
 

 

2. melléklet 

 

 

 

A TISZA-TÚR KÖZI TÁROZÓ ÉS A KAPCSOLÓDÓ 
FEJLESZTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYA 

 

 

 

A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások 
 

 

 

 

 

 

Készítette: Bioaqua Pro Kft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. május 

 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  2 

Tartalomjegyzék 

1. A beruházási terület környezeti állapotának jellemzése ................................................... 5 
1.1. A beruházási terület természetvédelmi érintettsége ...................................................... 5 

1.1.1. Országos jelentőségű védett természeti területek ......................................................... 5 
1.1.2. A tervezett beruházás által érintett Natura 2000-es területek ....................................... 7 
1.1.3. Nemzeti ökológiai hálózat .......................................................................................... 14 
1.1.4. Fontos madárélőhelyek (IBA-területek), Ramsari-területek ...................................... 17 

1.2. A környezeti állapot jellemzése céljából vizsgált élőlénycsoportok kiválasztásának 
indoklása ...................................................................................................................... 19 
1.2.1. Növényzet ................................................................................................................... 19 
1.2.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek ............................................................................ 20 
1.2.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok - Lepkék .............................................................. 20 
1.2.4. Halak ........................................................................................................................... 20 
1.2.5. Kétéltűek és hüllők ..................................................................................................... 21 
1.2.6. Madarak ...................................................................................................................... 21 

1.3. A vizsgálatok módja, mintavételi módszerek és időpontok ........................................ 22 
1.3.1. Növényzet ................................................................................................................... 22 
1.3.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek ............................................................................ 24 
1.3.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok ............................................................................. 25 

1.3.3.1. Lepkék ......................................................................................................... 25 
1.3.3.2. Vöröslábú hegyisáska .................................................................................. 25 

1.3.4. Halak ........................................................................................................................... 25 
1.3.5. Kétéltűek és hüllők ..................................................................................................... 26 
1.3.6. Madarak ...................................................................................................................... 26 

1.4. A jelen állapot bemutatása a helyszíni vizsgálatok eredményei alapján ..................... 27 
1.4.1. Növényzet ................................................................................................................... 27 

1.4.1.1. A vizsgált terület élőhelytérképe ................................................................. 27 
1.4.1.2. A vizsgált terület növényzetének jellemzése............................................... 28 
1.4.1.3. A Palád-csécsei-főcsatorna érintett szakaszának növényzete ..................... 73 
1.4.1.4. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának növényzete.................... 75 
1.4.1.5. A vízpótlás által érintett holtmedrek ........................................................... 79 
1.4.1.6. A vizsgált területeken előforduló védett növényfajok ................................ 84 

1.4.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek ............................................................................ 86 
1.4.2.1. A jelen állapot a mintavételek eredményei alapján ..................................... 86 
1.4.2.2. A tározótér kisvízfolyásainak makroszkópikus  vízi gerinctelen közössége90 
1.4.2.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakaszának makroszkopikus vízi 

gerinctelen  közössége ................................................................................. 90 
1.4.2.4. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának makroszkopikus vízi 

gerinctelen  közössége ................................................................................. 91 
1.4.2.5. A vízpótlás által érintett holtmedrek makroszkopikus vízi gerinctelen 

közössége .................................................................................................... 92 
1.4.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok ............................................................................. 93 

1.4.3.1. Kiemelt lepkefajok ...................................................................................... 93 
1.4.3.2. Vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) ...................................... 96 

1.4.4. Halak ........................................................................................................................... 97 
1.4.4.1. Tervezett tározó területe .............................................................................. 97 
1.4.4.2. A Palád-csécsei-főcsatorna érintett szakasza .............................................. 97 
1.4.4.3. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának halközössége ................ 97 
1.4.4.4. A vízpótlás által érintett holtmedrek ........................................................... 97 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  3 

1.4.5. Kétéltűek és hüllők ..................................................................................................... 98 
1.4.5.1. A tervezett tározó területe ........................................................................... 98 
1.4.5.2. A tervezett anyagnyerőhelyek ..................................................................... 99 
1.4.5.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakasza ........................................... 100 
1.4.5.4. Az Összekötő-csatorna tervezett  nyomvonalának kétéltű-  és hüllőfaunája

 ................................................................................................................... 101 
1.4.5.5. A vízpótlás által érintett holtmedrek kétéltű- és hüllőfaunája ................... 102 
1.4.5.6. Kiemelt hüllőfajok érintettsége ................................................................. 102 

1.4.6. Madarak .................................................................................................................... 103 
1.4.6.1. A tervezett tározó területe ......................................................................... 103 
1.4.6.2. A tervezett műtárgyak helyszíne ............................................................... 107 
1.4.6.3. A tervezett anyagnyerők helyszíne ........................................................... 108 
1.4.6.4. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakaszának madárfaunája ............... 109 
1.4.6.5. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának madárfaunája .............. 110 
1.4.6.6. A vízpótlás által érintett holtmedrek madárfaunája .................................. 111 
1.4.6.7. Kiemelt madárfaj érintettsége ................................................................... 112 

2. Várható környezeti hatások ............................................................................................. 113 
2.1. Hatásterületek meghatározása az élő környezet szempontjából ................................ 113 

2.1.1. Építési hatásterület .................................................................................................... 113 
2.2.1.1. Közvetlen építési hatásterület (az átmenetileg, vagy tartósan igénybevett 

területek) ................................................................................................... 113 
2.2.1.2. Közvetett építési hatásterület .................................................................... 113 

2.2.2. Az üzemelés hatásterülete ........................................................................................ 116 
2.2. Az építés élővilágvédelmi szempontból meghatározható hatásai ............................. 119 

2.2.1. Növényzet ................................................................................................................. 119 
2.2.1.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 119 
2.2.1.2. Anyagnyerőhelyek .................................................................................... 122 
2.2.1.3. Palád-csécsei főcsatorna ............................................................................ 123 
2.2.1.4. Összekötő-csatorna ................................................................................... 124 

2.2.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek .......................................................................... 125 
2.2.2.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 125 
2.2.2.2. Anyagnyerőhelyek .................................................................................... 125 
2.2.2.3. Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna ................................. 126 

2.2.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok ........................................................................... 126 
2.2.3.1. Kiemelt lepkefajok .................................................................................... 126 
2.2.3.2. Vöröslábú hegyisáska ................................................................................ 127 

2.2.3. Halak ......................................................................................................................... 128 
2.2.3.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 128 
2.2.3.2. Anyagnyerőhelyek .................................................................................... 129 
2.2.3.3. Palád-Csécsei-főcsatorna .......................................................................... 129 
2.2.4.4. Összekötő-csatorna ................................................................................... 129 

2.2.5. Kétéltűek és hüllők ................................................................................................... 130 
2.2.5.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 130 
2.2.5.2. Anyagnyerőhelyek .................................................................................... 131 
2.2.5.3. Palád-Csécsei-főcsatorna .......................................................................... 131 
2.2.5.4. Összekötő-csatorna ................................................................................... 131 
2.2.5.5. Az építés élővilágvédelmi szempontból meghatározó hatása kiemelt 

hüllőfajokra ............................................................................................... 132 
2.2.5. Madarak .................................................................................................................... 132 

2.2.5.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 132 
2.2.5.2. Anyagnyerőhelyek .................................................................................... 134 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  4 

2.2.5.3. Palád-Csécsei-főcsatorna .......................................................................... 135 
2.2.5.5. Az építés élővilágvédelmi szempontból meghatározó hatása kiemelt 

madárfajokra ............................................................................................. 136 
2.3. Az üzemelés élővilágvédelmi szempontból meghatározható hatásai ........................ 136 

2.3.1. Növényzet ................................................................................................................. 136 
2.3.1.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 136 
2.3.1.2. Anyagnyerő helyek ................................................................................... 138 
2.3.1.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna....................................................................... 138 
2.3.1.4. Az összekötö-csatorna ............................................................................... 138 
2.3.1.5. Az inváziós növényfajok várható terjedéséből eredő problémák .............. 138 

2.3.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek .......................................................................... 139 
2.3.2.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 139 
2.3.2.2. Anyagnyerő helyek ................................................................................... 139 
2.3.2.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna ............................. 139 

2.3.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok ........................................................................... 140 
2.3.3.1. Kiemelt lepkefajok .................................................................................... 140 
2.3.3.2. Vöröslábú hegyisáska ................................................................................ 140 

2.3.4. Halak ......................................................................................................................... 141 
2.3.4.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 141 
2.3.4.2. Anyagnyerő helyek ................................................................................... 142 
2.3.4.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna....................................................................... 142 
2.3.4.4. Az Összekötö-csatorna .............................................................................. 142 

2.3.5. Kétéltűek és hüllők ................................................................................................... 142 
2.3.5.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 142 
2.3.5.2. Anyagnyerő helyek ................................................................................... 143 
2.3.5.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna....................................................................... 143 
2.3.5.4. Az Összekötö-csatorna .............................................................................. 143 
2.3.5.5. Az üzemelés hatása az élővilágvédelmi szempontból meghatározó kiemelt 

hüllőfajokra ............................................................................................... 144 
2.3.6. Madarak .................................................................................................................... 144 

2.3.6.1. Tervezett tározó ......................................................................................... 144 
2.3.6.2. Anyagnyerőhelyek .................................................................................... 145 
2.3.6.3. A Palád-Csécsei főcsatorna és Összekötő-csatorna .................................. 145 
2.3.6.4. Az üzemelés élővilágvédelmi szempontból meghatározó hatása kiemelt 

madárfajokra ............................................................................................. 145 
3. Javasolt természetvédelmi célú intézkedések ................................................................. 146 

3.1. Növényzet védelmére vonatkozó javaslatok ............................................................. 146 
3.2. Kiemelt ízeltlábú fajok védelmére vonatkozó javaslatok .......................................... 147 
3.3. Kétéltű- és hüllőfauna védelmére vonatkozó javaslatok ........................................... 147 
3.4. Madárfauna védelmére vonatkozó javaslatok ........................................................... 147 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  5 

1. .. A BERUHÁZÁSI TERÜLET KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK 
JELLEMZÉSE 

1.1. A beruházási terület természetvédelmi érintettsége 

1.1.1. Országos jelentőségű védett természeti területek 

A tervezett fejlesztés, azaz a Tisza-Túr tározó egyes létesítményei (belvízcsatornák, üzemi 
csatornák és összekötő csatornák, valamint műtárgyak (S4, S5, V5) és anyagnyerők (A1, A13) a 
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén találhatók (lásd 1.-3. ábra). Itt található továbbá az 
Összekötő-csatorna1 egy része is, és a rajta lévő műtárgyak egy része (CS-4 csappantyús áteresz, 
CS-5 csappantyús áteresz, 8. sz. zsilipes áteresz), valamint az A1 és A2 mederáttöltés is. A 
tájvédelmi körzetet érinti a Palád-Csécsei-főcsatorna meder-rekonstrukciója is. (Megjegyezzük, 
hogy az üzemi csatornákra vonatkozó beavatkozások nem képezik részét a műszaki 
tartalomnak.) 

1. ábra Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzet érintettsége 1. 

 
 

                                                 
1 Összekötő-csatorna névvel a Palád-Csécsei-főcsatorna és az Alsó Öreg-Túr között kialakítandó szakaszt 

említjük a továbbiakban. 
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2. ábra Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzet érintettsége 2. 

 

3. ábra Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzet érintettsége 3. 
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1.1.2. A tervezett beruházás által érintett Natura 2000-es területek  

A tervezett fejlesztés egyes elemei (töltésépítés, belvízcsatornák, üzemi csatornák és összekötő 
csatornák, valamint műtárgyak és anyagnyerők egy része) közvetlenül érintik az alábbi Natura 
2000 területeket: 

 Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (4. ábra) 

 Magosligeti-erdő és gyepek (HUHN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület (5. ábra) 

 Csaholc-Garbolc (HUHN20054) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (6. ábra) 

 Szatmár-Bereg (HUHN10001) különleges madárvédelmi terület (7-9. ábra) 

 

Az építési területek közül a tervezett tározó töltése érinti a Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területet és a Szatmár-Bereg (HUHN10002) különleges 
madárvédelmi területet. A Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület érintettsége minimális – összesen mintegy 4600 m2 –, hiszen csak a tározó töltésnek a 
beeresztő műtárgy közvetlen közelében található szakasza érinti, ott ahol a tározó töltés a Tisza 
elsőrendű árvízvédelmi töltéséhez csatlakozik.  

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, illetve a rajta lévő műtárgyak (CS-4 és CS-5 
csappantyús áteresz, 8. sz. zsilipes áteresz) és mederáttöltések (A1 és A2).  

A belvízcsatornák és összekötő csatornák, 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, 8. sz. zsilipes áteresz) és anyagnyerők (A1, A13) egy 
része szintén érinti a Szatmár-Bereg (HUHN10002) különleges madárvédelmi területet. Ennek 
megfelelően a Szatmár-Bereg (HUHN10002) különleges madárvédelmi terület érintettsége 
térbeli kiterjedést illetően jelentősnek mondható, meghaladja a 310 ha-t. 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan európai ökológiai hálózatot 
alkotnak, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és 
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul 
kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Olyan zöld 
infrastruktúra, mely biztosítja Európa természetes élőhelyeinek ökoszisztéma szolgáltatásait, 
valamint jó állapotban történő megőrzöttségét. A Natura 2000 hálózat alapja az 1979-es 
madárvédelmi irányelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt 2009-ben felváltó 
kodifikált változat [1], valamint az 1992-es élőhelyvédelmi irányelv (Habitat Directive, 
92/43/EEC) [2][3]. A teljes hálózat Európa szárazföldi területeinek mintegy 17%-át fedi le, ez 
körülbelül teljes Németország területével egyenlő (http://www.wikipedia.org). 

A belvízcsatornák és összekötő csatornák, valamint műtárgyak (S4, S5, V5) és anyagnyerők 
(Tiszakóród 086/1 hrsz) egy része szintén érinti a Szatmár-Bereg (HUHN10002) különleges 
madárvédelmi területet. Ennek megfelelően a Szatmár-Bereg (HUHN10002) különleges 
madárvédelmi terület érintettsége térbeli kiterjedést illetően jelentősnek mondható, meghaladja a 
310 ha-t. 
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4. ábra A Felső-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és a tervezett fejlesztések 

 
5. ábra Magosligeti-erdő és gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és a tervezett fejlesztések 
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6. ábra Csaholc-Garbolc (HUHN20054) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
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7. ábra  Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi terület és a tervezett beavatkozások 1. 
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8. ábra  Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi terület és a tervezett beavatkozások 2. 
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9. ábra  Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi terület és a tervezett beavatkozások 3. 
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Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 területek egy olyan európai ökológiai hálózatot 
alkotnak, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és 
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul 
kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Olyan zöld 
infrastruktúra, mely biztosítja Európa természetes élőhelyeinek ökoszisztéma szolgáltatásait, 
valamint jó állapotban történő megőrzöttségét. A Natura 2000 hálózat alapja az 1979-es 
madárvédelmi irányelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt 2009-ben felváltó 
kodifikált változat [1], valamint az 1992-es élőhelyvédelmi irányelv (Habitat Directive, 
92/43/EEC) [2][3]. A teljes hálózat Európa szárazföldi területeinek mintegy 17%-át fedi le, ez 
körülbelül teljes Németország területével egyenlő (http://www.wikipedia.org). 

 

1.1.3. Nemzeti ökológiai hálózat 

A tározó területének legjelentősebb hányada az ún „pufferterület” (lásd 10.-12. ábra), kisebb 
központi része az ún. ökológiai folyosó és szintén kisebb nyugati része az ún. magterület 
kategóriába sorolható területen fekszik. A vonalas létesítmények (tározótöltés, belvízcsatornák, 
összekötő csatornák) mindegyike a hálózat területén fekszik. Legjelentősebb részük az ún. 
pufferterületen, kisebb részeik pedig az „ökológiai folyosó” és a „magterület” kategóriába 
sorolható területeken helyezkedik el. Valamennyi tervezett műtárgy is az ökológiai hálózat 
területén mutatkozik. Túlnyomó többségük a pufferterületen, illetőleg az ökológiai folyosó 
területén, kisebb részük (S4, S5, V5) pedig a magterületen helyezkedik el. Az anyagnyerők 
közül az A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12 anyagnyerők pufferterületen, az A1 anyagnyerő 
magterületen, az A3 ökológiai folyosón, az A2 és A10 részben pufferterületen, részben 
ökológiai folyosón, az A13 pedig részben magterületen, részben pufferterületen található. 

A Palád-Csécsei-főcsatorna mederrekonstrukciója mind a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
magterületén, mind az ökológiai folyosó részén, mind a pufferterületén fog folyni. A főcsatorna 
érintett szakaszának É-i része pufferterület, középső része ökológiai folyosó, D-i része pedig 
döntően magterület funkciót betöltő területeken található. 

Az Összekötő-csatorna D-i mintegy 990 m hosszú szakasza az ökológiai hálózat magterület, 
hosszabbik szakasza pedig pufferterület funkciót betöltő részen található. A műtárgyak közül a 
CS-4 és CS-5 csappantyús áteresz, valamint a 8. sz. zsilipes áteresz, illetve az A1 és A2 
mederáttöltés található magterületen, a többi pufferterületen. 

Először 1993-ban, a maastrichti konferencián merült fel egy európai szintű ökológiai hálózat 
létrehozásának igénye Európai Ökológiai Hálózat (EECONET) néven. Komolyabb, állami 
szintű támogatást ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Európa Tanács által 
kezdeményezett Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát a környezetvédelmi 
miniszterek szófiai találkozóján a csatlakozó országok -köztük Magyarország- aláírták (1995. 
Szófia). A konferencián jóváhagyták, hogy a Páneurópai Ökológiai Hálózatot (PEEN) 2005-ig 
kell a résztvevő országoknak kijelölniük (melyet Magyarország időben teljesített). 1999 
áprilisában Genfben elfogadták a Páneurópai Ökológiai Hálózat kialakítására vonatkozó 
irányelveket. A PEEN lényegében az egyes országok ökológiai hálózatából tevődik össze. 
Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN 
szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu). 
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10. ábra A Nemzeti Ökológiai Hálózat érintettsége 1. 
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11. ábra A Nemzeti Ökológiai Hálózat érintettsége 2. 

 

 

12. ábra A Nemzeti Ökológiai Hálózat érintettsége 3. 
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1.1.4. Fontos madárélőhelyek (IBA-területek), Ramsari-területek 

A tervezett beavatkozási területek közül a tározó területének egy része, emellett a 
belvízcsatornák, az üzemi, illetőleg az összekötő csatornák, valamint műtárgyak (S4, S5, V5) 
és az anyagnyerő helyek egy része (A1 és részben az A13) a Szatmár-Bereg Important Bird 
Area (IBA) területén fekszik. Az IBA-területet érinti a Palád-Csécsei- főcsatorna azon 
szakasza is, amelyiken mederrekonstrukciót fognak végezni, valamint az Összekötő-csatorna 
D-i szakasza, és a rajta található CS-4 és CS-5 csappantyús áteresz, a 8. sz. zsilipes áteresz, 
ill. az A1 és A2 mederáttöltés. Az érintettséget a 13-15. ábrák mutaják. 

13. ábra A Szatmár-Bereg Fontos Madárélőhely érintettsége 1. 

 

 

A fontos madárélőhelyek, angol rövidítéssel az IBA területek (Important Bird Areas) 
rendszere olyan, a Föld madárvilága szempontjából kulcsfontosságú területek hálózata, 
amelyek, ha megfelelő védelmet kapnak, hosszú távon biztosíthatják a vadonélő madárfajok, 
rajtuk keresztül pedig az őket magába foglaló életközösség fennmaradását 
(http://www.wikipedia.org). A fontos madárvédelmi élőhelyek (IBA site) kijelölését a 
BirdLife International nemzetközi szövetség végzi. Az IBA site hálózatba olyan élőhelyek 
kerülhetnek bele melyek globális viszonylatban is fontos szerepet játszanak a madárfaj 
állományok megóvásában. A hálózat kiterjed minden madarak lakta kontinensre, több mint 
száz országra. A 13.194 fontos madárélőhely összesen 15.600.000 km2-t foglal magába (2017. 
május 18.) (http://www.birdlife.org). 
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14. ábra A Szatmár-Bereg Fontos Madárélőhely érintettsége 2. 

 

 

15. ábra A Szatmár-Bereg Fontos Madárélőhely érintettsége 3. 

 

A tervezett beavatkozási területek közül a tározó töltésének egy része a Felső-Tisza Ramsari 
területet érinti. Lásd 16. ábra. 
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16. ábra  A Felső-Tisza Ramsari terület érintettsége 

 

 

Az 1971-ben aláírt Ramsari, eredeti megnevezésében „egyezmény a nemzetközi jelentőségű 
vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak élőhelyeiről” a legrégebbi természetvédelmi 
államközi megállapodás. 20. század második felében a vizes területek átalakításának, 
pusztulásának felgyorsuló üteme eredményezte azt a nemzetközi összefogást, mely e 
szerződés létrehozásához vezetett. Jelenleg 168 aláíró ország, számos nemzetközi partner, 
társadalmi szervezet része. (BirdLife International, WWF és az IUCN), valamint más 
egyezményekkel kiépített működő kapcsolatrendszer biztosítja a Ramsari egyezmény, 
immáron globális léptékben a vizes területek, valamint a vízi ökoszisztémák megőrzése 
érdekében kifejtett hatékony fellépését. Ennek keretében jelenleg (2017. május 2.) a világ 
2.265 védett területéből (218 562 565 ha) 29 magyarországi, melyek hazai összterülete 
259 905 hektár tartozik az egyezmény védelme alá (http://www.ramsar.org, 
http://www.termeszetvedelem.hu ). 

