajokat nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.

4.4.1.2.6.      EMLŐSÖK  

A fajt nem érintik kimutatható közvetlen, vagy közvetett hatások.
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4.4.2.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉS A 3.  FEJEZETBEN HATÁSVISELŐNEK NYILVÁNÍTOTT ÉLŐHELYEK  
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA  

A jelölő élőhelyeket a beruházás közvetlenül és közvetve sem érinti. Emiatt az „A
területen található élőhelytípusok természetességében bekövetkezett változások”, az
„A tevékenységgel  érintett  terület más Natura 2000 területekkel alkotott  ökológiai
hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése”, az „A tevékenységgel
érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes előfordulásához képest”, az „Az
élőhelytípus ritkasága” és az „Az élőhelytípus ellenállóképessége külső behatásokkal
szemben” fejezeteket nem szerepeltetjük.

4.4.3.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉS A 3.  FEJEZETBEN HATÁSVISELŐNEK NYILVÁNÍTOTT FAJOK  
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA  

4.4.3.1.      A  TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FAJOK  
EGYEDEINEK SZÁMA, ÁLLOMÁNYSŰRŰSÉGE VAGY AZ ÉRINTETT TERÜLET NAGYSÁGA  

4.4.3.1.1.      LEPKÉK  

Fajok Egyedsűrűség Az érintett állománynagyság

sárga gyapjasszövő
(Eriogaster catax)

70-100 egyed/ha* 1-5 fészek (kb. 75-500 egyed)*

32. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
beruházással érintett részén élő jelölő fajainak állománynagysága [A *-gal jelölt

adatok becsült állományadatok]

4.4.3.1.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Fajok Egyedsűrűség Az érintett állománynagyság

vöröslábú hegyisáska
(Odontopodisma

rubripes)

0,4-0,6 egyed/m2

(érintett terület: 0,25
ha)*

1.000-1.500 egyed*

33. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
beruházással érintett részén élő jelölő fajainak állománynagysága [A *-gal jelölt

adatok becsült állományadatok]

4.4.3.2.      AZ EGYEDEK VAGY A TERÜLET SZEREPE A FAJ VÉDELME TEKINTETÉBEN  

4.4.3.2.1.      LEPKÉK  

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)

A csatornákat  szegélyező  kökénysávok  kiemelt  fontosságúak  a  faj  populációinak
fennmaradása szempontjából, de a munkálatok által érintett terület a faj élőhelyének
töredékét képezik.

4.4.3.2.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)
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A faja Bereg és a Szamoshát területén általánosan elterjedt. Bár állományai többé-
kevésbé elszigeteltek a területen élő szub-populációk nagy része legalább egy-két
másik nagyobb helyi szub-populációval kapcsolatban áll. A Csaholc-Garbolc kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület érintett állományrésze is kapcsolatban van a
kapcsolódó és a környező területeken élő állományokkal.

4.4.3.3.      A  FAJ RITKASÁGA (HELYI,  REGIONÁLIS ÉS ENNÉL MAGASABB SZINTEN FELMÉRVE,  
IDEÉRTVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI SZINTET IS)  

4.4.3.3.1.      A  FAJ TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT ÁLLOMÁNYÁNAK RELATÍV NAGYSÁGA A FAJ HAZAI,  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI, ILLETVE VILÁGÁLLOMÁNYÁHOZ KÉPEST  

4.4.3.3.1.1.      LEPKÉK  

Faj
Az érintett site
állományához

képest

Az összes hazai
Natura 2000 terület

állományához
képest

Európai közösségi
állományához képest

sárga gyapjasszövő
(Eriogaster catax)

0.27 – 1.81% Nem ismert Nem ismert

34. táblázat. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott
Natura 2000 terület, az összes hazai Natura 2000 terület, és az európai közösségi

állományához képest

4.4.3.3.1.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj
Az érintett site
állományához

képest

Az összes hazai
Natura 2000 terület

állományához
képest

Európai közösségi
állományához képest

vöröslábú hegyisáska
(Odontopodisma

rubripes)
elenyészően csekély Nem ismert Nem ismert

35. táblázat. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott
Natura 2000 terület, az összes hazai Natura 2000 terület, és az európai közösségi

állományához képest

4.4.3.3.2.      A  FAJ VESZÉLYEZTETETTSÉGI FOKA (IUCN  VÖRÖS KÖNYV VESZÉLYEZTETETTSÉGI  
KATEGÓRIÁI SZERINTI BESOROLÁS,  KÖZÖSSÉGI VAGY KIEMELT KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉG,  
ORSZÁGOSAN VÉDETT VAGY FOKOZOTTAN VÉDETT BESOROLÁS STB.)  

4.4.3.3.2.1.      LEPKÉK  

Faj
IUCN
Vörös
könyv

Berni
Egyezmény

EU
élőhelyvédelmi

irányelv

EU
CITES

Hazai
védettség

sárga
gyapjasszövő
(Eriogaster

catax)

Data
defficient /

Adathiányos
faj

II. melléklet II. és IV.
melléklet

- Védett
50.000ft

36. táblázat. A faj veszélyeztetettségi foka
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4.4.3.3.2.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj
IUCN
Vörös
könyv

Berni
Egyezmény

EU
élőhelyvédelmi

irányelv

EU
CITES

Hazai
védettség

vöröslábú
hegyisáska

(Odontopodisma
rubripes)

Vulnerable
/

sérülékeny
- II. és IV.

melléklet
- Védett,

10.000 Ft

37. táblázat. A faj veszélyeztetettségi foka

4.4.3.4.      A  FAJ SZAPORODÁSI KÉPESSÉGE (A FAJRA VAGY A POPULÁCIÓRA JELLEMZŐ  
DINAMIKA ALAPJÁN)  

4.4.3.4.1.      LEPKÉK  

Faj Utódszám Nemzedékek
száma/év

Fiatalok túlélő-
képessége

Átlagos
élethossz

sárga gyapjasszövő
(Eriogaster catax)

2-300 pete/
nőstény

(petecsomób
an)

Évente egy
nemzedéke van

Igen csekély, a
populációméret
erősen ingadozó
a parazitoidok és

a kórokozók
miatt

Gyak. 1 év,
ebből kb. 4

hónap az áttelelő
pete, 4-5 hónap a

hernyó, 2-3
hónap a báb és

kevesebb, mint 1
hónap a lepke

rajzási időszaka.