 

1.2. A környezeti állapot jellemzése céljából vizsgált élőlénycsoportok 
kiválasztásának indoklása 

1.2.1. Növényzet 

A magasabb rendű növényzet az egyes élőlényközösségek meghatározó eleme, amely 
önmagában is jelentős biomassza, jelentős aljzat és élettér. Kutatása általában nem okoz 
speciális nehézségeket, nem feltűnően nagy anyag- vagy felszerelésigényű. A növényzet 
számos hatásra jól reagál, ilyenek pl. a fizikai zavarás, a fényviszonyok megváltozása, a talaj 
tápanyagtartalmának (anyagtartalmának) megváltozása stb. A magas fajszám 
(Magyarországon mintegy 2.300 faj) miatt a legtöbb hatásra van érzékenyen reagáló faj. 
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A szóban forgó beavatkozásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a növényzet természetesen 
erőteljesen reagál a fizikai degradációra (töltésépítés, csatornakotrás és kialakítás, 
műtárgyépítés) és az ártasztásra, így a beavatkozáshoz kapcsolódó munkálatok hatásait 
egyértelműen jelzi. 

Vizsgálata azért is indokolt, mivel a hatásbecslés szempontjából lényeges, hogy a 
munkálatokkal érintett területen találhatók-e hazánkban törvényi oltalom alatt álló és/vagy 
természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok és -társulások. 

 

1.2.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek 

A vízterek makroszkópikus vízi gerinctelen közösségek alapján történő ökológiai 
állapotértékelése világszerte immár több évtizedes múltra tekint vissza. A különböző 
makroszkópikus vízi gerinctelen fajok eltérő érzékenységet mutatnak a szerves terhelés 
mellett a különböző ipari eredetű terhelésekkel szemben. Ezért az ilyen típusú szennyezések a 
makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes fajszámának és egyedsűrűségének változásával 
jól kimutathatóak, nyomon követhetők. 

Számos olyan makroszkópikus vízi gerinctelen karakterfajt ismerünk, amely igen érzékeny 
például a víz oldott oxigéntartalmára, ezzel szoros összefüggésben az áramlás sebességére és 
a vízfelszín esésviszonyaira; vagy az üledék minőségére, ill. a mederben található különböző 
abiotikus és biotikus habitat-típusok milyenségére, arányára. Részben ez a magyarázata 
annak, hogy a makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes igen jól jelzi a hidrológiai, 
hidromorfológiai beavatkozások (például duzzasztások, mederátalakítások) hatását. Ezzel 
összefüggésben előfordulásukból és mennyiségi viszonyaikból következtetni lehet egy víztest 
természetességére, illetve pl. állóvizek esetében információkhoz juthatunk a víztestek 
szukcessziós állapotáról. 

A vízi makroszkópikus gerinctelen szervezetek jelentős indikátorértékét támasztja alá az a 
tény is, hogy a hazánkban is bevezetésre került EU irányelvek (Víz Keretirányelv, Natura 
2000) előírják többek között a vízi makrogerinctelen szervezetek monitorozó jellegű 
vizsgálatát az Irányelvek hatálya alá tartozó víztereken. 

 

1.2.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok - Lepkék 

A lepkék (Lepidoptera) szárazföldi herbivor – gyakran tápnövényspecialista – élőlénycsoport 
lévén jól meghatározható növényzeti típusokhoz kötődnek. Az egyes élőhelytípusoknak 
megvan a jellemző lepkefaunája, értékes karakterfajokkal, színezőelemekkel. A lepkék 
fajszáma elegendően nagy ahhoz (hazánkban mintegy 3500 faj), hogy a természetes 
élőhelytípusok nagy része rendelkezzen jellemző lepkeközösséggel. A lepkék mindig is az 
entomológiai kutatások központjában álltak, így manapság rendelkezünk az európai faunával 
kapcsolatban azokkal az alapvető chorológiai és ökológiai ismeretekkel, melyek megadják az 
alapot a lepkék alapján történő élőhely-minősítéshez, illetve állapotértékeléshez. 

 

1.2.4. Halak 

A vizes élőhelyek biotikus és abiotikus környezeti tényezőiben bekövetkező változásokra a 
halak rendkívül érzékenyen reagálnak, ezért jó indikátor szervezeteknek tekinthetők, amit a 
specialista fajok nagy száma is alátámaszt. Az állomány összetétele és mennyiségi arányai jól 
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jelzik a vízminőség változását. Szervezetükben olyan mérgező, illetve szennyező anyagok 
akkumulálódhatnak, mint a nehézfémek vagy a halogénezett szénhidrogének, így 
vizsgálatukkal fontos információkat kaphatunk a vízterek terheltségi állapotáról is. Ennek 
köszönhető, hogy számos országban végeznek halmonitorozó vizsgálatokat, melyek egységes 
módszertani alapúak, és szabványokat követnek (pl. CEN). Hazánkban több éves múltra 
tekint vissza a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végzett 
közösségi szintű halfaunisztikai célú monitorozás. A monitoring protokoll kialakításakor a 
biológiai sokféleség megjelenési formáinak felmérése és értékelése, valamint a biológiai 
sokféleség alakulásában jelentkező, trendszerű változások kimutatása és elemzése jelentik a fő 
célokat. 

A mintegy 90, Magyarországon előforduló halfajból hazánkban 61 nevezhető őshonosnak. 
Ezek közül 38 faj élvezi a magyar természetvédelem oltalmát – 9 faj fokozottan védett, 29 faj 
pedig védett státuszban van. Az Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékében szereplő fajok 
közül Magyarországon 25 halfaj fordul elő. 

 

1.2.5. Kétéltűek és hüllők 

A kétéltű- és hüllőfajok (herpetofauna) az élővilágot érő hatások (különösen antropogén 
eredetű negatív hatások) jó indikátorai, mivel a környezeti tényezőkben bekövetkező 
változásokat fajösszetétel- és egyedszámváltozásaik meglehetősen gyorsan követi. Ezért a 
biodiverzitás-monitorozó vizsgálatok általános objektuma, és a Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer kiválasztott csoportjai között is szerepelnek. A kétéltűek, életmódjukból 
adódóan a szárazföldi és vízi élőhelyeket érő hatások együttes vizsgálatára is alkalmasak, 
hiszen minden hazai kétéltű fajunk lárvális fejlődése vízben zajlik, számos faj adult egyedei 
pedig szárazföldi környezetben töltik életük nagy részét. Legfontosabb előfordulási helyeik 
azok, ahol valamennyi életszakaszukban megfelelő környezeti feltételeket találnak. Ezért 
főként a sekély vizű élőhelyeket népesítik be, így (főként kisebb víztestek, mocsarak, illetve 
nagyobb víztestek parti övezete) a vízszint változásaira is érzékenyen reagálnak.  

Elsősorban az állóvizekben vannak jelen, de jelentős lehet a lassú folyású vizek kétéltű 
faunája is. A hazai hüllőfajok többsége különösen érzékeny az antropogén eredetű környezet 
állapot változásokra. A vízhez kötődő hüllő fajok igénylik az eltérő jellegű élőhelyek 
(víztestek és szárazabb, nyíltabb növényzetű élőhelyek) együttes előfordulását, ezért ezen 
fajok populációs viszonyait vizsgálva fontos ismeretekhez juthatunk az élőhely-komplexumok 
állapotáról. A fentiekben felvázolt jellegzetességei miatt a herpetofauna várhatóan 
fajösszetétel és egyedszám változást, illetve térbeli átrendeződést mutat a környezeti tényezők 
változásának függvényében. Ennek vizsgálata az érintett élőlénycsoport nagy ökológiai és 
természetvédelmi szerepe miatt indokolt. Magyarországon a herpetofaunát képviselő fajok 
mindegyike védett, illetve egy kétéltű faj és öt hüllőfaj fokozottan védett. Ezért a természeti 
környezetet, különösen a vizes élőhelykomplexumokat érintő beruházások hatásainak 
megállapításhoz nélkülözhetetlen a herpetofauna vizsgálata. 

 

1.2.6. Madarak 

A madarak monitorozása egyike a legnagyobb hagyományokkal, tudományos eredményekkel 
rendelkező, ugyanakkor a legjobban fejlődő természetvédelmi célú tevékenységeknek 
világszerte. Ennek egyik fő oka az, hogy más élőlénycsoportokhoz képest viszonylag könnyen 
felismerhetők, megfigyelhetők, vizsgálhatók és már régen felkeltették a természetbúvárok 
figyelmét. Az egyes madárfajok ökológiája, élőhelyei, elterjedése, veszélyeztető tényezői más 
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élőlénycsoportoknál jobban ismertek (világviszonylatban évente mintegy 16.000 publikáció 
foglalkozik különböző madárfajokkal). Az e jelenség hátterében meghúzódó okok hazánkban 
is jelen vannak. Ezért hazánkban is igen részletes és sokoldalú ismereteink vannak a madarak 
populációinak különböző jellegeit (populációnagyság, denzitás, eloszlás, diszperzió, 
szaporodás, stb.) befolyásoló hatások értelmezésére. A madarak táplálékhálózat magasabb 
trofikus szintjein helyezkednek el, így állomány és egyedszámváltozásaikkal relatíve 
érzékenyen és gyorsan reagálnak a számukra kedvező vagy kedvezőtlen környezeti 
folyamatokra (pl.: éghajlatváltozás, élőhelyek átalakulása, szennyezések, stb.), rámutatva 
számos más élőlénycsoport természetvédelmi helyzetére is. Sok közismert, veszélyeztetett ún. 
"zászlóshajó faj" van közöttük, melyek aktuális természetvédelmi helyzete alakítja, 
befolyásolja a közgondolkozást, közvéleményt és a politikai döntéshozást is. Ezen 
háttérfeltételek ezért kedvezővé teszik a madaraknak, mint indikátorszervezeteknek az 
alkalmazását a különféle monitorozási vizsgálatokban. 

 

1.3. A vizsgálatok módja, mintavételi módszerek és időpontok 

1.3.1. Növényzet 

A vizsgálati terület florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület Pannóniai 
flóratartományának Eupannonicum flóravidékében elhelyezkedő Észak-alföldi flórajárás 
(Samicum) flórajárásba sorolható (PÓCS 1981). Az elsősorban a növényzet sajátosságai 
alapján kialakított vegetációs kistájak rendszere (MOLNÁR et al. 2009) alapján a vizsgálati 
terület a Bereg-Szatmári-sík kistájban helyezkedik el. Az ország klímazóna térképe alapján a 
terület klimatikusan a tölgyeserdők övébe esik (BORHIDI 1960). Potenciális vegetációját az 
ártéri ligeterdők es mocsarak (ZÓLYOMI 1981) alkotnák. 

A botanikai vizsgálat terepbejárásait 2016. május 31-én, június 23-án, valamint szeptember 
27. és 30. között, október 3. és 6. között, október 10. és 12 között és végül november 24-én és 
25-én a Palád-Csécse-főcsatorna, illetőleg az Összekötő csatorna területén pedig 2017 április 
26-28 között, illetőleg május 11-én végeztük. A felmérések során a tározó teljes területén 
előforduló jellemző élőhelyfoltok bejárásával élőhelytérképet készítettünk, az észlelt törvényi 
oltalom alatt álló növényfajok lokalitásait rögzítettük. A tározó területén kívül eső vonalas 
létesítmények (belvízcsatornák, üzemi és összekötő csatornák) nyomvonala mentén is 
terepbejárás végeztünk, akárcsak a tervezett műtárgyak, illetőleg az anyagnyerők helyszínén. 

Az alábbiakban a vizsgálati területen megfigyelt élőhelyeket az Általános Nemzeti Élőhely-
osztályozási Rendszer röviden „Á-NÉR” (BÖLÖNI et al. 2011) által alkalmazott leírásának 
(fajösszetétel, társulások) megfelelően és kódjainak felhasználásával tárgyaljuk. A nevezéktan 
KIRÁLY G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. 
Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkáit követi. 

Az alábbiakban a beavatkozási területek anyagnyerőinek fontosabb adatait foglaltuk össze a 
1. táblázatban és elhelyezkedésüket mutatjuk be a 17. ábrán. 

1. táblázat: A vizsgált anyagnyerőhelyek és fontosabb adataik 

 Kód 
Terület 

(m2) 
Település 

Helyrajzi 
szám 

Natura 2000 területi 
érintettség 

Országos jelentőségű 
védett természeti 

területek érintettsége 

1 A1 138308 Tiszakóród 

0100/24-25, 
0103, 
0104/2 a, b, 
0104/3, 

HUHN10001 - 
Szatmár- Bereg 

különleges 
madárvédelmi terület 

Szatmár-Beregi TK 
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 Kód 
Terület 

(m2) 
Település 

Helyrajzi 
szám 

Natura 2000 területi 
érintettség 

Országos jelentőségű 
védett természeti 

területek érintettsége 
0104/5-8 

2 A2 61407 
Tiszakóród 030  

nincs 
 

nincs Tiszacsécse 043/1-2 
3 A3 192690 Milota 084 nincs nincs 
4 A4 18264 Tiszabecs 0102 nincs nincs 
5 A5 124282 Tiszabecs 0107 c nincs nincs 
6 A6 70915 Tiszabecs 092/8, 092/9 nincs nincs 
7 A7 218544 Sonkád 017/2 nincs nincs 
8 A8 188531 Milota 060/17 nincs nincs 
9 A9 51540 Milota 065/20-24 nincs nincs 

10 A10 38397 Milota 
065/10, 
065/11 

nincs nincs 

11 A11 63758 Milota 076/15 nincs nincs 

12 A12 57258 Milota 
032/5-9, 
032/13, 
032/15 

nincs nincs 

13 A13 176793 Tiszakóród 
086/1 a, 
086/1 b 

HUHN10001 - 
Szatmár- Bereg 

különleges 
madárvédelmi terület 

Szatmár-Beregi TK 

 

17. ábra A vizsgált anyagnyerőhelyek elhelyezkedése és számozása 1. 
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1.3.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek 

A mintavételi helyek és időpontok 

A tervezett beruházás által érintett területen 2017-ben összesen 7 mintavételi helyen 
kíséreltünk meg makroszkopikus vízi gerinctelen mintavételt végezni (2. táblázat). Ezek 
közül 2 mederszakasz a mintavétel idején száraz, tehát mintavételre alkalmatlan volt. Ezen 
szakaszok adatait az 2. táblázatban dőlt betűvel tüntettük fel. Az értékelés során a 2017. évi 
tavaszi vegetációperiódusban végzett mintavételek eredményeit vettük figyelembe. 

2. táblázat A tervezett beruházási területen kijelölt mintavételi helyek 

Mintavételi hely 
kódja 

Vízfolyás neve (közigazgatási terület) 
Mintavétel 

ideje 
EOV X 
koord. 

EOV Y 
koord. 

HALÁB14996 Halábor-szegi-Holt-Tisza (Újkóródtanya) 2017-03-30 922955 311206 

HALVÁ14997 Halvány-háti-Holt-Tisza (Kispalád) 2017-03-30 925317 312117 

PALÁD14999 Palád-víz (Botpalád) 2017-03-30 931461 304828 

ALSÓ-15000 Alsó-Mákai-csatorna (Botpalád) 2017-03-30 931209 305947 

PALÁD15001 Palád-Csécsei-főcsatorna (Sonkád) 2017-03-30 928999 308625 

PALÁD15002 Palád-Csécsei-főcsatorna (Botpalád) 2017-03-30 930536 306709 

ÖREG-12679 Alsó-Öreg-Túr (Botpalád) 2017-03-30 930703 302716 
A dölt betűvel feltüntetett mintavételi szakszok a mintavétel idején szárazak voltak 

A mintavétel módszere 

A felmérés során kvalitatív, ökofaunisztikai jellegű mintavételt végeztünk. Ennek során a 
mintavétel nyeles kotróháló segítségével történik, amely egy 950 µm lyukátmérőjű 
hálószövettel ellátott, 25×25 cm-es keretű (standard pond net) szabványos méretű mintavételi 
eszköz. Áramló vizek esetében az ún. „kick and sweep” technikát alkalmazzuk, melynek 
során az áramlásnak háttal állva, lábbal megbolygatjuk az üledéket, közben az áramlás által 
elsodort állatokat a kézi hálóval felfogjuk. Az áramlásmentes szakaszokon a kézi hálóval 
meghúzzuk az üledék felső 3-5 cm vastag rétegét. A kotróhálóval végzett gyűjtést faunisztikai 
jellegű mintavétel esetén, rendszerint ún. kézi egyeléses gyűjtéssel egészítjük ki. Ezt a 
módszert alkalmazzuk a partszegélyben, a mocsárinövények emerz szárain, valamint a meder 
felületén, illetve vízben levő tárgyak felületén élő egyes vízicsiga-, kérész- és piócafajok 
gyűjtésére. 

A további identifikáció laboratóriumi körülmények között nagy teljesítményű NIKON (Nikon 
SMZ 1000) mikroszkóppal történt, specialisták bevonásával. Vizsgálataink elsősorban 10 
makroszkopikus gerinctelen élőlénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR protokoll által 
előírt taxonokat foglalták magukba. Ezek a következők: Gastropoda (csigák), a Bivalvia 
(kagylók), a Hirudinea (piócák), a Malacostraca (magasabbrendű rákok), az Ephemeroptera 
(kérészek), a Plecoptera (álkérészek), az Odonata (szitakötők), a Heteroptera (vízi- és 
vízfelszíni-poloskák), és a Trichoptera (tegzesek). 

A vízi csigák és kagylók csoportját RICHNOVSZKY és PINTÉR (1979) határozókulcsai 
segítségével határoztuk meg. A magasabb rendű rákok azonosításához HOFFMANN (1963), 
EGGERS és MARTENS (2001), VIGNEUX (1981) munkáinak ide vonatkozó leírásait 
használtuk. A szitakötőlárvák határozását ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve 
GERKEN és STEINBERG (1999) munkái és kulcsai alapján végeztük. A fajok neveit a 
jelenleg elfogadott és érvényes nevezéktan alapján, AUKEMA és  RIEGER  (1995) munkáját 
követve adtuk meg. A tegzesek azonosításához WARINGER és GRAF (1997) részletes 
munkája volt használható. A vízfelszíni- és vízipoloska-fajok imágó egyedeinek identifikálása  
SOÓS  (1963), BENEDEK  (1969) és SAVAGE (1989) határozója és kulcsai alapján történt. 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  25 

A fajok neveit a jelenleg elfogadott és érvényes nevezéktan alapján, AUKEMA és RIEGER 
(1995) munkáját követve adtuk meg. A területről álkérészek, kérészek és piócák nem kerültek 
elő. 

 

1.3.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok  

1.3.3.1. Lepkék 

A felmérések során csak a kiemelt hatásviselőnek tekinthető, következő közösségi jelentőségű 
lepkefajok érintettségét vizsgáltuk: díszes tarkalepke (Hypodryas maturna), nagy tűzlepke 
(Lycaena dispar), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), nagy szikibagoly (Gortyna borelii 
lunata), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius). A terepbejárásokat tiszta, szélcsendes 
időben végeztük 2017. április 25-én és május 11-én. Az egyes mintapontok esetében jobbra és 
balra 50-50 méteres transzekt mentén haladva vizsgáltuk az adott élőhely alkalmasságát az 
adott fajok szempontjából. Kerestük a fajok tápnövényeit, hernyót vagy egyes esetekben 
hernyófészkeit. 

1.3.3.2. Vöröslábú hegyisáska  

Felmérésünk során a védett, egyenesszárnyű faj, a vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma 
rubripes) érintettségét vizsgáltuk. A vöröslábú hegyisáska a tervezett hatásterület számos 
pontján előfordul. Felmérésünket 2017. május 14-én végeztük faj számára potenciálisan 
alkalmasnak talált 28 mintaterületen. 

 

1.3.4. Halak 

A vizsgálatok módja, időpontja 

A tervezett beavatkozás által érintett területen a halfauna felmérését egy alkalommal, 2016. 
május 30-án és 2017. március 30-án végeztük. A kutatási engedélyek beszerzése, illetve a 
mintavételek során a hatályos jogszabályok (a halgazdálkodás és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény, valamint a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet) alapján jártunk el. 

A vizsgálatokat a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) protokolljában leírtak 
szerint végeztük, figyelembe véve a CEN 14011 szabványt. A mintavételekre a sekélyebb 
vizű szakaszok esetében vízben gázolva, a mélyebb mederszakaszokon pedig csónakból került 
sor. A felmért szakaszok gázló mintavétel esetén 3×50 méteres alszakaszokból tevődtek 
össze. A gázolva végzett mintavételek esetén az 50 méteres alszakaszok lehalászásából 
származó adatokat külön-külön is elemeztük, az eltérő mikrohabitatokból adódó különbségek 
pontosabb feltárása érdekében. Az alszakaszokat úgy jelöltük ki, hogy azok a mintázott 
szelvényre és a Balaton adott szakaszára is reprezentatívak legyenek. 

A mintavételek egyenáramú elektromos halászgép (EME = elektromos mintavételi eszköz) 
használatával történtek, a FAME munkacsoport ajánlását figyelembe véve. A halászat során 
egy anódot és egy katódot alkalmaztunk. A felmérés során ennek megfelelően egy Samus 725 
típusú, akkumulátorról üzemelő egyenáramú kutató elektromos halászgépet (gy.sz.: BA1208, 
ny.sz.: 04.3/1948-2/2016) használtunk. 

A felméréseket Polyák László végezte. Elektromoshalászgép-kezelői szakképesítés 
nyilvántartási száma: 31-624-01, sorszáma: 006068. 
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A mintázott szakaszok hosszát GPS berendezéssel mértük, EOV koordináta rendszerben 
rögzítve a mintavételi szakaszok kezdő- és végpontját. A fogások eredményét diktafonon 
rögzítettük. Az adatokat a felmérés végén összesítettük és jegyzőkönyvben összegeztük. 

A kifogott halakat a mintavételi helyszínen faj szintig határoztuk a külső morfológiai 
bélyegek alapján, ezt követően sértetlenül kerültek vissza az eredeti élőhelyükre. A felmérés 
során nem végeztük halak begyűjtését. A határozás során HARKA & SALLAI (2004) 
munkáját vettük alapul. A halak nevezéktanában szintén e két szerző munkáját vettük alapul. 

A mintavételi helyek és időpontok (lásd 3. táblázat) 

3. táblázat: A halfaunisztikai vizsgálat mintavételi helyei és időpontjai 

Sorsz. Dátum Geoadat azonosító Víznév 

1 2016.04.30. HÓDOS14915 Hódossy-csatorna 

2 2016.04.30 ÉSZAK14916 Északi-Fordulói-mocsár 

3 2016.04.30 PALÁD14917 Palád-Csécsei-főcsatorna 

4 2016.04.30 PALÁD14918 Palád-Csécsei-főcsatorna 

5 2016.04.30 PALÁD14919 Palád-Csécsei-főcsatorna 

6 2016.04.30 HATÁR14920 Határ-csatorna-mellékága 

7 2016.04.30 HATÁR14921 Határ-csatorna 

8 2016.04.30 CSER-14922 Cser-háti-csatorna 

9 2016.04.30 KÖRCS14923 Körcsatorna 

10 2017.03.30 HALÁB14996 Halábor-szegi-Holt-Tisza 

11 2017.03.30 HALVÁ14997 Halábor-szegi-Holt-Tisza 

12 2017.03.30 KISVÉ14998 Kisvégesi-halvány 

13 2017.03.30 PALÁD14999 Palád-víz 

14 2017.03.30 ALSÓ-15000 Alsó-Mákai-csatorna 

15 2017.03.30 PALÁD15001 Palád-Csécsei-főcsatorna 

16 2017.03.30 PALÁD15002 Palád-Csécsei-főcsatorna 

17 2017.03.30 ÖREG-12679 Öreg-Túr 

 

1.3.5. Kétéltűek és hüllők 

A tervezett beavatkozás által érintett tározó területén a felmérést 2016. április 14-én, május 
31-én, június 23-án, szeptember 27. és 30. között, október 3. és 6. között, valamint október 
10. és 12. között végeztük. A Palád-Csécsei-főcsatornán, illetőleg az Összekötő-csatorna 
területén a felméréseket 2017. március 30-án, ugyanakkor 2017. április 26. és 28. között, 
illetőleg május 11-én végeztük. A felmérések során az NBmR protokoll (KORSÓS, 1997) 
szerinti foltban történő mintavétel alkalmazásával. A vizsgálati időszak a beavatkozási terület 
herpetológiai értékeinek felmérése, számba vétele tekintetében ideálisnak tekinthető, hiszen a 
kétéltűek és hüllők aktív periódusában történt. 

 

1.3.6. Madarak 

A vizsgálati időpontok, időintervallumok, irodalmi adatok 

A vizsgálatra 2016. április 19-én és 20-án (harkályalakúak felmérése és fészektérképezés), 
valamint május 31-én, június 1-én és június 23-án került sor. A dokumentum elkészítéséhez 
felhasználtuk a természetvédelmi kezelő által részünkre megküldött és az érintett területekre 
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és 400 m-es hatáskörzetükre vonatkozó, az elmúlt 5 évből származó, védett és fokozottan 
védett madárfajok fészkelési adatait is. 

 

A vizsgálatok módja, mintavételi módszerek 

A 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 62 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 megfigyelésekhez egy 10×42-es nagyítású 
binokuláris keresőtávcsövet használtunk.  

A Palád-Csécsei főcsatorna és az Összekötő-csatorna területén szintén a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer módszertani leírásának megfelelően az abszolút 
módszerekhez tartozó territórium térképezést használtuk, mely az érintett szakasz teljes 
aktuális madárfaunájáról képet nyújt. Jelen dokumentációban csak 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. 

 

1.4. A jelen állapot bemutatása a helyszíni vizsgálatok eredményei alapján 

1.4.1. Növényzet 

1.4.1.1. A vizsgált terület élőhelytérképe 

A beavatkozási területről (a továbbiakban vizsgálati terület) élőhelytérképet készítettünk. A 
vizsgálati területen lehatárolt 970 élőhelyfolt részletes adatait (ÁNÉR szerinti besorolás, 
közösségi jelentőségű (Natura 2000) élőhelytípus besorolás, élőhely leírás, fajlista) a 
melléklet 1. fejezetében található táblázat tartalmazza. Az egyes számkódokkal ellátott foltok 
elhelyezkedését bemutató élőhelytérképet a melléklet 2. fejezetben, míg a legjellemzőbb 
ÁNÉR kódokkal (BÖLÖNI et al. 2011 alapján) feltüntetett foltok elhelyezkedését a melléklet 
3. fejezetben ismertetjük. 

Az élőhelytérkép jellemző élőhelytípusait a könnyebb áttekinthetőség érdekében az alábbi 9 
csoportba soroltuk: 

 antropogén élőhelyek, 

 őshonos fafajú idős erdők, 

 tájidegen fafajú ültetvények, 

 őshonos fafajú fiatal ültetvények, 

 cserjések és őshonos fafajok képezte fasorok, 

 természetközeli és féltermészetes gyepek, 

 gyümölcsösök, 
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 szántók, 

 vizes élőhelyek. 

 

Az egyes kategóriák összesített kiterjedését és a tervezett beavatkozás által érintett 
projektterület százalékában kifejezett arányát a 4. táblázatban mutatjuk be. A felsorolt 
kategóriák térbeli elhelyezkedését a 18. ábrán ábrázoltuk. 

4. táblázat: Az egyes élőhelytípusok kiterjedésének megoszlása a tervezett tározótérben 

Élőhelyek Területi érintettség (ha) %-os arány 

Antropogén élőhelyek 30,58 1,95 

Őshonos fafajú idős erdők 18,37 1,17 

Tájidegen fafajú ültetvények 54,27 3,47 

Őshonos fafajú fiatal ültetvények 220,34 14,07 

Cserjések és őshonos fafajú képezte fasorok 52,14 3,33 

Természetközeli és féltermészetes gyepek 489,83 31,28 

Gyümölcsösök 31,99 2,04 

Szántók 662,15 42,28 

Vizes élőhelyek 6,38 0,41 

Összes élőhely 1566,03 100,00 

 

A 18. ábrán és az 4. táblázatban jól látható, hogy a vizsgálati területen legnagyobb 
kiterjedésben a szántók találhatók, majd ezeket követik a különféle természetességű gyepek. 
A tározó területén jelentős a kiterjedésű a fiatal, őshonos fafajok, elsősorban kocsányos tölgy 
(Quercus robur) alkotta ültetvényeknek. Igen jelentős a kiterjedése még a tájidegen fafajú 
ültetvényeknek, melyeket a cserjések és őshonos fafajok alkotta fasorok követnek. Ezek 
egyrészt utak mentén, másrészt a különféle gyepek, szántók és fiatal erdősítések között 
hosszú, keskeny sávban húzódnak. A következő élőhelytípus a különféle intenzitással kezelt 
gyümölcsösök, melyet az antropogén élőhelyek (utak, tanyák, telephelyek) követnek, ezután 
az őshonos fafajú idős erdők és végül legkisebb területi aránnyal a különféle vizes élőhelyek 
következnek. 

 

1.4.1.2. A vizsgált terület növényzetének jellemzése 

1.4.1.2.1. A tervezett tározó területének növényzete 

A vizsgálati terület 5 település közigazgatási területét érinti. Az alábbiaknak megfelelő 
bontásban tárgyaljuk a tervezett tározó aktuális növényzetét: 

 Tiszakóród és Tiszacsécse települések által érintett területek 

 Milota települések által érintett területek 

 Sonkád és Tiszabecs települések által érintett területek 

 Tiszakóród és Tiszacsécse települések által érintett területek 

 

Tiszakóród és Tiszacsécse települések által érintett területek 

A tervezett tározónak az említett települések közigazgatási területét érintő részeken a fő Á-
NÉR élőhelykategória (BÖLÖNI et al. 2011) alapján 26 típust különíthetünk el, melyek közül 
13 kiterjedése eléri, illetőleg meghaladja a vizsgálati terület 1%-át. Ezeket az élőhelyeket az 
alábbiakban részletesen jellemezzük: 
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18. ábra A Tisza-Túr tározó jellemzőbb élőhelyei 
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 A legnagyobb kiterjedésben az egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (Á-NÉR kód: T1) 
figyelhetők meg. A felmérések során elsősorban napraforgó és kukoricaültetvények voltak 
a jelen. Az ide tartozó 49 élőhelyfolt 151,94 ha kiterjedésű területével a vizsgált terület 
29,5%-át képezte. 

 A 2. leggyakoribb élőhelytípus az őshonos fafajú, keményfás jellegtelen erdők (Á-NÉR 
kód: RC), melyek a 2 m-es magasságot meghaladták. Egyetlen kivétellel mind különféle 
természetességű nedves gyepekre telepített kocsányos tölgy (Quercus robur) és magyar 
kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) képezte ültetvény jellegű erdő. A 954-es 
élőhelyfolt (Tiszakóród, Makkos-erdő) egy idősebb többmint 10 m magas fák alkotta 
kocsányos tölgyes. Az első és az erdő egy jelentős részén egyetlen lombkoronaszintet 
alkotó fafaj, a kocsányos tölgy (Quercus robur) volt, záródása 85% körül mozgott, de 
kisebb nyiladékok is megfigyelhetők voltak benne. Azokon a részeken, ahol második 
lombkoronaszint is jelen volt, azt szinte kizárólag a fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
alkotta. Az erdő nagy részén fejlett cserje és a gyepszint volt jellemző. A cserjeszintet az 
alábbi fajok képezték: egybibés galagonya (Crataegus monogyna), veresgyűrű som 
(Cornus sanguinea), fagyal (Ligustrum vulgare), mezei juhar (Acer campestre), 
kutyabenge (Frangula alnus), kányabangita (Viburnum opulus) illetve zelnicemeggy v. 
májusfa (Padus avium), kökény (Prunus spinosa) és gyepűrózsa (Rosa canina) mely 
három utóbbi inkább a nyiladékoknál volt jellemzőbb. 

A gyepszint a legelővel érintkező részeken a legeltetés hatásának köszönhetően, illetőleg 
azért, mert a széli részeket szárnyékként is használták gyér volt és több nitrofil gyomfaj is 
megjelent benne. Gyepszintjében az alábbi fajok voltak jellemzők: hamvas szeder (Rubus 
caesius), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), pénzlevelű lizinka (Lysimachia 
nummularia), csattogó szamóca (Fragaria viridis), farkasalma (Aristolochia clematitis). 
Az idegenhonos fa- és cserjefajok közül a cserjeszintben és a gyepszintben is megjelent az 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), a zöld juhar (Acer negundo) és fehér akác 
(Robinia pseudoacacia). Az ide tartozó 7 élőhelyfolt 73,3 ha kiterjedésű területével a 
vizsgált terület 14,2%-át képezték. 

 
Idős Kocsányos tölgyes a 954-es foltnál 
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A 3. leggyakoribb élőhelytípus a különféle, de leginkább közepesen leromlott állapotú 
mocsárrétek (Á-NÉR kód: D34), melyek több esetben jellegtelen üde gyepekkel, illetőleg 
szintén közepes természetességű veres csenkeszes rét jellegű szárazabb gyepekkel mozaikolnak. 
Állományalkotó fűféléjük a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) volt, egy-egy helyen pedig a 
nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), vagy a fehér tippan (Agrostis stolonifera). Jellemző 
fajaik: vadmurok (Daucus carota), csomós szittyó (Juncus conglomeratus) csombormenta 
(Mentha pulegium), közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria), mezei aszat (Cirsium arvense), 
közönséges aszat (Cirsium vulgare), mezei cickafark (Achillea collina), mezei katáng 
(Cichorium intybus), réti imola (Centaurea jacea), kúszó boglárka (Ranunculus repens), réti 
here (Trifolium pratense), réti peremizs (Inula britannica), őszi oroszlánfog (Leontodon 
autumnalis), foltokban a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), mocsári sás (Carex 
acutiformis), bókoló sás (Carex melanostachya), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), hasznos 
földitömjén (Pimpinella saxifraga), keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale), valamint gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), fehér here 
(Trifolium album) és indás pimpó (Potentilla reptans). A természetközelibb gyepeken többfelé 
megfigyelhető a festő zsoltina (Serratula tinctoria) vagy az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis). 
Az ide tartozó 17 élőhelyfolt 69,43 ha kiterjedésű területével a vizsgált terület 13,5%-át képezte. 

 
Mocsárrét a 319-es foltnál 

 

 A 4. élőhelytípus a veres csenkeszes rét jellegű szárazabb gyepek., melyek általában 
mocsárrétekkel mozaikoltak (Á-NÉR kód: E2). Állományalkotó fűféléik közül a pusztai 
csenkesz (Festuca rupicola), valamint egyes helyeken a cérnatippan (Agrostis capillaris) 
volt kiemelhető. Jellemző fajaik az említetteken kívül a következők voltak: csattogó 
szamóca (Fragaria viridis), vadmurok (Daucus carota), őszi oroszlánfog (Leontodon 
autumnalis), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), mezei cickafark (Achillea 
collina), bókoló sás (Carex melanostachya), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), 
ezüstpimpó (Potentilla argentea), patika párlófű (Agrimonia eupatoria), fehér tippan 
(Agrostis stolonifera), réti imola (Centaurea jacea s.l.), mezei katáng (Cichorium intybus), 
mezei fátyolvirág (Gypsophila muralis), csombormenta (Mentha pulegium), borsfű 
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(Clinopodium vulgare), ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella), tejoltó galaj (Galium 
verum), kerek repkény (Glechoma hederacea), valamint festő zsoltina (Serratula 
tinctoria). A mocsárrétekkel mozaikoló részeken domináns volt a réti ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis), néhány helyen pedig a nádképű csenkesz (Festuca arundinacea) 
csomói voltak jelen, szórványosan előfordult a szarvaskerep (Lotus corniculatus), a 
tövises iglice (Ononis spinosa), az indás pimpó (Potentilla reptans), a közönséges gyíkfű 
(Prunella vulgaris), a fodros lórom (Rumex crispus), a pongyolapitypang (Taraxacum 
officinale), valamint a réti here (Trifolium pratense). Kisebb gyomos foltjaikban siska 
nádtippan (Calamagrostis epigeios), mezei aszat (Cirsium arvense) és közönséges aszat 
(Cirsium vulgare) mutatkozott. Az ide tartozó 6 élőhelyfolt mindegyike juhokkal 
legeltetett volt, 58,59 hektár összkiterjedésükkel a vizsgált terület 11,35%-át képezték. 

 
Veres csenkeszes rét jellegű gyep a 321-es foltnál 

 

 Gyakoriság tekintetében a következő (5.) élőhelytípus a vízelvezető árkok és különféle 
erdőtelepítések és gyümölcsösök, valamint földutak melletti mezsgyék területén a 
mocsárréti élőhely átalakulásával, degradációjával keletkezett zavart üde gyepek (sávok és 
kiterjedt gyepek) voltak. Sok helyen száraz cserjésekkel, illetőleg fás élőhelyekkel, más 
esetben leromlott mocsárrét foltokkal mozaikoltak. Számos helyen állományalkotó fűféle 
volt a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) és a közönséges tarackbúza (Elymus repens), 
akárcsak a csomós szittyó (Juncus conglomeratus), a vadmurok (Daucus carota), vagy a 
gyomosodást jelző mezei aszat (Cirsium arvense). Jellemző fajok: kúszó boglárka 
(Ranunculus repens), patika párlófű (Agrimonia eupatoria), réti imola (Centaurea jacea 
s.l.), mezei katáng (Cichorium intybus), pongyolapitypang (Tanacetum vulgare), fehér 
tippan (Agrostis stolonifera), hamvas szeder (Rubus caesius), egynyári seprence (Stenactis 
annua), csombormenta (Mentha pulegium), indás pimpó (Potentilla reptans), mocsári sás 
(Carex acutiformis), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), siska nádtippan 
(Calamagrostis epigeios), tejoltó galaj (Galium verum), betyárkóró (Conyza canadensis), 
kék iringó (Eryngium planum), réti peremizs (Inula britannica), útszéli bogáncs (Carduus 
acanthoides), közönséges aszat (Cirsium vulgare), borsfű (Clinopodium vulgare), 
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kecskeruta (Galega officinalis), fakó muhar (Setaria pumila), mezei cickafark (Achillea 
collina), szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca), ezüst pimpó (Potentilla argentea), 
ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia), csattogó szamóca (Fragaria viridis), 
keszegsaláta (Lactuca serriola), őszi oroszlánfog (Leontodon autumnalis), pénzlevelű 
lizinka (Lysimachia nummularia), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), lándzsás 
útifű (Plantago lanceolata), közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale), nagy csalán (Urtica dioica), foltos bürök (Conium maculatum), 
mezei szarkaláb (Consolida regalis), angolperje (Lolium perenne), vízi peszérce (Lycopus 
europaeus), borzas sás (Carex hirta), csomós ebír (Dactylis glomerata), kakaslábfű 
(Echinochloa crus-galli), olasz szerbtövis (Xanthium italicum). Egy-egy helyen 
megfigyelhető a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) és őszi vérfű (Sanguisorba 
officinalis) is, elsősorban a mocsárrétekkel mozaikoló részeken. Az inváziós fajok 
jelenléte minimális volt, csupán a betyárkóró (Conyza canadensis) szórványos 
előfordulását rögzítettük. Az érintett mezsgyékben fordult elő legnagyobb gyakorisággal a 
törvényi oltalom alatt álló kacstalan lednek (Lathyrus nissolia). Az ide tartozó 49 
élőhelyfolt 28,89 hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 5,6%-át képezte. 

 A 6. leggyakoribb élőhelytípus az újonnan (jellemzően gyepek gyümölcsösök vagy 
szántóföldi kultúrák helyén) létrehozott fiatal, kocsányos tölgy (Quercus robur) és magyar 
kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) alkotta erdőtelepítések. Á-NÉR kód: P3). 
Aljnövényzetükben a bolygatásnak köszönhetően az előbbi zavart üde gyepek fajkészletét 
fedezhettük fel. Az ide tartozó 8 élőhelyfolt 23,2 hektár kiterjedésű területével a vizsgált 
terület 4,49%-át képezte. 

 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar kőris erdősítés a 289-es foltnál 

 

 A 7. leggyakoribb élőhelytípus a főként kökény (Prunus spinosa), másodsorban pedig 
gyepűrózsa (Rosa canina), ritkábban egybibés galagonya (Crataegus monogyna) képezte 
száraz cserjések (Á-NÉR kód: P2b), melyek földutak mentén, erdősítések és legeltetett 
gyepek szegélyében voltak megfigyelhetők hosszú sávokban. Az említett élőhelyek 
őshonos és nem őshonos fafajok alkotta facsoportokkal és zavart üde gyepekkel is 
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mozaikoltak. Jellemző fa- és cserjefajaik gyakorisági sorrendben: fehér akác (Robinia 
pseudoacacia), hamvas fűz (Salix cinerea), törékeny fűz (Salix fragilis), közönséges dió 
(Juglans regia), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica), hibrid fekete nyár (Populus × euramericana), gyalogakác (Amorpha 
fruticosa), nemes alma (Malus domestica), kocsányos tölgy (Quercus robur). Az ide 
tartozó 70 élőhelyfolt 21,31 hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 4,13%-át 
képezte. 

 A 8. leggyakoribb élőhelytípus az évelő, intenzív szántóföldi kultúrák (Á-NÉR kód: T2), 
melyek egyetlen élőhelyfolt kivételével (réti here - Trifolium pratense vetés) 
takarmánylucerna (Medicago sativa) szántóknak tekinthetők. Egy részük már gyepesedett. 
Jellemző fajok az érintett gyepeken a következők voltak: réti here (Trifolium pratense), 
mezei katáng (Cichorium intybus), fekete nadálytő (Symphytum officinale), ürömlevelű 
parlagfű (Ambrosia artemisifolia), nagy bojtorján (Arctium lappa), vadvadmurok (Daucus 
carota), szarvaskerep (Lotus corniculatus), egynyári seprence (Stenactis annua), fehér 
here (Trifolium album). Az ide tartozó 8 élőhelyfolt 17,37 hektár kiterjedésű területével a 
vizsgált terület 3,36%-át képezte. 

 A 9. leggyakoribb élőhelytípus a fiatal parlag, ugar jellegű élőhelyek (Á-NÉR kód: T10). 
Fajkészletüket jellemzően zavarástűrő és gyomfajok alkották, de néhány természetközeli 
gyepekben jellemző faj is előfordult bennük. Legjellemzőbb fajaik gyakorisági sorrendben 
a következők voltak: fakó muhar (Setaria pumila), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 
artemisifolia), nagy útifű (Plantago major), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-
galli), fehér libatop (Chenopodium album), mezei aszat (Cirsium arvense), vadmurok 
(Daucus carota), egynyári seprence (Stenactis annua), szúrós gyöngyajak (Leonurus 
cardiaca), olasz szerbtövis (Xanthium italicum), őszi oroszlánfog (Leontodon autumnalis), 
fekete nadálytő (Symphytum officinale). Az ide tartozó 11 élőhelyfolt 14,83 hektár 
kiterjedésű területével a vizsgált terület 2,87%-át képezte. 

 
Fiatal parlag a 407-es foltnál 
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 A 10. leggyakoribb élőhelytípus a nem őshonos fajú ültetett facsoportok, erdősávok és 
fasorok (Á-NÉR kód: S7). Leginkább fehér akác (Robinia pseudoacacia) és hibrid fekete 
nyár (Populus × euramericana), valamint közönséges dió (Juglans regia), alkotta, több 
esetben elsősorban kökény (Prunus spinosa) képezte száraz cserjés foltokkal mozaikoltak. 
Őshonos fa- és cserjefajok is megjelentek bennük, így a hamvas fűz (Salix cinerea), a 
törékeny fűz (Salix fragilis), fekete bodza (Sambucus nigra), a veresgyűrű som (Cornus 
sanguinea) és a kocsányos tölgy (Quercus robur). A ritkább nem őshonos fajokat az 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), a zöld juhar (Acer negundo) és a ezüstjuhar 
(Acer saccharinum) jelentette. Az ide tartozó 32 élőhelyfolt 14,06 hektár kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 2,72%-át képezte. 