38. táblázat. A faj szaporodási képessége

4.4.3.4.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Faj Utódszám
Nemzedékek

száma/év
Fiatalok túlélő-

képessége
Átlagos

élethossz

vöröslábú hegyisáska
(Odontopodisma

rubripes)
150-200 1 9-11% 3 hónap

39. táblázat. A faj szaporodási képessége

4.4.3.5.      A  TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A FAJ,  ILLETVE A FAJ ÉLŐHELYÉNEK  
KÉPESSÉGE ARRA,  HOGY A CÉLZOTT VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET KIVÉVE MINDEN  
EGYÉB BEAVATKOZÁS NÉLKÜL,  KIZÁRÓLAG A FAJ,  ILLETVE ÉLŐHELYÉNEK  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN RÖVID IDŐN BELÜL VISSZAÁLLJON EGY OLYAN  
ÁLLAPOTBA, AMELY AZ EREDETI ÁLLAPOTTAL EGYENÉRTÉKŰ VAGY JOBB ANNÁL  

BioAqua Pro Kft 98



4.4.3.5.1.      A FAJ ÁLLOMÁNYÁNAK REGENERÁLÓDÁSI KÉPESSÉGE A KÖRNYEZŐ ÁLLOMÁNYOKBÓL AZOK  
ÉSZREVEHETŐ CSÖKKENÉSE NÉLKÜL (A FAJ DISZPERZIÓS KÉPESSÉGE,  ILLETVE AZ  
ÁLLOMÁNY IZOLÁLTSÁGA MÁS ÁLLOMÁNYOKTÓL STB.),  ILLETVE AZ ÁLLOMÁNY BELSŐ  
DINAMIKÁJA KÖVETKEZTÉBEN A REGENERÁLÓDÁS KÉPESSÉGE  

4.4.3.5.2.      LEPKÉK  

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)

Az  állomány  beruházással  érintett,  elpusztuló  része  a  beruházást  követően  több
irányból is pótlódhat. A beruházás a faj területen élő állományának fennmaradását
érdemben nem veszélyezteti, a hazai állomány megőrzése szempontjából a beruházás
hatása elhanyagolható.

4.4.3.5.3.      EGYÉB GERINCTELENEK  

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)

Az  állomány  beruházással  érintett,  elpusztuló  része  a  beruházást  követően  több
irányból is pótlódhat. A beruházás a faj területen élő állományának fennmaradását
érdemben nem veszélyezteti, a hazai állomány megőrzése szempontjából a beruházás
hatása elhanyagolható.

4.4.3.5.4.      A TEVÉKENYSÉG HATÁSA AZ ÁLLOMÁNYON BELÜLI KEDVEZŐ KOR- ÉS IVARELOSZLÁSRA  

4.4.3.5.5.      LEPKÉK  

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)

A tervezett  munkálatoknak várhatóan nem lesz hatása a faj állományának kor-  és
ivareloszlására.

4.4.3.5.6.      EGYÉB GERINCTELENEK  

vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes)

A tervezett  munkálatoknak várhatóan nem lesz hatása a faj állományának kor-  és
ivareloszlására.

4.4.4.      A  NATURA 2000  TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ,  A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL  
SZOLGÁLÓ ÉLŐHELYEK ÉS FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ  
KEDVEZŐTLEN HATÁSOK BECSÜLT MÉRTÉKE, ÖSSZEGEZVE  

4.4.4.1.      JELÖLŐ ÉLŐHELYEK  

Élőhelyek
Kedvezőtlen

hatás mértéke Megjegyzés

Cnidion dubii folyóvölgyeinek
mocsárrétjei

É – semleges
Ü – semleges Az élőhely nem érintett

Sík- és dombvidéki kaszálórétek
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba

officinalis)

É – semleges
Ü – semleges

Az élőhely nem érintett

Enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

É – semleges
Ü – semleges Az élőhely nem érintett
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Keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus laevis
és Ulmus minor, Fraxinus excelsior
vagy Fraxinus angustifolia fajokkal

(Ulmenion minoris)

É – semleges
Ü – semleges

Az élőhely nem érintett

Pannon gyertyános-tölgyesek
Quercus petraeával és Carpinus

betulusszal

É – semleges
Ü – semleges Az élőhely nem érintett

40. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
élőhelyeire gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.4.4.2.      JELÖLŐ FAJOK  

4.4.4.2.1.      LEPKÉK  

Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

sárga gyapjasszövő
(Eriogaster catax)

É – elviselhető
Ü – semleges

A faj érintettsége minimális

nagy szikibagoly
(Gortyna borelii lunata)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

díszes tarkalepke
(Hypodryas maturna)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

nagy tűzlepke (Lycaena
dispar)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

vérfű-hangyaboglárka
(Maculinea teleius)

É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett

41. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.4.4.2.2.      EGYÉB GERINCTELENEK  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés

nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo)

É – semleges
Ü – semleges

Nem él az érintett területen, így a beruházás
sem építési, sem üzemelési fázisban nem

érinti a faj állományait.

vöröslábú hegyisáska
(Odontopodisma

rubripes)

É – elviselhető
Ü – semleges

A faj érintettsége minimális

42. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.4.4.2.3.      HALAK  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés

vágó csík (Cobitis
taenia)

É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett
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halványfoltú küllő
(Gobio albipinnatus)

É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett

réti csík (Misgurnus
fossilis)

É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett

szivárványos ökle
(Rhodeus sericeus

amarus)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

leánykoncér (Rutilus
pigus)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

43. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.4.4.2.4.      KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK  

Fajok Kedvezőtlen hatás
mértéke

Megjegyzés

vöröshasú unka
(Bombina bombina)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

mocsári teknős  (Emys
orbicularis)

É – semleges
Ü – semleges A faj nem érintett

44. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]

4.4.4.2.5.      EMLŐSÖK  

Fajok
Kedvezőtlen hatás

mértéke Megjegyzés

közönséges vidra
(Lutra lutra)

É – semleges
Ü – semleges

A faj nem érintett

45. táblázat. A HUHN20054 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő
fajaira gyakorolt hatás becslése [„É”- építés, „Ü”- üzemelés]
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5. FEJEZET ALTERNATÍV (EGYÉB ÉSSZERŰ)
MEGOLDÁSOK

5.1.      A  TERVEZŐ,  ILLETVE BERUHÁZÓ ÁLTAL TANULMÁNYOZOTT ALTERNATÍV  
MEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA,  ÉS A SZÓBA JÖHETŐ ALTERNATÍV  
MEGOLDÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGNEHEZÍTŐ VAGY KIZÁRÓ OKOK  
LEÍRÁSA  

5.1.1.      „0” VÁLTOZAT – PROJEKT NÉLKÜLI ESET  

A projekt elmaradása esetén az árvízi biztonság a jövőben bekövetkező várhatóan
árvízcsúcs  növekedés  miatt  is,  a  megvalósított,  illetve  megvalósítás  alatt  lévő
töltésfejlesztések ellenére, nem növekszik megfelelően. Számítani lehet arra, hogy a
2001. évihez hasonló vagy attól jelentősebb árvízi elöntések keletkeznek a térségben. 