 A 11. leggyakoribb élőhelytípus a zavart száraz gyepek (Á-NÉR kód: OC), melyek sok 
esetben üde gyepekkel vagy taposott gyomtársulásokkal mozaikoltak, egy részük 
észrevehetően felhagyott szántók visszagyepesedésével jött létre. Jellemző fajai a 
következők voltak: mezei katáng (Cichorium intybus), vadvadmurok (Daucus carota), 
mezei cickafark (Achillea collina), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia), pusztai 
csenkesz (Festuca rupicola), fakó muhar (Setaria pumila), réti here (Trifolium pratense), 
egynyári seprence (Stenactis annua), fehér here (Trifolium album), patika párlófű 
(Agrimonia eupatoria), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), közönséges aszat 
(Cirsium vulgare), tejoltó galaj (Galium verum), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), 
fekete üröm (Artemisia vulgaris), réti imola (Centaurea jacea s.l.), hamvas szeder (Rubus 
caesius), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), lándzsás útifű (Plantago 
lanceolata), nagy útifű (Plantago major), kúszó boglárka (Ranunculus repens), 
keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum 
perforatum). Az ide tartozó 11 élőhelyfolt 12,85 hektár kiterjedésű területével a vizsgált 
terület 2,49%-át képezte. 

 A 12. élőhely az intenzív gyümölcsösök (Á-NÉR kód: T7), mely egyetlen élőhelyfoltjával 
(intenzíven művelt almaültetvény). Az ide tartozó élőhelyfolt 6,29 hektár kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 1,22%-át képezte. 

 A 13. élőhely az őshonos fafajú fiatalosok (Á-NÉR kód: P1), melyek kocsányos tölgy 
(Quercus robur) telepítések. A 243-as élőhelyfolt vegyes keményfás erdőtelepítés puhafás 
eleggyel. Jellemző fajok itt az említetten kívül: hamvas fűz (Salix cinerea), szürke nyár 
(Populus × canescens), magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia). 

 Gyakoriság tekintetében a 14. – 26. élőhelytípushoz tartozó élőhelyfoltok összkiterjedése 
típusonként nem érte el a vizsgált terület 1%-át. Összkiterjedésük 18,54 hektár és a 
vizsgálati terület 3,59%-át képezte. Gyakorisági sorrendben ide tartoznak az őshonos fajú 
facsoportok, fajok és erdősávok (Á-NÉR kód: RA), az akácültetvények (Á-NÉR kód: S1), 
a tanyák, családi gazdaságok (Á-NÉR kód: U10), a taposott gyomnövényzet és ruderális 
iszapnövényzet (Á-NÉR kód: OG), az őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír 
erdők (Á-NÉR kód: RB), a magaskórós ruderális gyomnövényzet (Á-NÉR kód: OF), az 
üde és nedves cserjések (Á-NÉR kód: P2a), a nem zsombékoló magassásrétek (Á-NÉR 
kód: B5), az út- és vasúthálózat (Á-NÉR kód: U11), az extenzív szőlők és gyümölcsösök 
(Á-NÉR kód: T8), a jellegtelen fátlan vizes élőhelyek (Á-NÉR kód: OA), a nem őshonos 
fafajok spontán állományai (Á-NÉR kód: S6), valamint a harmatkásás, békabuzogányos, 
pántlikafüves mocsári, vízparti növényzet (Á-NÉR kód: B2) 
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Milota település által érintett területek 

A tervezett tározónak a Milota település közigazgatási területét érintő részén a fő Á-NÉR 
élőhelykategória (BÖLÖNI et al. 2011) alapján 26 típust különíthetünk el, melyek közül 13 
kiterjedése eléri, illetőleg meghaladja a vizsgálati terület 1%-át. Ezeket az élőhelyeket az 
alábbiakban részletesen jellemezzük: 

 A vizsgálati területen legnagyobb kiterjedésben az egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 
(Á-NÉR kód: T1) voltak. A felmérések során elsősorban kukorica és napraforgó 
ültetvények mellett repcevetések voltak jelen. Természetességük alacsony. Az ide tartozó 
197 élőhelyfolt 324,91 ha kiterjedésű területével a vizsgált terület 38,43%-át képezték. 

 A 2. leggyakoribb élőhelytípus a különféle, de leginkább közepesen leromlott állapotú 
mocsárrétek (Á-NÉR kód: D34), melyek több esetben jellegtelen üde gyepekkel, veres 
csenkeszes rét jellegű gyepekkel, valamint száraz és üde cserjés cserjés foltokkal 
mozaikoltak. Állományalkotó füveik a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) és a 
közönséges tarackbúza (Elymus repens). Jellemző gyepalkotó fajok: vadmurok (Daucus 
carota), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), kecskeruta (Galega officinalis), tejoltó 
galaj (Galium verum), réti imola (Centaurea jacea s.l.), veresnadrág csenkesz (Festuca 
rupicola), réti peremizs (Inula britannica), mezei cickafark (Achillea collina), közönséges 
aszat (Cirsium vulgare), patika párlófű (Agrimonia eupatoria), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), közönséges 
keserűgyökér (Picris hieracioides), keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), festő 
zsoltina (Serratula tinctoria), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), közönséges aszat 
(Cirsium arvense), kúszó boglárka (Potentilla reptans), hamvas szeder (Rubus caesius), 
csomós szittyó (Juncus conglomeratus), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), fehér here 
(Trifolium repens), nagy csalán (Urtica dioica), mezei katáng (Cichorium intybus), 
farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), szúrós 
gyöngyajak (Leonurus cardiaca), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), lándzsás 
útifű (Plantago lanceolata), kúszó boglárka (Ranunculus repens), mocsári sás (Carex 
acutiformis), kisvirágú füzike (Epilobium parviflorum), réti galaj (Galium rubioides), őszi 
oroszlánfog (Leontodon autumnalis), pasztinák (Pastinaca sativa), réti útifű (Plantago 
media), szelíd keserűfű (Persicaria dubia), réti boglárka (Ranunculus acris), sokvirágú 
boglárka (Ranunculus polyanthemos), egynyári seprence (Stenactis annua), gilisztaűző 
varádics (Tanacetum vulgare). A törvényi oltalom alatt álló növényfajok közül néhány 
helyen a kacstalan lednek (Lathyrus tuberosus) előfordulását jegyeztük fel. 

Az inváziós fajok jelenléte minimális volt, csupán a betyárkóró (Conyza canadensis) 
szórványos előfordulását rögzítettük az ismertetett élőhelytípusban. Az érintett gyepek 
természetessége közepes volt. Az ide tartozó 25 élőhelyfolt 165,35 ha kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 19,56%-át képezte. 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  37 

 
Mocsárrét a 727-es foltban 

 

 A 3. leggyakoribb élőhelytípus az újonnan (jellemzően gyepek, gyümölcsösök vagy vagy 
szántóföldi kultúrák helyén) létrehozott fiatal, kocsányos tölgy (Quercus robur) és magyar 
kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) alkotta erdőtelepítések voltak (Á-NÉR kód: 
P3). Aljnövényzetükben a bolygatásnak köszönhetően a jellegtelen, zavart üde gyepek 
fajkészletét fedezhetjük fel, természetességük alacsony volt. Az ide tartozó 17 élőhelyfolt 
71,59 hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 8,46%-át képezte. 

 
Fiatal tölgytelepítés az 549-es foltnál 
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 A 4. leggyakoribb élőhelytípus a zavart üde gyepek (Á-NÉR kód: OB), melyek egyrészt 
száraz és üde cserjés foltokkal, valamint különféle természetességű mocsárrétekkel 
mozaikoltak, másrészt a vízelvezető csatornák medrében, rézsűjén és depóniáján 
húzódtak. Több esetben korábbi szántók (számos helyen a 70-es években még 
használatban levő rizstelepek kazettáinak) visszagyepesedésével jöttek létre.  

 
Zavart üde gyep a 658-as foltnál 

 

Ezek eredetét jól bizonyítja a rizspalka (Cyperus difformis) jelenléte számos helyen. 
Természetességük alacsony, számos zavarástűrő és gyomnövény figyelhető meg bennük. 
Jellemző fűféléik a közönséges tarackbúza (Elymus repens) és a réti ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis), egy egy foltban a csomós ebír (Dactylis glomerata) a nádképű 
csenkesz (Festuca arundinacea) és a réti csenkesz (Festuca pratensis) volt Egyéb 
jellemző fajok: vadmurok (Daucus carota), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), 
gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), mezei aszat (Cirsium arvense), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), egynyári seprence 
(Stenactis annua), csomós szittyó (Juncus conglomeratus), mezei katáng (Cichorium 
intybus), patika párlófű (Agrimonia eupatoria), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 
artemisifolia), kecskeruta (Galega officinalis), tejoltó galaj (Galium verum), réti peremizs 
(Inula britannica), nádképű pántlikafű (Phalaroides arundinacea), keszegsaláta (Lactuca 
serriola), hamvas szeder (Rubus caesius), keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), 
útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), közönséges aszat (Cirsium vulgare), indás pimpó 
(Potentilla reptans), réti imola (Centaurea jacea s.l.), pasztinák (Pastinaca sativa), 
betyárkóró (Conyza canadensis), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), vízi 
peszérce (Lycopus europaeus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), fakó muhar (Setaria 
pumila), réti here (Trifolium pratense) kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum 
perforatum), nagy csalán (Urtica dioica), szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca), 
madárkeserűfű (Polygonum aviculare), mezei cickafark (Achillea collina), mocsári sás 
(Carex acutiformis), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), angolperje (Lolium perenne), 
takarmánylucerna (Medicago sativa), közönséges keserűgyökér (Picris hieracioides), 
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nagy útifű (Plantago major), mezei sóska (Rumex acetosa). Az inváziós lágyszárúkat az 
olasz szerbtövis (Xanthium italicum), a selyemkóró (Asclepias syriaca) és a magas 
aranyvessző (Solidago gigantea), valamint a csicsóka (Helianthus tuberosus), képviselte, 
míg a fásszárúakat néhány zöld juhar (Acer negundo) magonc. Az ide tartozó 67 
élőhelyfolt 60,77 hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 7,18%-át képezte. 

 Az 5. leggyakoribb élőhelytípus az újonnan (jellemzően szántóföldi kultúrák vagy 
gyümölcsösök, gyepek helyén) létrehozott fiatal, kocsányos tölgy (Quercus robur) és 
magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) alkotta erdőtelepítések (Á-NÉR kód: 
P3). Aljnövényzetükben a bolygatásnak köszönhetően a zavart üde gyepek fajkészletét 
fedezhetjük fel. Az ide tartozó 17 élőhelyfolt 56,12 hektár kiterjedésű területével a 
vizsgált terület 6,63%-át képezte. 

 A 6. élőhelytípus az évelő, intenzív szántóföldi kultúrák (Á-NÉR kód: T2), melyek 
elsősorban takarmánylucerna (Medicago sativa), másodsorban réti here (Trifolium 
pratense) vetéseknek tekinthetők. Egy részük már gyepesedett, számos degradációra utaló 
fajjal. Jellemző fajok az érintett gyepekben a következők voltak: réti here (Trifolium 
pratense), vadmurok (Daucus carota), közönséges tarackbúza (Elymus repens), fekete 
nadálytő (Symphytum officinale), fehér tippan (Agrostis stolonifera), rókasás (Carex 
vulpina), csomós palka (Cyperus glomeratus), fekete szittyó (Juncus atratus), csomós 
szittyó (Juncus conglomeratus), mezei aszat (Cirsium arvense), mocsári csetkáka 
(Eleocharis palustris), kecskeruta (Galega officinalis), közönséges galaj (Galium 
mollugo), csicsóka (Helianthus tuberosus), angolperje (Lolium perenne), hamvas szeder 
(Rubus caesius), zöld muhar (Setaria viridis), pongyolapitypang (Taraxacum officinale), 
mezei here (Trifolium campestre), korcs here (Trifolium hybridum). Az ide tartozó 26 
élőhelyfolt 47,38 hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 5,60%-át képezte. 

 
Évelő szántóföldi kultúra a 661-es foltnál 

 

 A 7. élőhelytípus a felhagyott szántó és ugar jellegű élőhelyek (Á-NÉR kód: T10). 
Fajkészletüket jellemzően zavarástűrő gyom és adventív fajok, illetőleg a korábban vetett 
gazdasági növénykultúrák fajai voltak jelen, de néhány természetközeli gyepekben 
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jellemző faj is előfordult bennük. Legjellemzőbb fajaik a következők voltak: fakó muhar 
(Setaria pumila), mezei aszat (Cirsium arvense), kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum 
perforatum), egynyári seprence (Stenactis annua), fekete nadálytő (Symphytum officinale), 
gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), mezei katáng (Cichorium intybus), vadmurok 
(Daucus carota), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), közönséges tarackbúza (Elymus 
repens), abrakzab (Avena sativa), közönséges aszat (Cirsium vulgare), varjúmák (Hibiscus 
trionum), nagy útifű (Plantago major), pongyolapitypang (Taraxacum officinale), fekete 
üröm (Artemisia vulgaris), subás farkasfog (Bidens tripartita), siska nádtippan 
(Calamagrostis epigeios), mocsári sás (Carex acutiformis), kis ezerjófű (Centaurium 
erythraea), fehér libatop (Chenopodium album), kék iringó (Eryngium planum), nádképű 
csenkesz (Festuca arundinacea), kecskeruta (Galega officinalis), őszi oroszlánfog 
(Leontodon autumnalis), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), kúszó boglárka 
(Ranunculus repens), keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), fehér here (Trifolium 
album). Az inváziós növényfajok az alábbiak voltak: selyemmályva (Abutilon 
theophrasti), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia), feketéllő farkasfog (Bidens 
frondosa), betyárkóró (Conyza canadensis), süntök (Echinocystis lobata), kicsiny 
gombvirág (Galinsoga parviflora), magas aranyvessző (Solidago gigantea), olasz 
szerbtövis (Xanthium italicum). Az ide tartozó 20 élőhelyfolt 40,70 hektár kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 4,81%-át képezte. 

 A 8. élőhelytípus a fehér akác (Robinia pseudoacacia) alkotta ültetvények (Á-NÉR kód: 
S1) voltak. A fehér akác (Robinia pseudoacacia) képezte erdősávok uralkodó inváziós 
fafaján kívül néhány őshonos fafaj, mint például a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp 
danubialis) és a szintén inváziós amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) fordult elő.  

 
Fehér akác ültetvényerdő a 651-es foltnál 

Aljnövényzetük meglehetősen gyér volt és számos zavarástűrő, nitrofil gyomfajt 
tartalmazott: meddő rozsnok (Bromus sterilis), nagy csalán (Urtica dioica), közönséges 
tarackbúza (Elymus repens), hamvas szeder (Rubus caesius), nagy bojtorján (Arctium 
lappa), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), mezei aszat (Cirsium arvense), fakó 
muhar (Setaria pumila), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), egynyári seprence 
(Stenactis annua). Cserjeszintjük gyakorlatilag nem volt, néhány fekete bodza (Sambucus 
nigra), illetőleg kevés inváziós gyalogakác (Amorpha fruticosa) mutatkozott bennük. 
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Inváziós lágyszárú fajok közül az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia) és a 
betyárkóró (Conyza canadensis) jelenlétét rögzítettük. Az ide tartozó 11 élőhelyfolt 18,62 
hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 2,20%-át képezte. 

 A 9. élőhelytípus a kökény (Prunus spinosa), másodsorban pedig a gyepűrózsa (Rosa 
canina) alkotta száraz cserjések (Á-NÉR kód: P2b), melyek zavart üde gyepekkel, 
őshonos és nem őshonos fafajok alkotta foltokkal, illetőleg üde cserjés és gyalogakácos 
foltokkal mozaikoltak és jellemzően útszéli mezsgyeként funkcionáltak. A cserjésekben 
megfigyelhető fafajok az őshonosak közül a következők voltak: hamvas fűz (Salix 
cinerea), törékeny fűz (Salix fragilis), vackor (Pyrus pyraster), kocsányos tölgy (Quercus 
robur), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), szürke nyár (Populus × 
canescens), míg a cserjék közül a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) volt jellemző. Az 
idegenhonos fafajok közül a következők voltak jelen: amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica), közönséges dió (Juglans regia), hibrid fekete nyár (Populus × 
euramericana), fehér akác (Robinia pseudoacacia), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), 
zöld juhar (Acer negundo). Az ide tartozó 11 élőhelyfolt 18,62 hektár kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 2,20%-át képezte. 

 A 10. élőhelytípus az inváziós gyalogakác (Amorpha fruticosa) alkotta cserjések (Á-NÉR 
kód: P2c), melyek száraz cserjés (elsősorban kökény - Prunus spinosa és egybibés 
galagonya - Crataegus monogyna) alkotta foltokkal, több esetben pedig zavart üde gyep 
foltokkal mozaikoltak és őshonos, illetve nem őshonos fafajok is előfordultak benne. Nem 
őshonos fafajok a következők voltak: közönséges dió (Juglans regia), hibrid fekete nyár 
(Populus × euramericana), fehér akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera). Az őshonos fafajok közül a 
törékeny fűz (Salix fragilis), a hamvas fűz (Salix cinerea), a fekete nyár (Populus nigra), a 
magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), a szürke nyár (Populus × 
canescens), valamint a fehér nyár (Populus alba) és a vénic szil (Ulmus laevis) jelenlétét 
is rögzítettük. Az ide tartozó 28 élőhelyfolt 10,24 hektár kiterjedésű területével a vizsgált 
terület 1,21%-át képezte. 

 
Gyalogakác képezte cserjés az 552-es foltnál 
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 Gyakoriság tekintetében a 11. – 29. élőhelytípushoz tartozó élőhelyfoltok összkiterjedése 
típusonként nem érte el a vizsgált terület 1%-át. Összkiterjedésük 38,87 hektár és a 
vizsgálati terület 4,59%-át képezték. Gyakorisági sorrendben ide tartoznak az őshonos fajú 
facsoportok, fajok és erdősávok (Á-NÉR kód: RA), az út- és vasúthálózat (Á-NÉR kód: 
U11), a taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet (Á-NÉR kód: OG), a nem 
őshonos fajú, ültetett facsoportok, erdősávok és fasorok (Á-NÉR kód: S7), a tanyák, 
családi gazdaságok (Á-NÉR kód: U10), az állóvizek (Á-NÉR kód: U9), a jellegtelen 
száraz-félszáraz gyepek (Á-NÉR: OC), a nemesnyárasok (Á-NÉR kód: S2), az intenzíven 
művelt gyümölcsösök (Á-NÉR kód: T7), a jellegtelen fátlan vizes élőhelyek (Á-NÉR kód: 
OA), a zöldség- és dísznövénykultúrák (Á-NÉR kód: T3), a nem őshonos fafajok spontán 
állományai (Á-NÉR kód: S6), a fragmentális mocsári és/vagy hínárnövényzet mozaikok 
álló- és folyóvizek partján (Á-NÉR kód: BA), a harmatkásás, békabuzogányos, 
pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet (Á-NÉR kód: B2), a magaskórós ruderális 
gyomnövényzet (Á-NÉR kód: OF), az üde és nedves cserjések (Á-NÉR kód: P2a), a 
lágyszárú özönfajok állományai (Á-NÉR kód: OD), a nem zsombékoló magassásrétek (Á-
NÉR kód: B5), és vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak (Á-
NÉR kód: B3). 

 

Sonkád és Tiszabecs települések által érintett területek 

A tervezett tározónak a Sonkád és Tiszabecs település közigazgatási területét érintő részén a fő 
Á-NÉR élőhelykategória (BÖLÖNI et al. 2011) alapján 18 típust különíthetünk el, melyek közül 
11 kiterjedése elérte, illetőleg meghaladta a vizsgálati terület 1%-át. Ezeket az élőhelyket az 
alábbiakban részletesen jellemezzük. 

 A leggyakoribb élőhelytípus a különféle, de leginkább közepesen leromlott állapotú 
mocsárrétek (Á-NÉR kód: D34), melyek több esetben jellegtelen üde gyepekkel, emellett 
üde cserjés foltokkal és őshonos fajok alkotta facsoportokkal mozaikoltak. 

Jellemző fűféléik a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) és a közönséges tarackbúza 
(Elymus repens) volt, de foltokban a nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), fehér 
tippan (Agrostis stolonifera) is jelen volt bennük. 

Egyéb jellemző gyepalkotó fajok: réti imola (Centaurea jacea s.l.), mezei cickafark 
(Achillea collina), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), mezei aszat (Cirsium 
arvense), borsfű (Clinopodium vulgare), murok (Daucus carota), tejoltó galaj (Galium 
verum), réti peremizs (Inula britannica), réti here (Trifolium pratense), mezei katáng 
(Cichorium intybus), réti galaj (Galium rubioides), közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris), 
őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), festő zsoltina (Serratula tinctoria), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), patika párlófű 
(Agrimonia eupatoria), bókoló sás (Carex melanostachya), őszi oroszlánfog (Leontodon 
autumnalis), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), hasznos földitömjén 
(Pimpinella saxifraga), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), pimpó (Potentilla reptans), 
kúszó boglárka (Ranunculus repens), keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), 
egynyári seprence (Stenactis annua), pongyolapitypang (Taraxacum officinale), mocsári 
sás (Carex acutiformis), borzas sás (Carex hirta), százforintos földepe (Centaurium 
erythraea), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), ezüstös hölgymál (Hieracium 
pilosella), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), csomós szittyó (Juncus conglomeratus), 
szarvaskerep (Lotus corniculatus), csombormenta (Mentha pulegium), pasztinák 
(Pastinaca sativa), kúszó boglárka (Ranunculus acris), molyűző ökörfarkkóró 
(Verbascum blattaria). Az inváziós növényfajok közül elszórtan volt megfigyelhető a 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  43 

selyemkóró (Asclepias syriaca), valamint a betyárkóró (Conyza canadensis) mindössze 
néhány töves állománya. Az ide tartozó 9 élőhelyfolt 80,02 hektár kiterjedésű területével a 
vizsgált terület 36,26%-át képezte. 

 
Mocsárrét 679- es foltnál 

 

 A vizsgálati területen 2. leggyakoribb élőhelytípusa az egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúrák (Á-NÉR kód: T1). A felmérések során a kukorica és napraforgó ültetvények 
voltak a leggyakoribbak. Természetességük alacsony volt. Az ide tartozó 29 élőhelyfolt 
64,43 ha kiterjedésű területével a vizsgált terület 29,20%-át képezte. 

 A vizsgálati terület 3. leggyakoribb élőhelye az intenzív gyümölcsösök (Á-NÉR kód: T7). 
Természetességük alacsony volt. Az ide tartozó két élőhelyfolt 23,40 hektár kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 10,60%-át képezte. 

 A 4. leggyakoribb élőhelytípus a zavart üde gyepek (Á-NÉR kód: OB)., melyek zavart 
száraz gyepekkel és ugar jellegű élőhelyekkel mozaikoltak. Egy részük vízelvezető árkok 
medrében mutatkozott. 

Jellemző fűféléik a közönséges tarackbúza (Elymus repens), a siska nádtippan 
(Calamagrostis epigeios), az angolperje (Lolium perenne) és a csomós ebír (Dactylis 
glomerata) voltak. Gyepalkotó fajok az említetteken kívül: kerek repkény (Glechoma 
hederacea), réti peremizs (Inula britannica), réti here (Trifolium pratense), fakó muhar 
(Setaria pumila), egynyári seprence (Stenactis annua), mezei cickafark (Achillea collina), 
útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), bókoló bogáncs (Carex melanostachya), réti imola 
(Centaurea jacea s.l.), mezei katáng (Cichorium intybus), vadmurok (Daucus carota), 
mezei fátyolvirág (Gypsophila muralis), ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella), 
takarmánylucerna (Medicago sativa), közönséges keserűgyökér (Picris hieracioides), 
lándzsás útifű (Plantago lanceolata), indás pimpó (Potentilla reptans), mezei sóska 
(Rumex acetosa), fekete nadálytő (Symphytum officinale), gilisztaűző varádics (Tanacetum 
vulgare), pongyolapitypang (Taraxacum officinale), réti here (Trifolium repens). Az 
inváziós fajokat a betyárkóró (Conyza canadensis) és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 
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artemisifolia) képezte. Az ide tartozó 7 élőhelyfolt 11,84 hektár kiterjedésű területével a 
vizsgált terület 5,36%-át képezte. 

 
Zavart jellegtelen üde gyep 

 

 Az 5. leggyakoribb élőhelytípus az őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (Á-NÉR 
kód: RC), melyek 3 állománya közül kettő az kocsányos tölgy (Quercus robur) és magyar 
kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) alkotta ültetvény erdőnek tekinthető, míg a 
677-es foltnál található, az egy kocsányos tölgy (Quercus robur), magyar kőris (Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis) és törékeny fűz (Salix fragilis), valamint több nem őshonos 
fafaj (fehér akác - Robinia pseudoacacia), amerikai kőris Fraxinus pennsylvanica) alkotta 
erdősáv volt nyíltabb foltokkal. Az ide tartozó 3 élőhelyfolt 9,33 hektár kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 4,22%-át képezte. 
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Kocsányos tölgy telepítés 784-es foltnál 

 A 6. leggyakoribb élőhelytípus az évelő, intenzív szántóföldi kultúrák (Á-NÉR: T2) 
voltak, melyek többsége lucernaültetvény, kisebb része pedig réti here (Trifolium 
pratense) ültetvény volt Az ide tartozó 4 élőhelyfolt 7,24 hektár kiterjedésű területével a 
vizsgált terület 3,28%-át képezte. 

 A 7. leggyakoribb élőhelytípus az elsősorban a kökény (Prunus spinosa) és egybibés 
galagonya (Crataegus monogyna) alkotta száraz cserjések (Á-NÉR kód: P2b), melyek 
különféle őshonos és nem őshonos fajok alkotta cserjékkel és fákkal elegyedtek és több 
esetben kisebb zavart üde gyep foltokkal mozaikoltak. Az említetteken kívül az őshonos 
fa- és cserjefajok a következők voltak: kocsányos tölgy (Quercus robur), vackor (Pyrus 
pyraster), törékeny fűz (Salix fragilis), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), fekete bodza 
(Sambucus nigra), gyepűrózsa (Rosa canina), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis), hamvas fűz (Salix cinerea), vénic szil (Ulmus laevis), míg a nem őshonos 
fafajok az alábbiak voltak: amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), közönséges dió 
(Juglans regia), fehér akác (Robinia pseudoacacia), fehér eperfa (Morus alba), hibrid 
fekete nyár (Populus × euramericana), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera). Az ide 
tartozó 17 élőhelyfolt 5,96 hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 2,70%-át 
képezte. 

 A 8. leggyakoribb élőhelytípus a fehér akác (Robinia pseudoacacia) képezte 
ültetvényerdők (Á-NÉR kód: S1) voltak. Jellemző állományalkotó fafajuk a fehér akác 
(Robinia pseudoacacia) volt, mely mellett több-kevesebb amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica) is mutatkozott. Az érintett két állomány közül a 647-esre sűrű fekete bodza 
(Sambucus nigra) cserjés volt jellemző szélén kökény (Prunus spinosa) és gyepűrózsa 
(Rosa canina) képezte sávval, míg a 760-as foltnál a cserjeszint hiányzott, csupán kevés 
fekete bodza (Sambucus nigra) és egybibés galagonya (Crataegus monogyna) jelenlétét 
rögzítettük. Az ide tartozó 2 élőhelyfolt 5,55 hektár kiterjedésű területével a vizsgált 
terület 2,51%-át képezte. 
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Fehér akác képezte erdő a 760-as foltnál 

 

 A 9. leggyakoribb élőhelytípus a felhagyott szántó és ugar jellegű élőhelyek (Á-NÉR kód: 
T10) voltak. Fajkészletüket jellemzően zavarástűrő és gyomfajok alkották, illetőleg 
néhány inváziós faj (pl. ürömlevelű parlagfű - Ambrosia artemisiifolia) is megfigyelhető 
volt bennük, néhány természetközeli gyepekben is jellemző fajjal. Jellemző fajaik az 
említetteken kívül a következők voltak: fehér libatop (Chenopodium album), rizspalka 
(Cyperus difformis), közönséges tarackbúza (Elymus repens), kúszó boglárka (Ranunculus 
repens), fakó muhar (Setaria pumila), zöld muhar (Setaria viridis), szúrós csorbóka 
(Sonchus asper), egynyári seprence (Stenactis annua), fekete nadálytő (Symphytum 
officinale), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), fehér here (Trifolium album). Az ide 
tartozó 2 élőhelyfolt 3,69 hektár kiterjedésű területével a vizsgált terület 1,67%-át képezte. 

 A 10. leggyakoribb élőhelytípus az őshonos fajú facsoportok, fasorok és erdősávok (Á-
NÉR kód: RA), melyek sokszor nem őshonos fafajokkal, valamint száraz cserjés foltokkal 
alkottak elegyes élőhelyet. Jellemző fajaik a következők voltak: kocsányos tölgy (Quercus 
robur), törékeny fűz (Salix fragilis), vackor (Pyrus pyraster), magyar kőris (Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis), ritkábban pedig a rezgő nyár (Populus tremula) vagy a vénic 
szil (Ulmus laevis). A nem őshonos elegyfajokat az amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica), a fehér akác (Robinia pseudoacacia), a fekete nyár hibrid (Populus × 
euramericana), a közönséges dió (Juglans regia) képezte. A száraz cserjés foltokat az 
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a kökény (Prunus spinosa) és a gyepűrózsa 
(Rosa canina) alkotta. Az ide tartozó 11 élőhelyfolt 3,53 hektár kiterjedésű területével a 
vizsgált terület 1,60%-át képezte. 
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Őshonos fajok alkotta facsoport a 678-as foltnál 

 
 A 11. élőhely a nem őshonos fafajok spontán állományai (Á-NÉR kód: S6). A vizsgált 

élőhelyfoltok elsősorban fehér akác (Robinia pseudoacacia) képezte spontán felnövő fás 
élőhelyek kökénnyel (Prunus spinosa), illetőleg több esetben zavart üde gyeppel és 
ruderális magaskórós, valamint az inváziós vadcsicsóka (Helianthus tuberosus) képezte 
foltokkal. Jellemző fajok az említetteken kívül: felfutó szulák (Calystegia sepium), 
hamvas szeder (Rubus caesius), közönséges dió (Juglans regia),  kocsányos tölgy 
(Quercus robur), gyepűrózsa (Rosa canina), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), 
subás farkasfog (Bidens tripartita), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), veresgyűrű 
som (Cornus sanguinea), csomós szittyó (Juncus conglomeratus), szelíd keserűfű 
(Persicaria dubia), ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara), keskenylevelű gyékény (Typha 
latifolia), nagy csalán (Urtica dioica). Az ide tartozó 5 élőhelyfolt 2,76 hektár kiterjedésű 
területével a vizsgált terület 1,25%-át képezte. 

 Gyakoriság tekintetében a 12. –18. élőhelytípushoz tartozó élőhelyfoltok összkiterjedése 
típusonként nem érte el a vizsgált terület 1%-át. Összkiterjedésük 2,88 hektár és a 
vizsgálati terület 1,31%-át képezték. Gyakorisági sorrendben ide tartoznak a nem őshonos 
fajú ültetett facsoportok, erdősávok és fasorok (Á-NÉR kód: S7), az extenzív 
gyümölcsösök (Á-NÉR kód: T8), a taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 
(Á-NÉR kód: OG), az üde és nedves cserjések (Á-NÉR kód: P2a), az út és vasúthálózat 
(Á-NÉR kód: U11), a lágyszárú özönfajok állományai (Á-NÉR kód: OD), a telephelyek, 
roncsterületek és hulladéklerakók (Á-NÉR kód: U4) 

 

1.4.1.2.2. A belvízcsatornák növényzete 

 Nagydeje-csatorna: A kiszáradt csatorna medrében a felmérés idején nagyrészt zavart 
üde gyep jellegű vegetáció húzódott, kisebb száraz és üde cserjés foltokkal. Gyepalkotó 
fajok: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), közönséges tarackbúza (Elymus repens), 
csomós szittyó (Juncus conglomeratus). A cserjés foltokat a kökény (Prunus spinosa) és a 
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veresgyűrű som (Cornus sanguinea) alkotta, emellett az őshonos kocsányos tölgy 
(Quercus robur) és az idegenhonos amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) is 
megfigyelhető volt a csatorna mentén, mely egy rövid szakaszán fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) alkotta mezővédő erdősávval érintkezett. 

 Hodossy-csatorna: A szintén kiszáradt csatorna árkában zavart üde gyep jellegű 
növényzet volt jelen csomós szittyóval (Juncus conglomeratus) Jelentősebb része fehér 
akác (Robinia pseudoacacia) alkotta változó szélességű fasorral, valamint főként kökény 
(Prunus spinosa) alkotta száraz cserjéssel érintkezett. 

 Nagyvityi-csatorna: A felmérés során száraz medrű csatornát végig fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) alkotta fasor jellemezte, szélén kökény (Prunus spinosa) képezte száraz 
cserjés sávval. Elegyfaként egy-egy helyen közönséges dió (Juglans regia) és kocsányos 
tölgy (Quercus robur) is mutatkozott. 

 
Nagyvityi csatorna 

 Kisvityi-csatorna: A csatorna tározón kívüli részét fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
alkotta fasor kísérte, míg nyugati, tározón belüli részére a Z3 jelű zsilip mocsári 
vegetációs kis szakaszát követően zavart üde gyep jellemezte, melynek fajai a következők 
voltak: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), közönséges tarackbúza (Elymus repens), 
vadmurok (Daucus carota), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), kecskeruta (Galega 
officinalis). 

 Határ-csatorna: Az érintett vízfolyás kiszáradt medrében zavart üde gyep volt jellemző 
mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) alkotta sávokkal és foltokkal. Két partján kökény 
(Prunus spinosa) képezte száraz cserjés volt jelen zavart üde gyep, valamint leromlott 
mocsárrét és ruderális magaskórós foltokkal. Az említett élőhelysávot néhány nem 
őshonos (közönséges dió - Juglans regia), cseresznyeszilva - Cerasus vulgaris, hibrid 
fekete nyár - Populus × euramericana) és őshonos fafaj (törékeny fűz - Salix fragilis, 
rezgő nyár - Populus tremula) színesítette. Déli részét elsősorban kökény (Prunus 
spinosa) képezte száraz cserjés, zavart üde gyep, majd fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
alkotta erdősáv és végül ismét zavart üde gyep jellegű csatornaszakasz jellemezte. 
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 Andor-csatorna: A csatornát végig zavart üde gyep foltokkal mozaikoló gyalogakác 
(Amorpha fruticosa) alkotta cserjés jellemezte, majd a Milotai-tag területén medrében 
zavart üde gyep mutatkozott kisebb mocsári vegetációs foltokkal. Jellemző fajok: csomós 
szittyó (Juncus conglomeratus), ágas békabuzogány (Sparganium erectum), mocsári sás 
(Carex acutiformis), vízi peszérce (Lycopus europaeus), pénzlevelű lizinka (Lysimachia 
nummularia), vízi harmatkása (Glyceria maxima). 

 
Andor csatorna 

 Palád-Csécsei-főcsatorna: A vízfolyás medrét vízi harmatkása (Glyceria maxima) 
képezte vegetáció és apró békalencse (Lemna minor) alkotta lebegő hínár jellemezte nyílt 
vízfelülettel, a meder két szélén végig mocsárrét jellegű vegetációval. Jellemző fajok: réti 
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), mocsári sás (Carex acutiformis), hamvas szeder 
(Rubus caesius), fekete nadálytő (Symphytum officinale), réti imola (Centaurea jacea s.l.), 
vadmurok (Daucus carota), őszi vérfű (Sanguisorba officinalis), nagy csalán (Urtica 
dioica), pasztinák (Pastinaca sativa), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus). 

 Cser-háti csatorna: A csatorna teljesen jellegtelen, kiszáradt, kikaszált medrét zavart üde 
gyep jellemezte. Fajai: közönséges tarackbúza (Elymus repens), nagy csalán (Urtica 
dioica), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), tejoltó galaj (Galium verum), 
édeslevelű csüdfű (Lathyrus tuberosus), vadmurok (Daucus carota), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale). A csatorna partján kevés amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 
is mutatkozott. 

 Kör-csatorna: Zavart üde gyeppel és nádképű pántlikafüves foltokkal jellemezhető 
mélyebb árok, helyenként kökénnyel cserjésedett. Jellemző fajok az említetteken kívül: 
szelíd keserűfű (Persicaria dubia), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), 
fekete nadálytő (Symphytum officinale), nagy csalán (Urtica dioica), hegyeslevelű libatop 
(Chenopodium polyspermum) és az inváziós csicsóka (Helianthus tuberosus). 

 

 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  50 

1.4.1.2.3. A tervezett összekötő csatornák növényzete 

 4129 – Penyige-Tiszabecs összekötő úttól a Vityi-dűlőig (Tiszakóród) tartó összekötő 
csatornák növényzete (3.050 m és 1.205 m hosszú új létesítésű csatorna): A tervezett 
csatorna mentén a vizsgált szakaszokon legjelentősebb arányban a különféle 
természetességű mocsárrétek voltak jelen. Jellemző fűféléik a réti ecsetpázsit (Alopecurus 
pratensis), ritkábban a fehér tippan (Agrostis stolonifera), néhol a közönséges tarackbúza 
(Elymus repens) és a nádképű csenkesz (Festuca arundinacea) volt. Jellemző gyepalkotó 
fajaik az említetteken kívül a következők voltak: mezei katáng (Cichorium intybus) 
vadmurok (Daucus carota), réti imola (Centaurea jacea s.l.), csattogó szamóca (Fragaria 
viridis), indás pimpó (Potentilla reptans), réi here (Trifolium pratense), mezei cickafark 
(Achillea collina), patika párlófű (Agrimonia eupatoria), mocsári sás (Carex acutiformis), 
közönséges aszat (Cirsium vulgare), tejoltó galaj (Galium verum), réti imola (Inula 
britannica), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), csomós szittyó (Juncus conglomeratus), 
őszi vérfű (Sanguisorba officinalis). 

 
Jellemző élőhelyi kép az összekötő csatorna mentén (kiterjedt mocsárrét) 

 
A következő leggyakoribb élőhely a mocsárrét foltokkal mozaikoló veres csenkeszes rét 
jellegű gyepek. Állományalkotó fűféléjük a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), foltokban 
pedig a cérnatippan (Agrostis capillaris) volt. Jellemző fajaik: mezei cickafark (Achillea 
collina), réti imola (Centaurea jacea s.l.), csattogó szamóca (Fragaria viridis), őszi 
oroszlánfog (Leontodon autumnalis), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), 
lándzsás útifű (Plantago lanceolata). 

A munkálatok érintenek még egyéves, intenzív szántóföldi kultúrákat, fiatal kocsányos 
tölgy erdősítéseket, zavart, jellegtelen üde gyepeket, fiatal fehér nyár (Populus alba) 
ültetvényt, száraz – elsősorban kökény (Prunus spinosa), másodsorban gyepűrózsa (Rosa 
canina) és egybibés galagonya (Crataegus monogyna) alkotta – cserjéseket és fehér akác 
(Robinia pseudoacacia) alkotta ültetvény erdőket és fasorokat, facsoportokat. 
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 A V5 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgytól (Halábor-szegi holtág) az S5 jelzésű 
tevezett zsilipig (Kisvityi-csatorna) tartó összekötő csatorna növényzete (279 m hosszú új 
létesítésű csatorna): A vizsgált szakaszon az összekötő csatorna a holtágnál egy 
közönséges dió (Juglans regia) dominálta fasortól indul, átmegy a 4129 – Penyige-
Tiszabecs összekötő út alatt, majd egy rövid (3 m széles) fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) dominálta fasoron át egy intenzíven művelt gyümölcsösön halad keresztül 
a Kisvityi-csatorna tervezett zsilipéig. 

 
Jellemző élőhelyi kép az összekötő csatorna nyomvonalán (előtérben fehér akác képezte fasor, háttérben 

intenzíven művelt gyümölcsös) 
 

 A Határ-csatornától a V6 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgyig tartó összekötő 
csatorna (776 m hosszú meglevő csatornaszakasz): A vizsgált szakaszon található meder 
közel felén (keleti rész) a száraz meder depóniáján és rézsűjén fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) képezte fasor húzódott kevés kökény (Prunus spinosa) képezte cserjéssel, 
aljnövényzete nitrofil fajokban volt gazdag: nagy csalán (Urtica dioica), foltos bürök 
(Conium maculatum). A nyugati felén a mederben zavart üde, csomós szittyó (Juncus 
conglomeratus) képezte mocsári növényzet, a rézsűn és a depónián zavart üde és száraz-
félszáraz gyep volt jelen. A rézsűn és a depónián található gyep jellegzetes fajai a 
következők voltak: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), patika párlófű (Agrimonia 
eupatoria), hamvas szeder (Rubus caesius), mezei cickafark (Achillea collina), réti 
peremizs (Inula britannica), tejoltó galaj (Galium verum). 

 A Kisvégesi-Halvány és a V2 jelű tervezett zsilip közötti összekötő csatorna 
növényzete (754 m hosszú meglevő csatornaszakasz): A kezdeti, Kisvégesi-Halvány és 
a 4129 – Penyige-Tiszabecs összekötő út közötti szakaszon a mederben nyílt folyóvíz volt 
jelen, a szakasz végén némi mocsári növényzet (csomós szittyó - Juncus conglomeratus) 
mocsári sás - Carex acutiformis, vízi hídőr - Alisma plantago-aquatica) mutatkozott. A 
rézsűn és depónián gyalogakác (Amorpha fruticosa) alkotta idegenhonos cserjés mozaikolt 
zavart üde és száraz-félszáraz gyeppel, mely mellett 1-1 fa: vörös tölgy (Quercus rubra), 
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kocsányos tölgy (Quercus robur), közönséges dió (Juglans regia), hibrid fekete nyár 
(Populus × euramericana), fehér akác (Robinia pseudoacacia), hamvas fűz (Salix 
cinerea) is színesített. A jellegtelen üde gyepet az alábbi fajok alkották: hamvas szeder 
(Rubus caesius), közönséges tarackbúza (Elymus repens), tejoltó galaj (Galium verum), 
mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), nagy útifű (Plantago major), siska nádtippan 
(Calamagrostis epigeios), franciaperje (Arrhenatherum elatius), fekete üröm (Artemisia 
vulgaris), fekete peszterce (Ballota nigra), mezei katáng (Cichorium intybus), kúszó 
boglárka (Ranunculus repens), gilisztaűző varádics (Tanacetum vuligare), nagy csalán 
(Urtica dioica). 

 

1.4.1.2.4. A tervezett műtárgyak helyszínének növényzete 

 S4 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A beavatkozás által érintett terület egy régi 
vízelvezető árok és a felette húzódó fehér akác (Robinia pseudoacacia) alkotta mezővédő 
erdősáv. Cserjeszintje gyér. Aljnövényzetét nitrofil gyomvegetáció alkotja. Jellemző 
fajok: fehér akác (Robinia pseudoacacia), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), 
fekete bodza (Sambucus nigra), hamvas szeder (Rubus caesius), felfutó komló (Humulus 
lupulus), nagy csalán (Urtica dioica), nagy bojtorján (Arctium lappa). 

 
Az S4 jelű zsilip helyszíne 

 

 V3 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: A tervezett műtárgy helyszínén a vizsgálat 
során közönséges dió (Juglans regia) alkotta fasor volt megfigyelhető kevés fehér akáccal 
(Robinia pseudoacacia). A fasor aljnövényzetében – mely a Halábor-szegi-holtág 
medrének szélét is érintette – az alábbi fajok mutatkoztak: nagy csalán (Urtica dioica), 
vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum). 
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V3 jelű műtárgy helyszíne 

 

 S5 jelű zsilip szivattyúállással: A tervezett zsilip helyszínén a Kisvityi-csatorna kiszáradt 
medre volt jelen, melyre az érintett szakaszon közönséges dió (Juglans regia), fehér akác 
(Robinia pseudoacacia) és magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) alkotta 
fás vegetáció volt jellemző száraz cserjéssel és arra felfutó hamvas szederrel (Rubus 
caesius). 

 
S5 jelű zsilip helyszíne 
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 Z3 jelű zsilip: A természetes vízfolyás vizsgált szakaszán a mederben mocsári sás (Carex 
acutiformis) és parti sás (Carex riparia) képezte mocsári vegetáció mutatkozott mocsári 
nőszirommal (Iris pseudacorus), szélén csomós szittyó (Juncus conglomeratus) alkotta 
foltokkal. 