A  vízrendszer  nem  lesz  alkalmas  a  természetvédelmi  értékek  megőrzését,
revitalizációját  biztosító  vízgazdálkodásra.  A  belvizes  években  ugyanakkor  a
településeken  jelentős  belvízkárok  keletkeznek.  A  belvízvédekezés  költségei
magasak lesznek, jelentős mezőgazdasági károkkal is lehet számolni.

A Palád-Csécsei öblözet területének csaknem a teljes területe a mértékadó árvízszint
alatt  fekszik.  A  veszélyeztetettség  konkrét  mértékét  mindig  a  kialakult  konkrét
hidrológiai helyzet és a gátszakadás helye együttesen befolyásolják. A Felső-Tisza
mentén,  egyedülálló  módon  az  elmúlt  évtizedekben,  két  esetben  három helyen  is
előfordult gátszakadás okozta elöntés: 

1947-48 - ban (Tivadari gátszakadás),

2001 - ben (Tarpai 2 gátszakadások)

Mindezen események  mellett  több alkalommal  is  kialakult  árvízkatasztrófa  közeli
helyzet (1970, 1995, 1998).

Jelen  projekt  egyik  parciális,  de  fontos  célkitűzése  az  árvízvédelmi  fejlesztések
részeként a mezőgazdálkodás átalakítását, valamint a természeti értékek megőrzését
revitalizációját elősegítő vízgazdálkodás-fejlesztések megvalósítása. 

A  belvízelöntések  nagyságánál  minden  esetben  meghatározó  az  árvíz  és  belvíz
egybeesése. A belvízrendszer minden nagy belvízével egy időben a Tiszán is jelentős
árhullámok vonulnak le, s ezért megszűnik a gravitációs kivezetés lehetősége.

Összegezve:  a  projekt  elmaradása  esetén  az  árvízi  elöntések  várhatóan  30-50
évenként megismétlődnek, a vizes élőhelyek kiterjedése csökken. Az árvízi biztonság
mértéke a jövőben bekövetkező várhatóan negatív tendenciák miatt a megvalósított
és  megvalósítani  tervezett  további  töltésfejlesztések  ellenére  nem  növekszik
megfelelően.  Számítani  lehet  arra,  hogy  a  2001.  évihez  hasonló  vagy  attól
jelentősebb  árvízi  elöntések  keletkeznek  a  térségben.  Az  ártér  vízgazdálkodási
rendszere nem lesz alkalmas a természetvédelmi értékek megőrzésére, revitalizációját
biztosító  vízpótlásra,  a  mezőgazdálkodás  kívánatos  szerkezetváltásának
megalapozására.

5.1.2.      VIZSGÁLT VÁLTOZATOK  

A  projekt  egyik  legfontosabb  eleme  a  Tisza-Túr  közében  egy  árapasztó  tározó
megépítése.  A  tározóépítés  esetében  a  szóba  jöhető  változatok  a  tározótöltések
nyomvonalvezetésével, illetve a kapcsolódó vízgazdálkodási fejlesztésekkel állhatnak
összefüggésben.  A  célkitűzések  között  megfogalmazásra  került,  hogy  a
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fejlesztéseknek  minimális  érdeksérelemmel  kell  járni,  vagyis  illeszkedni  kell  az
érintett  települések  településrendezési  terveihez,  ill.  az  érintett  természetvédelmi
területek  és  Natura  2000  területekkel  kapcsolatban  rendelkezésre  álló  fenntartási
tervekben foglalt előírásokhoz. A projekt előkészítésének nevezhető „Közös magyar-
ukrán  komplex  síkvidéki  árapasztási  és  ártérrevitalizációs  fejlesztési  program
előkészítése  a  Felső-Tisza  Visk-Vásárosnamény  közötti  szakaszára”című,
HUSKROUA/1001/221 számú  ENPI projekt  keretében a  felső-tiszai  árvízvédelmi
rendszer fejlesztési koncepciójának részeként sor került a Tisza-Szamos-Túr közében
egy tározórendszer előzetes, koncepcionális szintű vizsgálatára.

A fenti tározórendszer elsőként megvalósítandó eleme, a jelen projekt tárgyát képező
Tisza-Túr közi árapasztó tározó.

A koncepció alapján a tározó kialakítása két lehetséges helyszínen képzelhető el. Az
„A” változat esetében a 491. sz. főút ÉNY-i oldalán, illetve a „B” változat esetében
pedig a főút DK-i oldalán. Mindkét helyszín esetében több változatot vizsgáltak a
műszaki tervezők. Ezeket egyeztették és bemutatták a területi egyeztetések során az
érintetteknek. Az alváltozatok a tervezői egyeztetések során elhangzott észrevételek,
igények alapján kerültek kidolgozásra.

A koncepcionális szintű változatelemzés szempontjai az alábbiak voltak:

a., lakossági fórumok tapasztalatai:

• Elzárt területek megközelítése (ne legyen elzárt terület)

• A tározótérbe bevont területek nagysága (minél kisebb)

b., műszaki, szakmai szempontok:

• Árvízi hatás (árvízcsúcs csökkentés mértéke, minél nagyobb)

• Tározó kapacitás: min. 40 millió m3

• Töltésépítés hossza, földmennyisége (a tározókapacitással arányos)

• Építendő műtárgyak száma (építési, fenntartási költségek)

• Bekerülési költségek (a tározókapacitással arányos)

• Közmű és útkereszteződések száma (minél kevesebb)

A  két  fő  változaton  belül  a  vizsgált  számos  alváltozat  közül  a  legfontosabb
peremfeltételeknek (pl.:  minimálisan szükséges tározási kapacitás)  nem mindegyik
alváltozat felelt meg. A legfontosabb peremfeltételeknek nem megfelelő alváltozatok
elvetésre kerültek. Így a koncepcionális szintű változatelemzés eredményeképpen az
„A” változat: Tározó kialakítása a 491. sz. főút ÉNY-i oldalán alváltozatai közül a 3.
számú a továbbtervezésre javasolt (a továbbiakban ez lesz az A változat).

A „B” változat: Tározó kialakítása a 491. sz. főút DK-i oldalán alváltozatai közül a 4.
számú a továbbtervezésre javasolt (a továbbiakban ez lesz a B változat).

5.1.3.      „B” PROJEKTVÁLTOZAT  

5.1.3.1.      A VÁLTOZAT LEÍRÁSA, RÖVID MŰSZAKI ISMERTETÉSE  

A tározó töltése a beeresztő műtárgytól a Batár bal parti töltése lenne az 1+800 tkm
szelvény térségéig, ott D-re fordulva keresztezi a Tiszabecs-Uszka közötti közutat,
majd a Bajnok és Uszkai Közlegelő csatornák közötti földút mentén haladna a Kis
Endre tagig. Ott K-re fordul a földút mentén, majd kb. 400 m után D-i irányba tart,
keresztezi  a  Palád-csécsei  főcsatornát  a  20+000  szelvény  környezetében,  majd  a
Natura  2000  SPA terület  határa  mentén  eléri  a  Magosliget-Kispalád  utat.  Az  út
mentén, annak NY-i oldalán haladva Kispalád É-i határáig, ahol a tsz telep előtt NY-
ra fordul és elkerüli északról Kispaládot és Botpaládot a Táj-Éger csatorna mentén,
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majd eléri a Sonkád-Botpalád közötti utat. Az út északi oldalán haladva a Túr jobb
parti töltéséig halad, majd annak vonalát követi a 491. sz. főútig. A főút D-i oldalán
Tiszabecs  belterületéig  halad,  majd  D-i  irányban  elkerüli  Tiszabecset,  és  beköt  a
Batár bal parti töltésébe a beeresztő műtárgy környezetében.

A  tározó  leürítő  műtárgya  a  491.  sz.  fűúti  csatlakozás  környezetében  kerülne
kialakításra.

A változat (Tisza-Túr közi tározó kialakítása a 491. sz. főút DK-i oldalán, 4. változat)
~25 km2 területet  érint,  ahol  118,0 mBf  tározási  szintet  feltételezve  a  területen
~23,5 millió m3, 119,0 mBf tározási szint esetén pedig 48,5 millió m3 víz tározható.
A töltések hossza ~22,6 km.

A változat kialakításának átnézetes helyszínrajzát lásd: 20. ábra.

31. ábra. A „B” változat területi elhelyezkedése.

A tározó főbb létesítményei:

Árapasztó tározó töltés 22,6 km

Beeresztő műtárgy

Leürítő műtárgy

Batár záró zsilip

8 db belvíz átvezető zsilip

útkeresztezés 2 db

belvíz átvezetéshez a csatornarendszer korrekciója

5.1.4.      A VÁLTOZATELEMZÉS  

5.1.4.1.      A VÁLTOZATELEMZÉS SZEMPONTJAI  

A változatokat a műszaki, természetvédelmi, társadalmi és közgazdasági szempontok
szerint  értékeltük.  Csak  az  a  változat  maradhat  meg  érékelendő  alternatívaként,
amely  megfelel  minden  általunk  értékelt  szempontnak.  Az  egyes  alternatívákat
összehasonlító pontozásnál a következő elvek kerültek alkalmazásra:
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• Az  adott  pont  százalékos  súlyaránya,  megegyezik  az  adható  maximális
pontszámmal.

• A pontozásnál a legalacsonyabb pontérték a 0, amely a legkedvezőtlenebb
helyzetet  jelöli.  A  legmagasabb  adható  érték  a  súlyérték,  amely  a
legkedvezőbb helyzetet jelenti. 

• Az  adható  maximális  pontszám  100.  Ez  a  tökéletes  megoldás,  amely
természetesen a valóságban nem létezik. Az ettől való eltéréseket is jelzi az
adott pontszám, illetve az összegzés azt is, hogy ezt hány százalékra teljesíti
a vizsgált változat.

• A 4 különböző szempontot önállóan is lehet értékelni.

• Bármelyik  0 pontot  is  tartalmazó  minősítési  kritériumnál  a  kapott  0  pont
kizáró oknak számít.

Az értékelési rendszert a 46. táblázat tartalmazza.

Sor-
szám Szempont

Súly-arány (%)
és adható
maximális
pontszám

I. Műszaki szempontok 30

 Vízkárelhárítás 15

 I./1.a.
Az alkalmazott módszer korszerűsége (illeszkedés a
jelenlegi hazai és EU előírásokhoz, ajánlásokhoz) 5

 I./2.a. Az alkalmazott módszer rugalmassága 3

 I./3.a. A működtetés bonyolultsága 2

 I./4.a. Az üzembiztonság mértéke 3

 I./5.a. A megoldás illeszthetősége a jelen helyzethez 2

 Vízgazdálkodás 15

 I./1.b.
Az alkalmazott módszer korszerűsége (illeszkedés a
jelenlegi hazai és EU előírásokhoz, ajánlásokhoz) 5

 I./2.b. Az alkalmazott módszer rugalmassága 3

 I./3.b. A működtetés bonyolultsága 2

 I./4.b. Az üzembiztonság mértéke 3

 I./5.b. A megoldás illeszthetősége a jelen helyzethez 2

II. Természetvédelmi szempontok 30

 Vízkárelhárítás 10

 II./1.a. Az alkalmazott módszer milyen mértékben javítja a
természetvédelmi területek vízgazdálkodását 

2

 II./2.a.
Az alkalmazott módszer milyen mértékben veszélyezteti

a terület természeti értékeit 2

 II./3.a. A várható pozitív hatás területi kiterjedése 2

 II./4.a. A várható negatív hatás területi kiterjedése 2

 II./5.a. A vízkárelhárítási és vízgazdálkodási beavatkozások
egymást támogató jellege (komplexitás)

2

 Vízgazdálkodás 20

 II./1.b. Az alkalmazott módszer milyen mértékben javítja a
természetvédelmi területek vízgazdálkodását 

4
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Sor-
szám Szempont

Súly-arány (%)
és adható
maximális
pontszám

 II./2.b.
Az alkalmazott módszer milyen mértékben veszélyezteti

a terület természeti értékeit 4

 II./3.b. A várható pozitív hatás területi kiterjedése 4

 II./4.b. A várható negatív hatás területi kiterjedése 4

 II./5.b. A vízkárelhárítási és vízgazdálkodási beavatkozások
egymást támogató jellege (komplexitás)