 
Z3 jelű zsilip helyszíne 

 

 Z4 jelű zsilip: A beavatkozás által érintett szakaszon a mederben mocsári sás (Carex 
acutiformis) képezte mocsári vegetáció volt jelen, a rézsűn zavart üde gyeppel és kökény 
(Prunus spinosa) alkotta száraz cserjés folttal. 

Jellemző fajok az érintett szakaszon a mederben: mocsári sás (Carex acutiformis), 
keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia). A rézsű jellemző fajai a következők voltak: 
hamvas szeder (Rubus caesius), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), kökény 
(Prunus spinosa), hamvas szeder (Rubus caesius), valamint az inváziós csicsóka 
(Helianthus tuberosus). 
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Z4 jelű zsilip helyszíne 

 
 V4 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: A vizsgálat idején kiszáradt 

csatornamederben zavart üde gyep húzódott, depóniáján fehér akáccal (Robinia 
pseudoacacia) és száraz cserjés folttal. A gyepet alkotó fajok a következők voltak: hamvas 
szeder (Rubus caesius), nagy csalán (Urtica dioica), felfutó komló (Humulus lupulus), 
közönséges tarackbúza (Elymus repens), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus). A 
száraz cserjést a kökény (Prunus spinosa) és a gyepűrózsa (Rosa canina) alkotta. 

 
V4 jelű műtárgy helyszíne 
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 V5 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: A vizsgált szakaszon a mederre ráterjedt a 
kökény (Prunus spinosa) összefüggő vegetációt képezve a vizsgált csatornaszakaszon, a 
meder mélyén foltokban zavart üde gyep jellegű élőhely volt megfigyelhető. Jellemző 
fajok a vizsgált szakaszon: hamvas szeder (Rubus caesius), nagy csalán (Urtica dioica), 
felfutó komló (Humulus lupulus). 

 Z5 jelű zsilip: A beavatkozás által érintett szakaszon őshonos és nem őshonos fafajok 
alkotta élőhelysáv volt megfigyelhető a meder fölött, gazdag cserjeszinttel. Az őshonos 
fafajokat a törékeny fűz (Salix fragilis) és a kocsányos tölgy (Quercus robur) képezte, míg 
az őshonos cserjefajokat a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) és az egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna). Az idegenhonos fafajok közül a közönséges dió (Juglans regia), 
illetőleg a fehér akác (Robinia pseudoacacia) jelenlétét, az idegenhonos cserjék közül 
pedig a gyalogakác (Amorpha fruticosa) jelenlétét rögzítettük. Az aljnövényzet gyér volt 
és nitrofil növényfajok (hamvas szeder - Rubus caesius, nagy csalán - Urtica dioica) 
alkotta. 

 
Z5 jelű zsilip 

 

 Z6 jelű zsilip: A beavatkozás által érintett szakaszon zavart mocsári és jellegtelen üde 
gyepi élőhelyekre jellemző növényzet volt megfigyelhető az alábbi fajokkal: hamvas 
szeder (Rubus caesius), csomós szittyó (Juncus conglomeratus), kúszó boglárka 
(Ranunculus repens), borsos keserűfű (Persicaria hydropiper), nagy csalán (Uirtica 
dioica), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia), mocsári nőszirom (Iris 
pseiudacorus), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare). 
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Z6 jelű zsilip helyszíne 

 
 Nagy-szeg-holtmedernél tervezett vízgazdálkodási műtárgy: A tervezett műtárgy a 

Palád-Csécsei főfolyás vizét továbbítja a Nagy-Szeg-holtmederhez. A konkrét 
beavatkozási területen a meder nyílt vízfelülete szélén mocsári sás (Carex acutiformis) 
alkotta keskeny mocsári vegetáció volt megfigyelhető. A műtárgy körül zavart üde gyep 
húzódott, melyet kúszó boglárka (Ranunculus repens) és közönséges tarackbúza (Elymus 
repens) alkotott. 

 
Nagyszegi holtmedernél tervezett műtárgy helyszíne 
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 S6 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A tervezett zsilip egy földút keresztezésénél 
helyezkedik el, egy sekély csatorna felett, amit teljesen benőtt a kökény (Prunus spinosa) 
és más cserjék (pl. csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus). A mederben teljesen 
jellegtelen lágyszárú növényzet volt megfigyelhető. 

 V6 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: Két kisebb csatorna keresztezési pontja. 
Nagyon keskeny, árok szerű mélyedések mocsári növényzettel. A rézsűk cserjementesek, 
illetve sarjad a kökény. A csatornában van néhány hamvas fűz. A depóniákon kökényes 
cserjés van némi akáccal és dióval. Jellemző fajok a mederben nádképű pántlikafű 
(Phalaroides arundinacea), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), kúszó boglárka 
(Ranunculus repens), csomós szittyó (Juncus cf. conglomeratus), fekete nadálytő 
(Symphytum officinale), borzas sás (Carex hirta). Rézsűn jellemző fajok erdei 
gyömbérgyökér (Geum urbanum), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), ösztörűs 
veronika (Veronica chamaedrys), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Rosa canina),  
hamvas szeder (Rubus caesius), négymagvú bükköny (Vicia tetrasperma). 

 V1 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: Keskeny csatorna, benne víz. A déli part ki 
van takarítva. Amerikai kőris is előfordul a partján. A depónián itt is cserjés van. Jellemző 
fajok a mederben széleslevelű gyékény (Typha latifolia), torzsikaboglárka (Ranunculus 
sceleratus), apró békalencse (Lemna minor), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), 
feketéllő farkasfog (Bidens cf. frondosa), kúszó boglárka (Ranunculus repens) A rézsűn 
réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), 
kocsányos tölgy (Quercus robur), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Rosa canina). 

 
V1 jelű műtárgy helyszíne 

 

 V2 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: Egy csatorna és egy árok találkozási 
pontjában van. A csatornában egyértelműen jelen van mocsári növényzet. A rézsűkön 
elsősorban zavartabb, ecsetpázsitos mocsárrét, mezofil gyep van. A becsatlakozó árok 
mentén akácelegyes erdősáv húzódik. Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) jelenti a 
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fő elegyfajt és van benne rezgő nyár (Populus tremula) is. Ez az árok száraz, mellette a 
fehér akácos (Robinia pseudoacacia) miatt nitrofil gyomnövényzet jellemző. A cserjeszint 
is viszonylag gazdag. A becsatlakozó árokba amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 
bőven van belenőve. A csatorna növényzete: ágas békabuzogány (Sparganium erectum), 
virágkáka (Butomus umbellatus), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), vízi hídőr (Alisma 
plantago-aquatica), apró békalencse (Lemna minor), rókasás (Carex vulpina), vékony 
szittyó (Juncus cf. tenuis), kúszó boglárka (Ranunculus repens), pongyolapitypang 
(Taraxacum officinale), franciaperje (Arrhenatherum elatius), közönséges aszat (Cirsium 
vulgare). Az árokban a következő fajok voltak jellemzők: fehér akác (Robinia 
pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), rezgő nyár (Populus tremula), 
kutyabenge (Frangula alnus), hamvas szeder (Rubus caesius), nagy csalán (Urtica dioica), 
ragadós galaj (Galium aparine), meddő rozsnok (Bromus sterilis), zamatos turbolya 
(Anthriscus sylvestris), salátaboglárka (Ficaria verna), fekete bodza (Sambucus nigra). 

 
V2 jelű műtárgy helyszíne 

 

 S7 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A tervezett zsilip helyszínén zavart üde gyep 
mozaikolt kökény (Prunus spinosa) és gyepűrózsa (Rosa canina) képezte száraz 
cserjéssel. A mederben jellemző fajok a következők voltak: nádképű pántlikafű (Phalaris 
arundinacea), nagy csalán (Urtica dioica). A rézsűn és a depónián szürke nyár (Populus x 
canescens), közönséges dió (Juglans regia) és amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 
néhány egyede mutatkozott. 

 Z1 jelű tervezett zsilip: A mederben nádképű pántlikafű (Phalaris arundinacea) és 
közönséges nád (Phragmites australis) alkotta mocsári élőhelyfolt volt megfigyelhető a 
beavatkozás helyszínén. A rézsűn zavart üde gyep, a rézsűn és a depónián száraz cserjés 
mutatkozott. A száraz cserjést kökény (Prunus spinosa) és gyepűrózsa (Rosa canina), míg 
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a zavart üde gyepet közönséges tarackbúza (Elymus repens), nádképű csenkesz (Festuca 
arundinacea), keszegsaláta (Lactuca serriola), fekete üröm (Artemisia vulgaris) és magas 
aranyvessző (Solidago gigantea) alkotta. 

 
Z1 jelű zsilip helyszíne 

 

 S3 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A beavatkozás helyszínén egy kiszáradt meder 
zavart üde féltermészetes élőhelye húzódott, ahol a subás farkasfog (Bidens tripartita) 
szinte monodomináns állománya volt jelen. Egyéb jellemző fajok: olasz szerbtövis 
(Xanthium italicum), mezei aszat (Cirsium arvense), nagy csalán (Urtica dioica), borsos 
keserűfű (Persicaria hydropiper), mocsári sás (Carex acutiformis), vízi harmatkása 
(Glyceria maxima), felfutó szulák (Calystegia sepium) és az inváziós süntök (Echinocystis 
lobata). Az említettek mellett a következő fafajok magoncai és csemetéi is előfordultak: 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), hamvas fűz (Salix cinerea). A műtárgy tágabb 
környezetében őshonos (törékeny fűz - Salix fragilis, fehér nyár - Populus alba) és nem 
őshonos (pl: amerikai kőris - Fraxinus pennsylvanica) alkotta élőhelysáv mutatkozott 
kevés kökénnyel (Prunus spinosa). 
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S3 zsilip helyszíne 

 S2 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A beavatkozás helyszínén a Palád-Csécsei- 
főcsatorna medre húzódott nyílt folyóvízzel, a meder szélén vízi harmatkása (Glyceria 
maxima), partján jellegtelen üde gyep és mocsárrét sávjával. 

 
S2 zsilip helyszíne 

A parti vegetáció jellemző fajai a következők voltak: mezei aszat (Cirsium arvense), 
közönséges tarackbúza (Elymus repens), fehér mécsvirág (Silene alba), kerek repkény 
(Glechoma hederacea), fekete nadálytő (Symphytum officinale), közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), fakó muhar (Setaria viridis), erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris), 
nádképű pántlikafű (Phalaris arundinacea), nagy csalán (Urtica dioica), patika párlófű 
(Agrimonia eupatoria), kökény (Prunus spinosa). 
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 Z2 jelű tervezett zsilip: A beavatkozás helyszínén veresgyűrű som (Cornus sanguinea) és 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) alkotta fás vegetáció volt jelen üde gyep sávval.  

 
Z2 jelű zsilip helyszíne 

Ez utóbbi élőhely jellemző fajai a következők voltak: fekete üröm (Artemisia vulgaris), 
patika párlófű (Agrimonia eupatoria), közönséges tarackbúza (Elymus repens), réti 
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), egynyári seprence (Stenactis annua), hamvas szeder 
(Rubus caesius), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum). 

 S1 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A Kör-csatorna medrére tervezett műtárgy 
helyszínén a mederben a nyílt folyóvíz mellett vízi harmatkása (Glyceria maxima) alkotta 
összefüggő mocsári növényzet volt jellemző apró békalencse (Lemna minor) lebegő 
hínárjával. A parton zavart üde gyep húzódott, amit az alábbi fajok alkottak: vízi peszérce 
(Lycopus europaeus), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), felfutó szulák (Calystegia sepium), nagy csalán (Urtica dioica), amerikai 
kőris (Fraxinus pennsylvanica), keszegsaláta (Lactuca serriola) kökény (Prunus spinosa), 
csicsóka (Helianthus tuberosus), mezei katáng (Cichorium intybus), valamint az inváziós 
feketéllő farkasfog (Bidens frondosa). 
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S1 jelű zsilip helyszíne 

 

1.4.1.2.5. A tervezett anyagnyerőhelyek helyszínének növényzete 

A1 anyagnyerőhely 

 Tiszakóród 0100/24: A beavatkozás által érintett ingatlan területének túlnyomó részén 
egyéves, intenzív szántóföldi kultúra (kukoricaültetvény) található (Á-NÉR kód: T1). 
Ennek természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem képvisel. 
Ugyanakkor a kukoricatáblát (közelítően) észak-déli irányú sekély és keskeny árkok 
tagolják. Ezekben száraz és félszáraz, esetenként üde jellegtelen gyepeket és kisebb 
facsoportokat és cserjéseket találtunk (Á-NÉR kódok: OC, OB, S7, S6, P2a). Itt a jellemző 
hajtásos növényfajok a következők voltak: közönséges tarackbúza (Elymus repens), 
ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia), olasz szerbtövis (Xanthium italicum), 
kakaslábfű (Echinochloa crus-galli). Fásszárúak: nemesnyár (Populus × euramericana 
(sarjak)), hamvas fűz (Salix cinerea). A sekély árkok természetessége alacsony (2-es), 
természeti értékként elsősorban énekesmadarak fészkelőhelyeként vehetők figyelembe. 
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Tiszakóród 0100/24 hrsz-ú anyagnyerőhely 

 

 Tiszakóród 0100/25: A beavatkozás által érintett ingatlan területének túlnyomó részén 
egyéves, intenzív szántóföldi kultúra (napraforgó ültetvény) jelenlétét észleltük (Á-NÉR 
kód: T1). Ennek természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem 
képvisel. Ugyanakkor a hrsz-t észak-déli (közelítően) irányú sekély és keskeny árkok 
tagolják. Ezekben és ezek mentén hamvas fűz (Salix cinerea) alkotta cserjéseket, fehér 
akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és hibrid fekete 
nyár alkotta fiatal faállományokat és ezekhez kapcsolódó jellegtelen, zavart  üde gyepeket 
találtunk (Á-NÉR kódok: P2a, S7, S1, S6, OB). A jellemző hajtásos növényfajok a 
következők voltak: közönséges tarackbúza (Elymus repens), ürömlevelű parlagfű 
(Ambrosia artemisifolia), piros árvacsalán (Lamium purpureum), gilisztaűző varádics 
(Tanacetum vulgare), békaszittyó (Juncus conglomeratus), hamvas szeder (Rubus 
caesius), fekete nadálytő (Symphytum officinale), foltos bürök (Conium maculatum), siska 
nádtippan (Calamagrostis epigeios) és közönséges komló (Humulus lupulus). Ezeknek az 
élőhelysávoknak a természetessége alacsony (1-es, 2-es). Természeti értékként elsősorban 
énekesmadarak fészkelőhelyeként vehetők figyelembe. 

 Tiszakóród 0104/3: A beavatkozás által érintett ingatlan területének túlnyomó részén 
egyéves, intenzív szántóföldi kultúra (tavaly kukorica volt a kultúrnövény) jellemző (Á-
NÉR kód: T1). A hrsz déli szegélyén kis területű, szegetális gyomnövényzettel 
jellemezhető fiatal parlagot találtunk (Á-NÉR kód: T10). Itt a jellemző hajtásos 
növényfajok a következők voltak: ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia), fakó 
muhar (Setaria pumila), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli). Ezeknek az élőhelyeknek a 
természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem képviselnek. 
Ugyanakkor a kukoricatáblát keleten ültetett fehér akácos erdősáv határolja. Ez az 
élőhelyfolt is érinti Tiszakóród 104/3 hrsz-t, bár annak csekély részét foglalja el. 
Aljnövényzetét nitrofil gyomfajok képezik (Á-NÉR kód: S1). Az ültetett akácos 
természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem képvisel. 
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 Tiszakóród 0104/2b: A beavatkozás által érintett ingatlan területének túlnyomó részén 
egyéves, intenzív szántóföldi kultúra (2016-ban kukorica volt a kultúrnövény) jellemző 
(Á-NÉR kód: T1). Az élőhely természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti 
értéket nem képvisel. Ugyanakkor a kukoricatáblát keleten ültetett fehér akácos erdősáv 
határolja. Ez az élőhelyfolt is érinti Tiszakóród 104/2b hrsz-t, bár annak csekély részét 
foglalja el. Aljnövényzetét nitrofil gyomfajok képezik (Á-NÉR kód: S1). Az ültetett 
akácos természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem képvisel. 

 
Tiszakóród 0104/2B hrsz-ú anyagnyerőhely 

 

 Tiszakóród 0104/2a: E területen központi helyzetben törékeny fűz (Salix fragilis) és 
hamvas fűz  (Salix cinerea) alkotta facsoportot találtunk sok kökénnyel (Prunus spinosa). 
A jellemző hajtásos növényfajok itt a következők voltak: gilisztaűző varádics (Tanacetum 
vulgare), közönséges komló (Humulus lupulus). Az Á-NÉR kód: RA×P2a×P2b. Ehhez az 
élőhelyhez egy kis területű kökényes, illetve fiatal fehér akácos frissen vágott erdősáv 
csatlakozik (Á-NÉR kód: P2b×S6). Ezeknek az élőhelyeknek a természetessége alacsony, 
2-es. Természeti értékként elsősorban énekesmadarak fészkelőhelyeként vehetők 
figyelembe. A hrsz-en belül, annak déli peremén egy kis területű leromlott mocsárrétet is 
találtunk (Á-NÉR kód: D34). A közepes (3-as) természetességű élőhelyfolt területe 0,66 
hektár. A jellemző hajtásos növényfajok a következők voltak: közönséges párlófű 
(Agrimonia eupatoria), fekete üröm (Artemisia vulgaris), mocsári sás (Carex acutiformis), 
mezei katáng  (Cichorium intybus), mezei aszat (Cirsium arvense), vadmurok (Daucus 
carota), nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), tejoltó galaj (Galium verum), mocsári 
nőszirom (Iris pseudacorus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), őszi vérfű 
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(Sanguisorba officinalis), keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), festő zsoltina 
(Serratula tinctoria) és egynyári seprence (Stenactis annua). 

 
Tiszakóród 0104/2A hrsz-ú terület 

 

 Tiszakóród 0104/5-8 hrsz: A beavatkozás által érintett ingatlanokon egyéves, intenzív 
szántóföldi kultúra jelenlétét észleltük (Á-NÉR kód: T1). Ennek természetessége alacsony 
(1-es) és számottevő természeti értéket nem képvisel. 

 

A2 anyagnyerőhely 

A beavatkozás által érintett ingatlanokon egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák jelenlétét 
észleltük (Á-NÉR kód: T1). Ezek természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti 
értéket nem képvisel. Egyes években a Tiszakóród 030 hrsz alatt belvízfoltok jelenhetnek meg, 
mely néhány egyéves iszaplakó lágyszárú növényfaj megtelepedését elősegítheti. 
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A2 anyagnyerőhely 

 
A3 anyagnyerőhely 

A közel 19,26 hektár kiterjedésű terület 85,55%-a alacsony természetességű egyéves szántóföldi 
kultúra (Á-NÉR kód: T1), 12,88%-a alacsony természetességű zavart, jellegtelen üde gyep (Á-
NÉR kód: OB), 1,56%-a pedig közepes természetességű mocsárrét jellegű élőhely (Á-NÉR kód: 
D34). A zavart, jellegtelen üde gyep egy szántó visszagyepesítéséből származik. Jellemző fajai: 
réti csenkesz (Festuca pratensis), mezei rozsnok (Bromus arvensis), réti imola (Centaurea 
jacea), korcs here (Trifolium hybridum), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), zöld 
muhar (Setaria viridis), réti here (Trifolium pratense), kecskeruta (Galega officinalis). A 
közepes természetességű mocsárrét jellegű élőhelyet a felmérés idején szarvasmarhákkal 
legeltették. Jellemző fajai: sokvirágú boglárka (Ranunculus polyanthemos), keserűgyökér 
(Picris hieracioides), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), közönséges tarackbúza (Elymus 
repens), csattogó szamóca (Fragaria viridis), mezei aszat (Cirsium arvense), réti imola 
(Centaurea jacea), közönséges aszat (Cirsium vulgare), kecskeruta (Galega officinalis), 
közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria), fehér here (Trifolium repens), pusztai csenkesz 
(Festuca rupicola), réti peremizs (Inula britannica), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis). 

 

A4 anyagnyerőhelx 

A beavatkozás által érintett ingatlanon egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák jelenlétét észleltük 
(Á-NÉR kód: T1). Ezek természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem 
képvisel. 
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A5 anyagnyerőhely 

A beavatkozás által érintett ingatlanon évelő, intenzív szántóföldi kultúrák (lucernaültetvény (Á-
NÉR kód: T2) és fiatal parlag, ugar (Á-NÉR kód: T10) jelenlétét észleltük. Ezek 
természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem képviselnek. 

 
A5 anyagnyerőhely 

 
A6 anyagnyerőhely 

A Tiszabecs 092/9 hrsz területének északnyugati széle egy fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
képezte sáv (Á-NÉR kód: S7), a hrsz területének nagy része egyéves intenzív szántóföldi kultúra 
(Á-NÉR kód: T1). A szántó felőli szegélyén van néhány közönséges dió (Juglans regia) és 
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), sok gyepűrózsa (Rosa canina) és valamennyi 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica). Az akácos jellemző lágyszárú fajai a következők 
voltak: meddő rozsnok ( Bromus sterilis), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), piros 
árvacsalán (Lamium purpureum), közönséges tyúkhúr (Stellaria media), ragadós galaj (Galium 
aparine), ernyős sárma (Ornithogalum umbellatum), saláta-galambbegy (Valerianella locusta), 
nagy csalán (Urtica dioica). Az említett élőhely természetessége alacsony (1-es). A Tiszabecs 
092/8 hrsz területe szintén alacsony (1-es) természetességű egyéves intenzív szántóföldi kultúra 
(Á-NÉR kód: T1). 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  69 

 
A6 anyagnyerőhely 

 
A7 anyagnyerőhely 

A beavatkozás által érintett ingatlanon egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák jelenlétét észleltük 
(Á-NÉR kód: T1). Ezek természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem 
képviselnek. 