4

III. Társadalmi, hatósági elfogadottság 20

Vízkárelhárítás 10

III./1.a. Társadalmi támogatottság 3

III./2.a. Hatósági, szakhatósági elfogadottság 3

III./3.a. Nemzetközi elfogadottság (határvízi egyezmény) 2

III./4.a. A megoldás jogi hátterének megléte 2

Vízgazdálkodás 10

III./1.b. Társadalmi támogatottság 3

III./2.b. Hatósági, szakhatósági elfogadottság 3

III./3.b. Nemzetközi elfogadottság (határvízi egyezmény) 2

III./4.b. A megoldás jogi hátterének megléte 2

IV. Közgazdasági szempontok 20

IV.1. Költséghatékonyság 12

IV.2. Beruházási és pótlási költségek alakulásában rejlő
kockázat

6

IV.3.
Működési és fenntartási költségek alakulásában rejlő

kockázat 2

46. táblázat. A többszempontú kritériumrendszer értékelési szempontjai.

5.1.4.2.      A VÁLTOZATELEMZÉS EREDMÉNYE  

Sor-
szám

Szempont

Súly-arány (%) és
kapott pontszám

„A”
változat

„B” változat

I. Műszaki szempontok 28 22

 Vízkárelhárítás 14 11

 I./1.a.
Az alkalmazott módszer korszerűsége (illeszkedés a
jelenlegi hazai és EU előírásokhoz, ajánlásokhoz) 4 4

 I./2.a. Az alkalmazott módszer rugalmassága 3 2

 I./3.a. A működtetés bonyolultsága 2 1

 I./4.a. Az üzembiztonság mértéke 3 3

 I./5.a. A megoldás illeszthetősége a jelen helyzethez 2 1

 Vízgazdálkodás 14 11

 I./1.b. Az alkalmazott módszer korszerűsége (illeszkedés a 4 4
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jelenlegi hazai és EU előírásokhoz, ajánlásokhoz)

 I./2.b. Az alkalmazott módszer rugalmassága 3 2

 I./3.b. A működtetés bonyolultsága 2 1

 I./4.b. Az üzembiztonság mértéke 3 3

 I./5.b. A megoldás illeszthetősége a jelen helyzethez 2 1

II. Természetvédelmi szempontok 23 21

 Vízkárelhárítás 8 8

 II./1.a.
Az alkalmazott módszer milyen mértékben javítja a

természetvédelmi területek vízgazdálkodását 2 2

 II./2.a. Az alkalmazott módszer milyen mértékben
veszélyezteti a terület természeti értékeit

1 1

 II./3.a. A várható pozitív hatás területi kiterjedése 2 2

 II./4.a. A várható negatív hatás területi kiterjedése 2 2

 II./5.a.
A vízkárelhárítási és vízgazdálkodási beavatkozások

egymást támogató jellege (komplexitás) 1 1

 Vízgazdálkodás 15 13

 II./1.b.
Az alkalmazott módszer milyen mértékben javítja a

természetvédelmi területek vízgazdálkodását 4 4

 II./2.b. Az alkalmazott módszer milyen mértékben
veszélyezteti a terület természeti értékeit

2 0

 II./3.b. A várható pozitív hatás területi kiterjedése 3 4

 II./4.b. A várható negatív hatás területi kiterjedése 3 2

 II./5.b.
A vízkárelhárítási és vízgazdálkodási beavatkozások

egymást támogató jellege (komplexitás) 3 3

III. Társadalmi, hatósági elfogadottság 13 9

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 7 4

III./1.a. Társadalmi támogatottság 1 0

III./2.a. Hatósági, szakhatósági elfogadottság 2 1

III./3.a. Nemzetközi elfogadottság (határvízi egyezmény) 2 1

III./4.a. A megoldás jogi hátterének megléte 2 2

Vízgazdálkodás 6 5

III./1.b. Társadalmi támogatottság 1 1

III./2.b. Hatósági, szakhatósági elfogadottság 1 1

III./3.b. Nemzetközi elfogadottság (határvízi egyezmény) 2 1

III./4.b. A megoldás jogi hátterének megléte 2 2

IV. Közgazdasági szempontok 17 18

IV.1. Költséghatékonyság 11 12

IV.2.
Beruházási és pótlási költségek alakulásában rejlő

kockázat 4,5 4,5

IV.3. Működési és fenntartási költségek alakulásában rejlő
kockázat

1,5 1,5

ÖSSZESEN 81 70

47. táblázat. A többszempontú változatelemzés eredményei.
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A  fentiek  ismeretében  végzett  változatelemzés  során  minden  fő  szempontból
egyértelműen az „A” változat volt a kedvezőbb.

Külön  kiemeljük,  hogy  a  Natura  2000  élőhelyhálózat  szempontjából  is  az  „A”
változat  volt  a kedvezőbb,  mert  a „B” változat  esetén a tározó kivitelezésének és
későbbi üzemszerű vésztározási jellegű feltöltésének negatív hatásai a Szatmár-Bereg
(HUHN10001)  különleges  madárvédelmi  területen  kívül  jelentős  kiterjedésű
területen érintenék a Magosligeti-erdő és gyepek (HUHN20053) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési  területet  is,  melyet  az  „A”  változat  esetén  a  nagy volumenű
kivitelezési munkákkal jellemezhető tározólétesítés nem érint.

Ezzel szemben az „A” változat esetén a tározó kivitelezésének és későbbi üzemszerű
vésztározási  jellegű  feltöltésének  negatív  hatásai  a  Szatmár-Bereg  (HUHN10001)
különleges madárvédelmi területen kívül csak a Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt
jelentőségű  természetmegőrzési  területet  érintenek,  de  ezen  terület  esetében  az
érintettség elenyésző mértékű.
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6. FEJEZET A MEGVALÓSÍTÁS INDOKAI

6.1.      A  TERV VAGY BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK  
ISMERTETÉSE  

6.1.1.      MŰSZAKI SZÜKSÉGSZERŰSÉG ISMERTETÉSE  

Magyarország árvízi veszélyeztetettsége Európában egyedülálló. A 2015-ben készült
árvízi stratégiai kockázatkezelési tervek (ÁKK) eredményei alapján a veszélyeztetett
terület 23 000 km2, ami az ország területének 25%-a. 

A  Felső-Tisza-vidék  (Tisza  Záhony  feletti  vízgyűjtője)  területén  110  településen
összesen  121.000  ember  él.  Ebből  73.300  személy  közvetlenül  kitett  az
árvízveszélynek,  tekintettel  arra,  hogy a  mértékadó  árvízszint  alatt  3-5  m  magas
töltésekkel  védett  területen  él.  Az  árvízzel  veszélyeztetett  lakásállomány  26.130.
Súlyosbítja  a  helyzetet,  hogy  az  árvizek  rendkívüli  hevessége  miatt,  valamint  a
csekély  20-30  órás  időelőnyű  árvízi  előrejelzésből  következően  egy  esetleges
töltésszakadásnál  a  közvetlen  életveszélyen  túl  -  mely  különösen  a  töltéslábaknál
fekvő településeknél jelentkezik - a kiömlő víz következtében a menekülési utak is
megsemmisülhetnek.

Miközben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentős területét bármikor fenyegethetik
árvizek,  az  árvizek  hevessége  miatt  a  védekezési  felkészülésre  és  konkrét
végrehajtására nagyon rövid a rendelkezésre álló idő. Ugyanakkor  a fővédvonalak
nincsenek az előírt méretre kiépítve, kiépítettségük alig haladja meg az 5 %-ot, így
több száz km hosszú töltésszakasz szorul megerősítésre.

Nagyon  súlyosnak  ítélhető  meg,  hogy van  olyan  töltésszakasz  is,  ahol  a  töltések
koronaszintje a mértékadó árvízszintet sem éri el, mely a rövid előrejelzési időelőny
miatt a meghágás elleni védekezési lehetőséget ellehetetleníti. Az áradás intenzitását
és vízhozamát tekintve a Tisza Tiszabecs-Vásárosnamény közötti szakasza az egyik
legveszélyeztetettebb. Az egész Tisza-völgyben itt a legnagyobb az árvízi vízhozam.

A Tisza völgyében levonult négy rendkívüli árvíz tükrében és a Felső-Tisza-vidék
árvízvédelmi  kiépítettségét  ismerve kijelenthetjük,  hogy mértékadó árvízi  jelenség
nem  feltétlenül  rendkívüli  katasztrofális,  hanem  előre  számítható  esemény
bekövetkezte esetén a katasztrófa valószínűsíthető, mert:

• a töltésrendszer kiépítése sem magassági, sem keresztmetszeti vonatkozásban
nem megfelelő, a védvonalakat keresztező műtárgyak (zsilipek, csőátereszek)
elöregedettek,

• az utóbbi években a forráshiány miatt egyre inkább elmaradó rekonstrukciós
munkák következtében a töltéseken műtárgyakon lévő hibák halmozódtak,

• az  árvizek  hevessége  miatt  az  előrejelzés  időelőnye  rövid,  a  védekezési
lehetőség korlátozott,

• az  a  tény,  hogy  a  vízgyűjtőterület  döntő  része  külföldön  helyezkedik  el,
kiszolgáltatottá  tesz  bennünket  mind  előrejelzési,  mind  közvetlen
beavatkozási szempontból,

• a társadalmi-gazdasági változások nyomán a vízügy helyzete a Tisza-völgyi
országokban lényegesen megváltozott, ez különösen Ukrajnára jellemző. A
központi  irányítás  gyengülése  és  a  gazdasági  visszaesés  miatt  elmaradt
fejlesztések okán megnőtt a vizek kártételének és károsodásainak veszélye,
mely alvízi ország lévén ránk nézve különösen veszélyes,
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• a  védvonalak  altalajának  feltárása  számos  esetben  kimutatta  azokat  a
védvonal  szakaszokat  amelyek  környezetükhöz  képest  gyengébb,  a
biztonsági követelményeknek nem megfelelő,

• az utóbbi években végbement társadalmi, gazdasági átalakulás következtében
a  nagy  vállalatok  átalakultak,  megnőtt  a  magántulajdon  aránya,  a
tulajdonváltás következtében jelentősen nőtt a kárérzékenység,

• a  megye  folyamatos  nemkívánatos  népességcsökkenése,  országoshoz
viszonyított  gazdasági  elmaradottsága  feltétlenül  megállítandó,  melynek
egyik  módja  a  térség  infrastruktúrájának,  közte  árvízvédelmi  helyzetének
javítása.

Mindezek  a  tényezők  együttesen  önmagukban  is  indokolják  az  árvízvédelmi
fejlesztés megvalósításának szükségességét.

6.1.2.      JOGI SZÜKSÉGSZERŰSÉG ISMERTETÉSE  

6.1.2.1.      EURÓPAI UNIÓS SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR  

EU Víz Keretirányelv

Az EU Víz Keretirányelv 2000.  december  22-én lépett  életbe. A hivatalos lapban
való közzététel napja egy olyan egységes vízvédelmi politika életbe lépését jelentette,
amely  állam-  és  országhatárokon  túlnyúlva  a  vízgyűjtőkön  való  koordinált
vízgazdálkodás megvalósulását segíti elő. A Víz Keretirányelv hozzájárul - az egyre
növekvő Közösségen belül - a vízvédelem harmonizálásához és a vizek terhelésének
csökkentéséhez.  A VKI egyértelműen megfogalmazott  célkitűzése,  hogy a  vízi  és
vizes élőhelyekhez kötődő életközösségek élőhelyéül szolgáló felszíni vízterek – az
irányelv hatálybalépését követő 15 éven belül – jó állapotba kell, hogy kerüljenek
[VKI 4. cikk 1. bek. (a)/ii pontja]

EU Árvíz Irányelv

Az irányelv célja az emberi egészségre, a környezetre és a gazdasági tevékenységre
gyakorolt  árvízi  kockázatok  csökkentése,  ezáltal  az  árvízi  biztonság  növelése,  a
természeti katasztrófák megelőzése és kezelése. Az árvízi kockázati térképeket és az
árvízi kockázatkezelési terveket a Víz Keretirányelvben előírt vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek felülvizsgálatára vonatkozó eljárással összhangban kell elkészíteni, és szükség
szerint  a  vízgyűjtő-gazdálkodási  tervek  korszerűsített  változatába  integrálni.
Különösen fontos, hogy:

- nemcsak  a  jelenleg  ismert,  hanem  a  jövőben  előrelátható  potenciális  árvízi
kockázatot is a felmérés és kezelés tárgyává kell  tenni,  azaz a klímaváltozás és a
jövőbeli területhasználati tervezés hatásaira is figyelmet kell fordítani;

- az  árvízi  kockázatkezeléssel,  annak  teljes  ciklusában  (megelőzés,  védelem,
felkészültség, védekezés, helyreállítás, tapasztalatok beépítése) kell foglalkozni.