 

A8 anyagnyerőhely 

A 18,85 hektár kiterjedésű Milota 060/17 hrsz területének 45,94%-a alacsony természetességű 
egyéves intenzív szántóföldi kultúra (Á-NÉR kód: T1), 32,04%-a közepes természetességű 
mocsárrét jellegű élőhely (Á-NÉR kód: D34), 22,02%-a pedig zavart, jellegtelen üde gyep (Á-
NÉR kód: OB). A mocsárrét jellegű gyepek szántók regenerációjával keletkeztek, több foltjukon 
kis mértékű cserjésedés vette kezdetét közönséges galagonyával. Jellemző fajaik a következők 
voltak: tejoltó galaj (Galium verum), keskenylevelű aggófű (Senecio erucifolius), réti ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis), festő zsoltina (Serratula tinctoria), mezei cickafark (Achillea collina), 
siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), réti imola (Centaurea jacea s.l.), mezei aszat 
(Cirsium arvense), murok (Daucus carota), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), pusztai 
csenkesz (Festuca rupicola), csattogó szamóca (Fragaria viridis), mezei katáng (Cichorium 
intybus), közönséges szarkaláb (Consolida regalis), közönséges tarackbúza (Elymus repens), 
kisvirágú füzike (Epilobium parviflorum), nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), kecskeruta 
(Galega officinalis), réti peremizs ( Inula britannica), őszi oroszlánfog (Leontodon autumnalis), 
szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca), keserűgyökér (Picris hieracioides), hasznos 
földitömjén (Pimpinella saxifraga), fekete nadálytő (Symphytum officinale), gilisztaűző varádics 
(Tanacetum vulgare). 
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Az egyik mocsárrét jellegű élőhely az A8 anyagnyerőhelyen 

 
A9 anyagnyerőhely 

Az A9 anyagnyerő területén található Milota 065/24 és a 065/23 hrsz-ek teljes területe közepes 
(3-as természetességű) mocsárrét jellegű élőhelyen terül el. A Milota 065/22 hrsz területén 
alacsony (2-es) természetességű fiatal kocsányos  tölgy (Quercus robur) erdőültetvény (Á-NÉR 
kód: P3), míg a Milota 065/21 hrsz területén alacsony (1-es) természetességű egyéves, intenzív 
szántóföldi kultúra (Á-NÉR kód: T1) található. 

 
Az A9 anyagnyerőhelyen található mocsárrét 

 
A Milota 065/20 hrsz területének 50,86%-a közepes (3-as) természetességű mocsárrét jellegű 
élőhelyet, 34,18%-a fiatal parlag, ugar (Á-NÉR kód: T10), 14,96%-a pedig szintén alacsony (1-
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es) természetességű egyéves, intenzív  szántóföldi kultúrát (Á-NÉR kód: T1) érint. A mocsárrét 
jellegű élőhelyek jellemző fajai a következők voltak: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), 
murok (Daucus carota), héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), mezei katáng (Cichorium 
intybus), kecskeruta (Galega officinalis), nádképű pántlikafű (Phalaroides arundinacea), 
egynyári seprence (Stenactis annua), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare). A Milota 
065/24 és 23 hrsz-ek területén megfigyelhető mocsárréteken hamvas fűz (Salix cinerea) foltok 
is mutatkoztak. 

 

A10 anyagnyerőhely 

A Milota 065/10 hrsz területén alacsony természetességű fiatal parlag, ugar jellegű élőhely (Á-
NÉR kód: T10) volt jelen, míg a Milota 065/11 hrsz területén alacsony természetességű, 
jellegtelen, zavart üde gyep (Á-NÉR kód: OB) terült el. Jellemző fajai a következők voltak: 
közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), 
kúszó boglárka (Ranunculus repens), murok (Daucus carota), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 
artemisifolia), közönséges tarackbúza (Elymus repens) egynyári seprence (Stenactis annua), 
héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), gyalogakác 
(Amorpha fruticosa), mezei aszat (Cirsium arvense). 

 
Az A10 anyagnyerőhelyen fiatal parlag, ugar 

 
A11 anyagnyerőhely 

A Milota 076/15 hrsz területén egyéves, intenzív szántóföldi kultúra jelenlétét észleltük (Á-NÉR 
kód: T1), melynek természetessége alacsony (1-es) és számottevő természeti értéket nem 
képvisel. 
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Az A11 anyagnyerőhely 

 
A12 anyagnyerő 

A közel 5,7 hektár kiterjedésű területen alacsony (1-es természetességű) egyéves, illetőleg 
évelő, intenzív szántóföldi kultúrák, valamint fiatal parlag, ugar jelenlétét észleltük (Á-NÉR 
kódok: T1, T2, T10), melynek számottevő természeti értéket nem képviselnek. 

 

A13 anyagnyerő 

A közel 17,7 hektár kiterjedésű Tiszakóród 086/1 hrsz területén legeltetett veres csenkeszes rét 
jellegű élőhelyekkel mozaikoló mocsárréteket és nagyobb kiterjedésű közepes természetességű 
mocsárréteket figyeltünk meg. A veres csenkeszes rét jellegű élőhelyek a terület 23,44%-át, míg 
a mocsárrétek 74,41%-át képezik. Ezeket csomós szittyó (Juncus conglomeratus) alkotta zavart, 
üde élőhelysávok (vízelvezető árkok), valamint mocsári sásos (Carex acutiformis) és siska 
nádtippanos (Calamagrostis epigeios) foltok tarkították. A gyepalkotó fajok mocsárrétekkel 
mozaikoló veres csenkeszes rét jellegű élőhelyeken a következők voltak: pusztai csenkesz 
(Festuca rupicola), csattogó szamóca (Fragaria viridis), mezei fátyolvirág (Gypsophila 
muralis), csombormenta (Mentha pulegium), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), mezei 
cickafark (Achillea collina), patika párlófű (Agrimonia eupatoria), réti ecsetpázsit (Alopecurus 
pratensis), mocsári sás (Carex acutiformis), bókoló sás (Carex melanostachya), réti imola 
(Centaurea jacea s.l.), százforintos földepe (Centaurium erythraea), borsfű (Clinopodium 
vulgare), vadmurok (Daucus carota), tejoltó galaj (Galium verum), őszi oroszlánfog (Leontodon 
autumnalis), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), ezüst pimpó (Potentilla argentea), kúszó 
boglárka (Ranunculus repens), mezei sóska (Rumex acetosa). 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  73 

 
A13 anyagnyerőhely (veres csenkeszes rét jellegű élőhelyekkel mozaikoló mocsárrét) 

 

1.4.1.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakaszának növényzete 

 A főcsatorna 5+900 – 14+000 km közötti szakasza: A szakasz elején mederben 
mocsári növényzet volt jelen, melyet főként a vízi harmatkása (Glyceria maxima) és a 
mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), illetőleg a mocsári sás (Carex acutiformis) 
alkotott. Színezőelemként megjelent az apró békalencse (Lemna minor), a korábbi hetek 
vízzel telt medrét mutatva, illetőleg a 1-1 foltban a mocsári csetkáka (Eleocharis 
palustris) és a kúszó boglárka (Ranunculus repens). A rézsűn száraz gyep foltokkal 
tarkított zavart üde gyep volt jelen, melyet az alábbi fajok képeztek: gilisztaűző varádics 
(Tanacetum vulgare), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), réti imola (Centaurea jacea), csattogó szamóca (Fragaria viridis), réti 
ibolya (Viola pumila), pongyolapitypang (Taraxacum officinale), borostyánlevelű 
veronika (Veronica hederifolia), a depónián néhány fa és a kökény (Prunus spinosa) 
magasabb és alacsonyabb bokorsávjai figyelhetők meg, inkább a bal parton, melyet 
később főként hibrid fekete nyarak (Populus × euramericana) alkotta facsoportok 
váltottak fel. Később a mederben előfordult a rókasás (Carex vulpina), a réti 
kakukktorma (Cardamine pratensis), a magas békakorsó (Sium latifolium) a rézsűn 
pedig 1-1 helyen az erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris), a podagrafű (Aegopodium 
podagraria) és a közönséges medvetalp (Heracleum sphondylium) is megjelent. A 
12+530 km szelvénytől a bal parti depónián kocsányos tölgyek (Quercus robur) képezte 
fasor jelenik meg, a jobb parton szórtan magyar (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) 
és amerikai kőrisek (Fraxinus pennsylvanica) jellemzőek zavart száraz és üde gyeppel. 
A 13+000 km szelvénytől törékeny fűz (Salix fragilis) és fekete nyár (Populus nigra) 
árnyékolja a medret a bal parton.  

A kiszáradt mederben mocsári sás (Carex acutiformis), kúszó boglárka (Ranunculus 
repens), valamint pongyolapitypang (Taraxacum officinale), nagy csalán (Urtica dioica) 
és mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) a jellemző. A 13+400 km szelvényt követően a 
jobb  parti depónián összefüggő kökény alkotta tömött cserjés lesz megfigyelhető, a bal 
parti depónián fekete nyarak (Populus nigra) és törékeny fűz (Salix fragilis) képezte 
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fasor lesz jellemző kevés kocsányos tölggyel (Quercus robur), kis hamvas fűz (Salix 
fragilis) képezte foltokkal. A mederben néhol pangóvíz jelenik meg, és a medert alkotó 
mocsári növényzetet következő fajok alkotják: mocsári sás (Carex acutiformis), rókasás 
(Carex vulpina), réti kakukktorma (Cardamine pratensis), osztrák kányafű (Rorippa 
austriaca) és magas békakorsó (Sium latifolium), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus). 

 
A Palád-Csécsei-főcsatorna a 12+500 km szelvény körül 

 

 A főcsatorna 14+000-16+360 km közötti szakasza:A vizsgált szakaszon a csatorna 
mederben 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), a rókasás (Carex vulpina) és a 
pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), kúszó boglárka (Ranunculus repens), 
valamint a széleslevelű békakorsó (Sium latifolium). A depónián a 14+200 – 14+355 km 
között szárazodó mocsárrét figyelhető meg  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). A koronán kökény (Prunus spinosa) képezte sáv húzódott 
váltakozva hol az egyik, hol a másik parti koronán. A jobb parton mocsárrét szárazodó 
változata húzódott olyan elsősorban őshonos fafajokkal, mint a kocsányos tölgy 
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(Quercus robur) és a törékeny fűz (Salix fragilis), illetőleg kevesebb magyar kőris 
(Fraxinus angustifolia ssp.danubialis), helyenként pedig a vackor (Pyrus pyraster).  

A nem őshonos fafajokat az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), illetőleg 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) is 
megjelent. Ezeken a részen a mederben réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), 
pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), illetőleg a fekete nadálytő (Symphytum 
officinale) volt még a jellemző. 15+300 szelvénytől a bal parti koronán zavart száraz és 
üde gyep volt jelen, míg a jobb partin szárazodó mocsárrét vált ismét jellemzővé a 
tervezési szakasz végéig (16+360 km). 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 Veronica chamaedrys, kék iringó (Eryngium planum), valamint a buglyos 
kocsord (Peucedanum alsaticum). Áteresznél kövezés, majd ezt követően a mederben a 
mocsári sás (Carex acutiformis) dominanciája volt jelentősebb felvízi irányban. A 
koronán alacsony kökény (Prunus spinosa) képezte rövid sávok mutatkoztak, melyek a 
szárazodó mocsárrétet szegélyezték néhány őshonos és idegenhonos fával a tervezési 
szakasz végéig. 

 
A Palád-Csécsei-főcsatorna a 15+500 km szelvény környékén a mederben mocsári nőszirommal (Iris 

pseudacorus) és mocsári sással (Carex acutiformis) 

 

1.4.1.4. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának növényzete 

A vizsgált csatorna 0+000 és a 0+660 km közötti szakaszon a kiszáradt mederben mocsári 
növényzet figyelhető meg, melyet a következő fajok alkottak: mocsári nőszirom (Iris 
pseudacorus), mocsári sás (Carex acutiformis), réti kakukktorma (Cardamine pratensis), 
pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), kúszó boglárka (Ranunculus repens), fekete 
nadálytó (Symphytum officinale). A rézsűn meglehetősen gyomos, zavart száraz és üde gyep 
alkotta. Jellemző fajai a következők voltak: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), piros 
árvacsalán (Lamium purpureum), egnyári seprence (Stenactis annua), gilisztaűző varádics 
(Tanacetum vulgare), mezei árvácska (Viola arvensis), csattogó szamóca (Fragaria viridis), 
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ragadós galaj (Galium aparine), pasztinák (Pastinaca sativa), pongyolapitypang (Taraxacum 
officinale), mezei cickafark (Achillea collina), pásztortáska (Capsella bursa- pastoris), réti 
kakukktorma (Cardamine pratensis), salátaboglárka (Ficaria verna), apró gólyaorr 
(Geranium pusillum), kökény (Prunus spinosa), kúszó boglárka (Ranunculus repens). 

 
Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonala a vizsgált szakaszon 

 

A következő, 1+900 km-ig tartó szakasz 
meglehetősen egyhangú. A beavatkozás 
által érintett területen keskeny árok húzódik 
zavart száraz gyeppel, szélén nagy csalán 
képezte ruderális magaskórós foltokkal, két 
oldalán a depóniáján fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) alkotta fiatal vesszőkkel, 
csemetékkel. A gyepet a következő fajok 
alkották: nagy útifű (Urtica dioica), 
borostyánlevelű veronika (Veronica 
hederifolia), közönséges tyúkhúr (Stellaria 
media), piros árvacsalán (Lamium 
purpureum), közönséges komló (Humulus 
lupulus), mezei aszat (Cirsium arvense), 
hamvas szeder (Rubus caesius), 
salátaboglárka (Ficaria verna), sárkutyatej 
(Euphorbia esula), közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), fekete üröm (Artemisia 
vulgaris). 
 

Az Összekötő-csatorna az 1+066 km szelvénynél 
 

 
Ezt követően a 2+000 km szelvényig a tervezett csatornaszakasz zavart üde gyeppel 
mozaikoló mocsári nőszirommal (Iris pseudacorus) jellemezhető üde élőhelysávon halad 
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keresztül A medret a 2+945 km szakaszig a mederben mocsári sás ( Carex acutiformis) és 
mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) alkotja, réti ecsetpázsittal (Alopecurus pratensis), 
szálanként réti kakukktormával (Cardamine pratensis), foltokban pénzlevelű lizinkával 
(Lysimachia nummularia). Egyéb fajok: kúszó boglárka (Ranunculus repens), gilisztaűző 
varádics (Tanacetum vulgare). A rézsűn zavart üde gyep jellemző az alábbi fajokkal: réti 
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), egynyári seprence (Stenactis annua), gilisztaűző varádics 
(Tanacetum vulgare), hamvas szeder (Rubus caesius), vérehulló fecskefű (Chelidonium 
majus), közönséges tarackbúza (Elymus repens), nagy csalán (Urtica dioica), ösztörűs  
veronika (Veronica chamaedrys), réti imola (Viola pumila), hagymaszagú kányazsombor 
(Alliaria petiolata). A depónián elsősorban a bal parton jellemző fás vegetáció. Jellemző 
fajok: kökény (Prunus spinosa), hamvas fűz (Salix cinerea), törékeny fűz (Salix fragilis), 
kocsányos tölgy (Quercus robur), fehér akác (Robinia pseudoacacia), magyar (Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis) és amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica). 

 
Az Összekötő-csatorna a 2+730 km szelvény körül 

A 2+945 és a 4+010 km között a kezdeti szakaszon az előbbihez hasonló vegetáció jellemző a 
mederben, a koronán törékeny fűz (Salix fragilis) és kökény (Prunus spinosa) sávja, valamint 
egy fehér akác képezte sáv volt megfigyelhető. Ezt követően zavart üde gyep jelent meg a 
kiszáradt mederben, a depónián folytatódott a kökény (Prunus spinosa) sávja törékeny 
füzekkel (Salix fragilis), majd a mederben ismét megjelent a mocsári nőszirom (Iris 
pseudacorus), mellette foltokban a mocsári sás (Carex acutiformis), több zavart üde gyepekre 
is jellemző fajjal. Ezt követően a kiszáradt meder depóniáján a bal parton kocsányos tölgyek 
(Quercus robur) képezte fasor jellemző, a jobb parton zavart üde gyep volt jelen fiatalabb 
kőrisekkel. A rézsűn jellemző üde és száraz gyepet a következő fajok alkották: közönséges 
tarackbúza (Elymus repens), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), réti ecsetpázsit 
(Alopecurus pratensis), sárkutyatej (Euphorbia esula), piros árvacsalán (Lamium purpureum). 
A 4+010 és a 4+400 km közötti szakaszon a meder kiszélesedett, a bal parton elsősorban 
őshonos puhafás és keményfás sáv szegélyezi, a mederben pedig előbb vízi harmatkása 
(Glyceria maxima), majd mocsári sás (Carex acutiformis) képezte mocsári vegetáció lesz 
jellemző. Megjelenik itt egy kocsányos tölgy (Quercus robur) képezte fasor, valamint 
törékeny és hamvas fűz (Salix fragilis, S. cinerea) képezte üde cserjés sáv is. Ezt követően a 
4+992 km szelvényig kökény (Prunus spinosa) képezte cserjés sáv lesz jellemző mindkét 
oldalt őshonos cserje (fekete bodza (Sambucus nigra), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), 
gyepűrózsa (Rosa canina), egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és fafajok (Quercus 
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robur), mezei juhar (Acer campestre) alkotta facsoportokkal és fasorokkal. A mederben 
jellemző fajok a következők voltak: mocsári sás (Carex acutiformis), mocsári nőszirom (Iris 
pseudacorus), kúszó boglárka (Ranunculus repens), réti kakukktorma (Cardamine pratensis), 
pongyolapitypang (Taraxacum officinale), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), 
közönséges tyúkhúr (Stellaria media), hamvas szeder (Rubus caesius), hagymaszagú 
kányazsombor (Alliaria petiolata). 

 
Az Összekötő-csatorna a 3+350 km szelvénynél 

 

A 4+998 és az 5+182 között a meder egy jó 
természetességű tölgy-kőris-szil ligeterdőn 
halad keresztül, melynek záródása 85-90% 
körüli volt. Az erdő első lombkorona-
szintjében a kocsányos tölgy (Quercus 
robur), másodikban a mezei juhar (Acer 
campestre) a domináns, cserjeszint a vizsgált 
szakaszon nem volt. A mederben gyér, 
mezofil erdőkre jellemző vegetáció volt 
megfigyelhető. 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 Összekötő-csatorna az 5+195 km szelvénynél  
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Az 5+182 és az 5+407 között az elágazó meder az 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 képezte erdősávon halad keresztül. 

 

1.4.1.5. A vízpótlás által érintett holtmedrek 

 Meggy-kereki holtmeder: A holtág Tiszakóród település nyugati oldalához kapcsolódó 
részén ruderális magaskórós foltokkal jellemezhető gyomos meder volt megfigyelhető. 
Jellemző fajai: nagy csalán (Urtica dioica), foltos bürök (Conium maculatum), nagy 
bojtorján (Arctium lappa). Keleti szegélyén fehér akác (Robinia pseudoacacia), szürke 
nyár (Populus × canescens), és fekete bodza (Sambucus nigra) alkotta fás-cserjés 
élőhelysáv képezi, nyugati szélén fekete bodza (Sambucus nigra) képezte üde cserjés 
foltokkal. Dél felé haladva a meder keleti szélét fehér akác (Robinia pseudoacacia) sáv 
képezi néhány törékeny fűzzel (Salix fragilis) és közönséges dió (Juglans regia) fával, 
középen ruderális magaskórós és üde cserjés élőhelyfoltokkal jellemezhető terület. 

Dél felé haladva hasonló jellegű fehér akác (Robinia pseudoacacia) és fekete bodza 
(Sambucus nigra) dominálta fás-cserjés élőhely törékeny fűz (Salix fragilis) képezte 
foltokkal. Gyepjében sok nitrofil gyomfaj volt jellemző, mint a nagy csalán (Urtica 
dioica), a foltos bürök (Conium maculatum), vagy a vérehulló fecskefű (Chelidonium 
majus), piros árvacsalán (Lamium purpureum), fekete üröm (Artemisia vulgaris) és 
hamvas szeder (Rubus caesius). Egyéb, jellemző fajok a lágyszárú szinten: 
salátaboglárka (Ficaria verna), borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia).  

Egy-egy helyen szürke- és fekete nyár (Populus × canescens, Populus nigra) mellett a 
hibrid fekete nyár (Populus × euramericana), valamint májusfa (Padus avium) és 
mézgás éger (Alnus glutinosa) is, illetőleg az inváziós zöld juhar (Acer negundo) is 
megjelent. A cserjeszintben kisebb kökény (Prunus spinosa) cserjések jellemzőek, 
emellett néhány közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus) és veresgyűrű som 
(Cornus sanguinea) is előfordult. A mélyebb fekvésű részeken hamvas fűz (Salix 
cinerea) is megjelent, belső oldalán többfelé jellemző volt a törékeny fűz (Salix 
fragilis).  

A holtág mélyén, a kiszáradt vizes élőhely helyén ruderális magaskórós foltok jelentek 
meg, melyet a nagy csalán (Urtica dioica) alkotott. Nyugati oldalán sávban a vízi 
harmatkása (Glyceria maxima) képezte mocsári vegetáció kiszáradt gyepje is megjelent, 
szintén a nagy csalán (Urtica dioica) jellemző foltjaival. Az ismét észak felé nyúló 
holtág belső, azaz keleti oldalán törékeny fűz ( Salix fragilis) alkotta liget sáv lesz 
jellemző, míg a rézsűn felfelé, a holtág nyugati szétél gazdag fekete bodza képezte 
cserjeszinttel jellemezhető fehér akácos alkotta. A liget sáv aljnövényzetében szinte 
monodomináns volt a nagy csalán (Urtica dioica), foltokban hamvas szeder (Rubus 
caesius). Foltokban a ligetben előfordul a közönséges nád (Phragmites australis), a 
mélyedésekben a fekete nadálytő (Symphytum officinale), a mocsári nőszirom (Iris 
pseudacorus), nádképű pántlikafű (Phalaris arundinacea). A fákon az inváziós süntök 
(Echinocystis lobata) több helyen liántársulást alkotott.  