6.1.2.2.      HAZAI JOGI SZÜKSÉGSZERŰSÉG  

A vízkárelhárítással kapcsolatos jogszabályok alapja a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. Törvény. A törvény felhatalmazása alapján a 232/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet  rendelkezik  a  vizek  kártételei  elleni  védekezés  szabályairól,  ami  előírja,
hogy  a  védekezés  és  a  védelmi  létesítmények  kezelése,  előírásoknak  megfelelő
fejlesztése a létesítmény tulajdonosának feladata.

A törvény és  a  kormányrendelet  alapján  készült  el  a  15/1997.  (IX.  19.)  KHVM
rendelet a  folyók  mértékadó  árvízszintjeiről.  A  rendelet  meghatározza  a
magyarországi folyók mértékadó vízszintjét, és a kiépítési biztonságot. A kiépítési
biztonságot  ezen  a  szakaszon  a  rendelet  1,0  m-ben  határozta  meg.  A  jelenlegi
kiépítési  szint  és  méret  ennek  az  előírásnak  nem  felel  meg,  ezért  a  fejlesztés

BioAqua Pro Kft 110



jogszabály  által  előírt  kötelezettség.  A  2005/2000.(I.  18.)  Korm.  határozat
Magyarország árvízvédelmi műveinek felülvizsgált fejlesztési tervéről is tartalmazza
a fejlesztés szükségességét.

A Kormány az árvízi biztonság növelésére, ezen belül a Tisza-völgyre nevesítetten is
több határozatot hozott. A 1022/2003. (III.27.) Kormány határozatában döntött a
Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepcióról (a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése), a 1107/2003. (XI. 5.) Korm. Határozatában pedig a Tisza-
völgy  árvízi  biztonságának  növelését,  valamint  az  érintett  térség  terület-  és
vidékfejlesztését szolgáló programról:

- a Tisza és mellékfolyói  árvizeit  elsősorban a mértékadó védképességűre kiépülő
árvízvédelmi  töltések  közötti  nagyvízi  mederben  kell  levezetni,  és  ezért  –  az
ökológiai szempontokat is figyelembe véve– javítani kell  az áramlási,  vízszállítási
feltételeket;

- a  védképességet  meghaladó,  gátszakadással  és  kiöntéssel  veszélyeztető,
statisztikailag  igen  ritkán  előforduló  árhullámokat,  a  meder  vízszállításának
mértékéig hazai területen árapasztással csökkenteni kell;

- az  árvíz  szabályozott  kivezetését  és  a  folyóba  történő  szükség  szerinti
visszavezetését  (vagy  vízhiányos  területre  történő  átvezetését)  szolgáló,
műtárgyakból  és  tározókból  álló  árapasztó  rendszert  úgy  kell  kialakítani  és
működtetni,  hogy – az árvízvédelmi funkció teljesítésének megtartása mellett  – az
hasznosítható  legyen  a  nemzeti  agrár-környezetvédelmi  és  a  Tisza-völgy
fejlesztésével  kapcsolatos  programokban  előirányzott  célok  megvalósításában,
valamint a természetes élőhelyek gyarapításában;

- az árapasztási  célú tározó (így például  külterületi  mezőgazdasági  célú) területek
teljes  elöntése  csak  statisztikailag  1  %-nál  kisebb  valószínűségű  árvizek  esetén
fordulhat elő, ezért változatlan területhasználat esetén, kisajátítással, kártalanítással,
illetőleg a kártérítéssel csak kivételesen kell számolni.

Az Országgyűlés 2004-ben megalkotta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését,
valamint  az  érintett  térség  terület-  és  vidékfejlesztését  szolgáló  program  (a
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004.
évi  LXVII.  Törvényt.  A  törvénybe  beépítették  a  fenti  határozatokban  szereplő
koncepció elemeit.

A 2006-os Tisza- és Duna-völgyi rendkívüli árvizeket követően a 1003/2007. (I. 24.)
Korm. határozat alapján a 2007. évi CXLIX. Törvénnyel  módosították 2004. évi
LXVII. Törvényt, aminek 2. § (3) bekezdése előírja, hogy

„(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott alapelveknek megfelelően a VTT keretében
a következőket kell megvalósítani:

a)  a Tisza-völgy árvízvédelmi  műveinek előírás szerinti  kiépítését,  összhangban a
nagyvízi  medrek  vízszállító  képességének  növelésével,  a  lefolyás  elősegítését
szolgáló beavatkozásokkal,  biztosítva  a  folyók  hullámtereinek táj-és  földhasználat
váltását;”

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről. A mértékadó
árvízszintek  felülvizsgálatát  az  elmúlt  1-2  évtizedben  szinte  minden  vízfolyáson
bekövetkezett LNV növekedés indokolta. Az eddig megfigyelt legnagyobb vízszintek
növekedéséhez  az  esetek  egy  jelentős  részében  az  eddig  nem,  vagy  csak  ritkán
megfigyelt  hidrometeorológiai,  hidrológiai  tényezők  vezettek.  Számos  vízfolyáson
illetve  vízfolyás  szakaszon  a  nagyvízi  meder  állapotának  árvíz  levezetési
szempontból kedvezőtlenebbé válása is hozzájárult az árvízszintek emelkedéséhez. 

Fentiek alapján a tervezett fejlesztés jogszabály által előírt kötelezettség a VTT egyik
fontos eleme, azt a VTT törvény előírásai szerint kell végrehajtani.
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6.2.      A  TERV VAGY A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉT  
ALÁTÁMASZTÓ INDOKOK  
A  275/2004.  (X.  8.)  Korm.  rendelet  8.  mellékletének  4.  pontjában  megadott
lehetséges indokok a következők:

• Társadalmi  vagy  gazdasági  természetű  kiemelt  fontosságú  közérdek
(amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet). 

• Emberi egészség vagy élet védelme 
• A közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 
• A környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
• A  fenti  kategóriákba  nem  sorolható,  egyéb  kiemelt  fontosságú  közérdek

(amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)
Az  engedélykérő  nyilatkozata  és  a  6.1.  fejezetben  bemutatott  indoklás  alapján  a
beruházás szükségességét a fenti indokok közül elsősorban a emberi egészség és élet
védelme,  másodsorban  a  vízpótlás  lehetőségének  biztosítása  és  várható  kedvező
hatásai  miatt  a  környezet  szempontjából  kiemelt  jelentőségű  kedvező  hatás
elérése támasztja alá.
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7. FEJEZET A  KEDVEZŐTLEN HATÁSOK

MÉRSÉKLÉSE, A TERVEZETT, ILLETVE

JAVASOLT, A TERV VAGY BERUHÁZÁS

RÉVÉN BEKÖVETKEZŐ

KEDVEZŐTLEN HATÁSOK

ENYHÍTÉSÉT,  CSÖKKENTÉSÉT,
MÉRSÉKLÉSÉT SZOLGÁLÓ

INTÉZKEDÉSEK

7.1.      AZ ÉRINTETT SZATMÁR-BEREG (HUHN10001)  KÜLÖNLEGES  
MADÁRVÉDELMI TERÜLET  
Javasoljuk,  hogy  a  munkálatokat  valamennyi  területen  a  madarak  fészkelési
időszakán kívül (általános fészkelési időszak: március 15. – július 31.) végezzék el,
így minimalizálható a fészekaljak sérülésének és közvetlen pusztulásnak a veszélye.
A  fészkelési  és  fiókanevelési  időszak  kivételével  az  érintett  fajok  vagy  nem
tartózkodnak  a  területen  (pl.:  telelési  időszakban  afrikai  telelőterületükön
tartózkodnak),  vagy  pedig  vagilis  (röpképes)  egyedekként  (pl.:  vonulási  időszak)
figyelhetők meg, melyek képesek a zavaró hatásokra elkerülő magatartással reagálni.

7.2.      AZ ÉRINTETT FELSŐ-TISZA (HUHN20001)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

7.2.1.      ÉLŐHELYEK  

Szakmailag nem indokolt ilyen jellegű intézkedések tervezése.

7.2.2.      FAJOK  

Szakmailag nem indokolt ilyen jellegű intézkedések tervezése.

7.3.      AZ ÉRINTETT MAGOSLIGETI-ERDŐ ÉS GYEPEK (HUHN20053)  
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

7.3.1.      ÉLŐHELYEK  

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

• Javasoljuk, hogy a Magosligeti-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területtel érintkező szakaszokon (14+000 – 16+360 km) a bal parton (déli
oldal)  valósuljon meg a  kotrási  munkálatokat  előkészítő  fa-  és cserjeirtás,
illetőleg a mederanyag elhelyezése. A kíméleti  zóna az érintett területen a
főcsatorna  jobb  parti  (északi  oldali)  koronáján  elterülő  mocsárrét  jellegű
élőhely védelmét szolgálja.
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7.3.2.      LEPKÉK ÉS EGYÉB GERINCTELEN FAJOK  

• Javasoljuk,  hogy  a  Palád-Csécsei  főcsatorna  mentén  tervezett  fa-  és
cserjeirtási  munkálatok,  illetőleg  az  azt  követő  mederanyag  deponálások
(elhelyezések)  csak  az  egyik,  a  területileg  illetékes  természetvédelmi
kezelővel  egyeztetett  (lehetőleg a  déli,  azaz bal  parti)  oldalon történjenek
meg. Az így kialakított „ökológiai oldal”- harmonizálva a  7.3.1. fejezetben
javasolt kíméleti szakasszal  – a jelölő lepkefaj, a nagy tűzlepke (Lycaena
dispar),  valamint  a  jelelő  egyenesszárnyú  faj,  a  vöröslábú  hegyisáska
(Odontopodisma rubripes) élőhelyének védelmét is szolgálja.

7.4.      AZ ÉRINTETT CSAHOLC-GARBOLC (HUHN20054)  KIEMELT  
JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

7.4.1.      ÉLŐHELYEK  

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

• Az  Összekötő-csatorna  területén  a  4+690  km  szelvény  és  a  4+995  km
szelvények  között,  a  jobb  parton  (keleti  oldal)  javasoljuk  a  mederkotrást
előkészítő tarvágás elvégzését, majd később a mederanyag elhelyezését. Ez
utóbbi  esetben a meder  megfelelő (ún.  ökológiai  oldali)  árnyékoló hatása,
illetőleg több őshonos fafaj alkotta fasor kímélete továbbra is érvényesülni
tud, másrészt a csatorna bal partján jellemző idősebb fasorok és cserjés sáv
kímélete  hozzájárul  a  Csaholc-Garbolc  kiemelt  jelentőségű
természetmegőrzési  terület  Összekötő-csatornával  érintkező  szakaszán
(4+690 – 4+950 km között) található cserjés mocsárrét megóvásához.

7.4.2.      LEPKÉK ÉS EGYÉB GERINCTELEN FAJOK  

• Javasoljuk, hogy az Összekötő-csatorna mentén tervezett fa- és cserjeirtási
munkálatok, illetőleg az azt követő mederanyag deponálások (elhelyezések)
csak az egyik, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel egyeztetett
oldalon (lehetőleg a jobb parti, azaz keleti oldalon) történjenek meg. Az így
kialakított  „ökológiai  oldal”-  harmonizálva  a  7.3.1.  fejezetben  javasolt
kíméleti szakaszokkal – a jelölő lepkefajok (sárga gyapjasszövő (Eriogaster
catax),  nagy tűzlepke (Lycaena dispar)),  valamint  a jelelő egyenesszárnyú
faj, a vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) élőhelyének védelmét
is szolgálja.
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8. FEJEZET KIEGYENLÍTŐ (KOMPENZÁCIÓS)
INTÉZKEDÉSEK

8.1.      KOMPENZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK A JELÖLŐ ÉLŐHELYEK ESETÉBEN  

8.1.1.      FELSŐ-TISZA (HUHN20001)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése.

8.1.2.      MAGOSLIGETI-ERDŐ ÉS GYEPEK (HUHN20053)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése.

8.1.3.      CSAHOLC-GARBOLC (HUHN20054)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése.

8.2.      KOMPENZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK A JELÖLŐ FAJOK ESETÉBEN  

8.2.1.      SZATMÁR-BEREG (HUHN10001) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET  

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése.

8.2.2.      FELSŐ-TISZA (HUHN20001)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése.

8.2.3.      MAGOSLIGETI-ERDŐ ÉS GYEPEK (HUHN20053)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése.

8.2.4.      CSAHOLC-GARBOLC (HUHN20054)  KIEMELT JELENTŐSÉGŰ  
TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET  

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése.
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