Az észak felé forduló meder nyugati szélén eltűnik a fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
képezte sáv, majd szürke nyár (Populus × canescens), közönséges dió (Juglans regia), 
zöld juhar (Acer campestre) alkotta fás, és hamvas fűz (Salix cinerea), valamint fekete 
bodza (Sambucus nigra) képezte üde cserjés válik jellemzővé. A holtág végén nagyobb 
fekete bodza (Sambucus nigra), gyepűrózsa (Rosa canina), kökény (Prunus spinosa) és 
hamvas fűz (Salix cinerea), illetőleg veresgyűrű som (Cornus sanguinea) képezte üde és 
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száraz cserjések mozaikoltak közönséges dió (Juglans regia) és kevés hibrid fekete nyár 
(Populus × euramericana) képezte fás élőhelyfoltokkal. 

 
A Meggy-Kereki holtmeder fekete bodza (Sambucus nigra) képezte üde cserjéssel a terület déli-délnyugati 

szélén 

 Halábor szegi holtmeder: A holtmeder északnyugati szélét fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) képezte alacsoyn természetességű fás élőhely jellemzte, fekete bodza 
(Sambucus nigra) cserjéssel. Aljnövényzetét az alábbi gyomfajok alkották: ragadós  
galaj (Galium aparine), közönséges tyúkhúr (Stellaria media), piros árvacsalán 
(Lamium purpureum), salátaboglárka (Ficaria verna), hamvas szeder (Rubus caesius), 
vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), foltos bürök (Conium maculatum), 
borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia) A cserjeszintbe a veresgyűrű som 
(Cornus sanguinea) is megjelent.  

A területen délnyugat felé haladva egy nemes nyár (Populus × euramericana) képezte 
kis ültetvény erdőfoltot követően a holtág szélén fiatal zöld juhar (Acer negundo), 
hibrid fekete nyár (Populus × euramericana) képezte fás- cserjés élőhely jellemző a 
nagy csalán (Urtica dioica) és a hamvas szeder (Rubus caesius) kiterjedt foltjaival a 
lejtőn. A holtág ezen mélyebben fekvő részein vízi harmatkása (Glyceria maxima) 
képezte kiszáradt mocsári növényzet volt jellemző a nagy csalán (Urtica dioica) nagy 
foltjaival, szélén a hamvas fűz (Salix cinerea) és a fekete bodza (Sambucus nigra) üde 
cserjés sávjaival, keletebbre törékeny fűz (Salix fragilis) fákkal is. Az itt jellemzett 
élőhelysáv kelet felé, a holtág középső, északi részén hosszú sávban elnyúlik keleti 
irányban, a legmélyebben fekvő részeken közönséges nád (Phragmites australis) 
képezte foltokkal.  

A holtág déli lejtőjén közönséges dió (Juglans regia) és fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) képezte fás élőhelysáv volt megfigyelhető kevés kocsányos tölggyel 
(Quercus robur), északi szélén szintén fehér akác (Robinia pseudoacacia) alkotta sáv 
mutatkozott hibrid fekete nyarakkal (Populus × euramericana).  

Kelet felé nagyobb kiterjedésű hamvas fűz (Salix cinerea) alkotta üde cserjés foltok is 
megfigyelhetők. A holtág déli szélén, a lejtőn közönséges dió (Juglans regia) és fehér 
akác (Robinia pseudoacacia) képezte élőhelysáv húzódik, aljnövényzetében sok 
gyomfajjal: nagy csalán (Urtica dioica), közönséges tyúkhúr (Stellaria media), 
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vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), salátaboglárka (Ficaria verna), hamvas szeder 
(Rubus caesius). 

 
A Halábor-szegi holtmeder fekete bodza (Sambucus nigra) képezte üde cserjéssel a terület nyugati szélén 

 
 Nagy szeg holtmeder: A holtág a nyugati oldalán fehér akác (Robinia pseudoacacia) 

alkotta erdősávként kezdődik, cserjeszintjében a fekete bodzával (Sambucus nigra), 
majd idegenhonos fafajokkal elegyes őshonos puhafás és keményfás élőhellyé alakul át. 
Jellemző fajok: fehér akác (Robinia pseudoacacia), törékeny fűz (Salix fragilis), magyar 
kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), 
kocsányos tölgy (Quercus robur). Aljnövényzetében a következő fajok domináltak: réti 
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), hamvas szeder (Rubus caesius), mocsári sás (Carex 
acutiformis), fekete nadálytő (Symphytum officinale), felfutó komló (Humulus lupulus), 
mocsári nőszirom (Iris pseudacorus).  

A holtág a délnyugati szélétől a déli végéig nagyüzemi szántóföldi kultúra élőhelyi 
képét mutatta. Ezt követően a déli végén vízzel telt kubikgödrök figyelhetők meg, 
szélükön vízi harmatkása (Glyceria maxima) sávjával, rézsűjükön mocsári növényzet és 
ruderális magaskórós élőhely sávjával. Ez utóbbi élőhelysáv jellemző fajai a következők 
voltak: nagy csalán (Urtica dioica), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), foltos 
bürök (Conium maculatum), nagy bojtorján (Arctium lappa), hamvas szeder (Rubus 
caesius). A mocsári növényzetet az alábbi fajok alkották: mocsári nőszirom (Iris 
pseudacorus), mocsári sás (Carex acutiformis). Keletebbre vízi harmatkása (Glyceria 
maxima) és mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) alkotta mocsári növényzet volt 
jellemző főként törékeny fűz (Salix fragilis) alkotta facsoportokkal, hamvas fűz (Salix 
cinerea) képezte cserjésekkel. A mocsári növényzetet alkotó egyéb fajok a következők 
voltak: fekete nadálytő (Symphytum officinale), vízi peszérce (Lycopus europaeus), 
mocsári sás (Carex acutiformis), közönséges nád (Phragmites australis), nádképű 
pántlikafű (Phalaris arundinacea), kúszó boglárka (Ranunculus repens). 
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A Nagy-szeg holtmeder a terület keleti oldalán szélén 

 
Ezt követően a keleten ismét észak felé ívelő holtág belső, azaz nyugati szélén főként 
magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis) alkotta fás sáv húzódott, alatta 
kökénnyel (Prunus spinosa), kevés veresgyűrű sommal (Cornus sanguinea) és zavart 
üde gyeppel. Elegyfaként az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és a szürke nyár 
(Populus × canescens) is megjelent.  

A mélyebben fekvő keleti részeken mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) és mocsári sás 
(Carex acutiformis) alkotta mocsári növényzet jellemző szélén hamvas fűz (Salix 
cinerea) cserjéivel és törékeny fűz (Salix fragilis) facsoportjaival. A terület északkeleti 
végén a holtág a Palád-csécsei- főcsatorna széles medrében folytatódik. A mederben 
mocsáris (Carex acutiformis), kúszó boglárka (Ranunculus repens), valamint vízi 
harmatkása (Glyceria maxima) és fekete nadálytő képezte mocsári vegetáció volt 
megfigyelhető. A rézsűn és a depónián zavart üde gyep húzódott. Jellemző fajai a 
következők voltak: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), közönséges tarackbúza 
(Elymus repens), pongyolapitypang (Taraxacum officinale), hamvas szeder (Rubus 
caesius). 

 Palád-csécsei holtmeder: A holtág északnyugati végén a vízzel telt időszakban vízi 
mételykóró (Oenanthe aquatica) dominálta kiszáradt vizes élőhely, a holtág északi és 
keleti szélén törékeny fűz (Salix fragilis), zöld juhar (Acer negundo), hibrid fekete nyár 
(Populus × euramericana) és szürke-, valamint fekete nyár (Populus × canescens, P. 
nigra) alkotta fasor jellemző. A kiszáradt meder szélén üde gyomos sáv figyelhető meg: 
nagy csalán (Urtica dioica), kúszó boglárka (Ranunculus repens), valamint mocsári 
nőszirom (Iris pseudacorus), de megjelent itt a hegylábi élőhelyekről származó 
podagrafű (Aegopodium podagraria) is. A holtág belső, azaz keleti szélén a 
továbbiakban hibrid fekete nyarak (Populus × euramericana), alkotta fás élőhelysáv, 
nyugati, majd délnyugati szélén pedig fekete bodza (Sambucus nigra) dominálta üde 
cserjés húzódik nagy csalán (Urtica dioica) képezte ruderális magaskórós foltokkal. 
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A Palád-Csécsei holtmeder a terület délnyugati részén 

 
A meder kiszáradt medrében foltokban figyelhető csak meg a mocsári sás (Carex 
acutiformis) és a vízi harmatkása (Glyceria maxima), majd a mederben 
pongyolapitypang (Taraxacum officinale) alkotta gyomvegetáció lesz jellemző fekete 
nadálytő (Symphytum officinale) és vízi harmatkása (Glyceria maxima), valamint 
mocsári sás (Carex acutiformis) foltjaival, kevés hamvas fűz (Salix cinerea) bokorral. A 
holtág északi oldalán ruderális magaskórós foltok mozaikolnak fekete bodza (Sambucus 
nigra) és hamvas fűz (Salix cinerea) képezte üde cserjés foltokkal fiatal nyár 
telepítéssel, déli szélét törékeny füzek (Salix fragilis) képezték kevés zöld juharral (Acer 
negundo) és közönséges dióval (Juglans regia) és néhány mézgás égerrel (Alnus 
glutinosa), vénic szillel (Ulmus laevis), hibrid fekete nyarakkal (Populus × 
euramericana). E déli fás élőhelysáv aljnövényzetében a következő fajok fordultak elő: 
réti kakukktorma (Cardamine pratensis), gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare), 
pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), mocsári sás (Carex acutiformis), mocsári 
nőszirom (Iris pseudacorus), nagy bojtorján (Arctium lappa), közönséges párlófű 
(Agrimonia  eupatoria), erdei angyalgyökér (Angelicasylvestris).  

Később, az északi oldalán már törékeny fűz (Salix fragilis) alkotta facsoport is 
megjelent amerikai kőrissel (Fraxinus pennsylvanica) és hibrid fekete nyárral (Populus 
× euramericana). Az út és a meder között egy magaspart foltban nemes nyár ültetvény 
erdő is megfigyelhető volt. Ezt követően az északi oldalon egy hibrid fekete nyár 
(Populus × euramericana) képezte sáv lesz jellemző, mely a fehér fagyönggyel 
(Loranthus europaeus) fertőzött, ehhez törékeny fűz (Salix fragilis) alkotta facsoportok 
csatlakoznak, de a facsoportban több idősebb vénic szil (Ulmus laevis) is 1-1 helyen 
kelet felé pedig mézgás éger (Alnus glutinosa) is volt. A meder itt már kiszáradt vízi 
harmatkása (Glyceria maxima) dominálta élőhely vízi peszércével (Lycopus europaeus). 
A déli szélén törékeny fűz (Salix fragilis), zöld juhar (Acer negundo) és vénic szil 
(Ulmus laevis) alkotta fás élőhelysáv húzódik, az út mellett közönséges dió (Juglans 
regia), fentebb, az úthoz közelebb fehér akác (Robinia pseudoacacia), valamint 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) is előfordult. Aljnövényzetük rendkívül 
gyomos, nitrofil volt: hamvas szeder (Rubus caesius) és nagy csalán (Urtica dioica), 
vérehulló fecskefű (Chelidonium majus). Kelet felé a mederben a nagy csalán (Urtica 
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dioica) vált dominánssá, ahogy a meder két oldaláról a fás vegetáció miatt záródik a 
növényzet. Egyéb lágyszárú fajok az említett élőhelyről: réti kakukktorma (Cardamine 
pratensis), hamvas szeder (Rubus caesius), salátaboglárka (Ficaria verna), 1-1 helyen 
pedig még a podagrafű (Aegopodium podagraria) is. 

 

1.4.1.6. A vizsgált területeken előforduló védett növényfajok  

A vizsgált területen a felmérések alapján közösségi jelentőségű védett faj nem fordult elő. A 
területről kimutatott védett (hazánkban törvényi oltalom alatt álló) növényfajok, melyek 
elhelyezkedését a 19. ábra mutataja, az alábbiak: 

 Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana): Pénzben kifejezett természetvédelmi 
értéke: 5.000 Ft 

Az Összekötő-csatorna területén egyetlen helyen (Kispalád, Császár-szeg) a Csaholc- 
Garbolc kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen észleltük jelenlétét (1 tő). 

 Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba): Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke: 
5.000 Ft 

A tározó területén egyetlen helyen rögzítettük előfordulását (Milota, Pál-Deák dűlő 
halastava). Az észlelt kis állomány valószínűleg telepítés eredményeként jelent meg a 
területen. 

 Kacstalan lednek (Lathyrus nissolia): Pénzben kifejezett természetvédelmi értéke: 
5.000 Ft 

A vizsgált terület leggyakoribb előfordulású védett növényfaja 

Útmezsgyéken és mocsárrétek szegélyében észleltük jelenlétét. A felmérés során 11 
bemérési ponton közel 100 egyede lett térképezve. A faj nehézkes észlelhetősége (apró 
virág, fűszerű levél) miatt állománya ennél valószínűleg jóval erősebb a vizsgált 
töltésszakaszon. 

 

Összefoglalás 

A bejárások során megállapítottuk, hogy a tervezett tározó területén (a tervezett 
töltésszakaszok mentén ugyanúgy akárcsak az összekötő csatornák helyszínein, illetőleg az 
anyagnyerő helyek egy részén, a csekély értékű élőhelyek (szántók, bányaterületek, zavart 
gyepek, száraz cserjések, őshonos és nem őshonos fafajok alkotta fasorok és facsoportok, 
fiatal erdőtelepítések, stb.) mellett természetvédelmi szempontból jelentős élőhelyek is 
előfordulnak. Ezek a mocsárrétek, a veres csenkeszes rét jellegű élőhelyek. E két élőhely 
közösségi jelentőségű. 
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19. ábra A felmérések során talált védett növények elhelyezkedése 
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 Mocsárrétek: Megfeleltethetők a „6440 – Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei” 
néven jegyzett közösségi jelentőségű élőhelynek. 

Érintett élőhelyfoltok a tározó területén: 169, 170 (részben a Milota 084/1, 3 és 5 hrsz-ek 
területe - 0,3 ha), 172, 174, 187, 194, 195, 232, 291, 298 (részben a Tiszakóród 0104/2a 
hrsz területe - 0,66 ha), 304, 313, 322, 346, 380, 384, 391, 443 (egyben a Tiszakóród 
086/1 hrsz területén tervezett anyagnyerő 74,41%-a), 471, 496, 503, 511, 512, 515, 528, 
533, 539, 540, 542, 574 (egyben a Milota 060/17 hrsz területén belül), 577 (egyben a 
Milota 060/17 hrsz területén belül), 584 (egyben a Milota 060/17 hrsz területén belül), 585 
(egyben a Milota 060/17 hrsz területén belül), 619, 641, 666, 679, 688, 722 (részben a 
Milota 065/20 hrsz területe - 0,5 ha), 727 (egyben a Milota 065/23 és 24 hrsz területe), 
761, 772, 775, 786, 788, 794, 795, 798.A fentiekben nem említett anyagnyerőhelyek: 
Milota 089 (tervezett anyagnyerő teljes területe), Tiszabecs 099 d hrsz egy része része 
(tervezett anyagnyerő területének 0,39%-a). 

 Veres csenkeszes rét jellegű élőhelyek: Megfeleltethetők a „6510 – Sík- és dombvidéki 
kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” néven jegyzett közösségi 
jelentőségű élőhelynek 

Érintett élőhelyfoltok a tározó területén: 303, 321, 430, 436 (egyben a Tiszakóród 086/1 
hrsz területén tervezett anyagnyerő 23,44%-a), 437, 490. 

 

1.4.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek 

1.4.2.1. A jelen állapot a mintavételek eredményei alapján 

A területről kimutatott makroszkopikus vízi gerinctelen fajok  

A következőkben a 2016. évi mintavétel eredményei alapján a tervezett beruházás területéről 
ismert makroszkópikus vízi gerinctelen fajok listáját mutatjuk. 

Így összességében a tervezett beruházás területéről 32 makroszkopikus vízi gerinctelen faj 
előfordulását igazoltuk. Ezek közül 8 a csigák (Gastropoda), 1 a piócák (Hirudinea), 3 a 
magasabb rendű rákok (Malacostraca), 4 a szitakötők (Odonata), 1 a kérészek 
(Ephemeroptera), 8 a poloskák (Heteroptera), és 7 a tegzesek (Trichoptera) csoportjába 
tartozik. A területről természetvédelmi szempontból kiemelendő makroszkópikus vízi 
gerincetelen faj előfordulását nem tudtuk igazolni. 

Csiga fajok (Gastropoda)  

 Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758) 

 Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758) 

 Lymnaea stagnalis (LINNAEUS, 1758) 

 Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758) 

 Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758) 

 Segmentina nitida (O.F. MÜLLER, 1774) 

 Viviparus acerosus (BOURGUIGNAT, 1862) 

 Viviparus contectus MILLET, 1813 

 
Pióca fajok (Hirudinea) 

 Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758) 

 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  87 

Magasabb rendű rákok (Malacostraca) 
 Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758) 

 Lepidurus apus (LINNAEUS, 1758) 

 Niphargus mediodanubialis (DUDICH, 1941) 

 

Kérész fajok (Ephemeroptera) 

 Cloeon dipterum (LINNAEUS, 1761) 

 

Szitakötő fajok (Odonata)  

 Ischnura elegans pontica (SCHMIDT,1938)  

 Libellula depressa (LINNÉ,1758) 

 Platycnemis pennipes (PALLAS,1776) 

 Sympetrum vulgatum (LINNÉ,1758) 

 

Poloska fajok (Heteroptera)  

 Aquarius paludum paludum (FABRICIUS,1794)  

 Gerris argentatus (SCHUMMEL,1832) 

 Gerris asper (FIEBER,1861) 

 Gerris lacustris (LINNÉ,1758)  

 Gerris thoracicus (SCHUMMEL,1832) 

 Hesperocorixa linnaei (FIEBER,1848) 

 Nepa cinerea (LINNÉ,1758) 

 Notonecta glauca (LINNÉ,1758) 

 
Tegzes fajok (Trichoptera) 

 Grammotaulius nigropunctatus (RETZIUS, 1783) 

 Limnephilus bipunctatus (CURTIS, 1834) 

 Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787) 

 Limnephilus lunatus (CURTIS, 1834) 

 Limnephilus vittatus (FABRICIUS, 1798) 

 Stenophylax permistus (MCLACHLAN, 1895) 

Részletes biotikai adatok 

 HALÁB14996 – Halábai-szegi-Holt-Tisza, Újkóródtanya (Tiszakóród)  

                          2017-03-30 
Heteroptera: (1) Gerris thoracicus 

 HALVÁ14997 – Halvány-háti-Holt-Tisza, (Tiszakóród)      2017-03-30 
Malacostraca: (1) Niphargus mediodanubialis 

 KISVÉ14998 – Kisvégesi-halvány, Szenna (Milota)       2017-03-30 
Gastropoda: (3) Bithynia tentaculata, Lymnaea stagnalis, Viviparus acerosus 

Heteroptera: (2) Aquarius paludum paludum, Nepa cinerea 
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Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (2) Ischnura elegans pontica, Platycnemis pennipes 

Trichoptera: (4) Grammotaulius nigropunctatus, Limnephilidae, Limnephilus griseus, 
Limnephilus lunatus 

 KÖRCS14923 – Körcsatorna, (Tiszabecs)           2016-05-30 
Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

 ÖREG-12679 – Öreg-Túr, Oláh-szeg (Kispalád)        2016-05-30 
Gastropoda: (3) Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Segmentina nitida 
Heteroptera: (3) Gerris lacustris, Gerris thoracicus, Hesperocorixa linnaei Malacostraca: 
(2) Asellus aquaticus, Lepidurus apus 

 PAL_2188 – Palád-Csécsei-csatorna, Bugyogó (Tiszabecs)     2016-05-30 
Ephemeroptera: (1) Cloeon dipterum 

Gastropoda: (5) Anisus spirorbis, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Segmentina 
nitida, Viviparus contectus 

Heteroptera: (4) Gerris argentatus, Gerris argentatus, Gerris thoracicus, Notonecta sp. 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (1) Sympetrum vulgatum 

 PALÁD14918 – Palád-Csécsei-csatorna, Északi-forduló (Sonkád)  2016-05-30 
Gastropoda: (3) Anisus spirorbis, Lymnaea stagnalis, Segmentina nitida 

Hirudinea: (1) Helobdella stagnalis 

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Niphargus mediodanubialis 

 PALÁD15001 – Palád-Csécsei-csatorna, Gorond-erdő (Sonkád)   2017-03-30 
Gastropoda: (2) Anisus spirorbis, Viviparus contectus 

Heteroptera: (2) Gerris asper, Gerris lacustris 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Trichoptera: (4) Grammotaulius nigropunctatus, Limnephilidae, Limnephilus griseus, 
Stenophylax permistus 

 PALÁD15002 – Palád-Csécsei-csatorna, Orosz-éger-dűlő (Botpalád)  2017-03-30 
Gastropoda: (3) Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Viviparus contectus 
Heteroptera: (3) Gerris lacustris, Gerris thoracicus, Notonecta glauca Malacostraca: (2) 
Asellus aquaticus, Lepidurus apus 

Odonata: (1) Libellula depressa 

Trichoptera: (5) Grammotaulius nigropunctatus, Limnephilus auricula, Limnephilus 
bipunctatus, Limnephilus flavicornis, Limnephilus griseus 

 

Faunisztikai szempontú értékelés 

A 2016. évi mintavételek során összesen 6 vízfolyás 9 szakaszát jelöltük ki mintavételre. Ezek 
közül az aszályosnak semmiképpen sem mondható év nyarán a Cser-háti-csatorna, az Északi-
Fordulói-mocsár, a Határ-csatorna és annak egy mellékága, valamint a Hódossy-csatorna, 
valamint a Palád-Csécsei-csatorna milotai szakasza ki volt száradva, ezáltal mintavételre 
alkalmatlan volt. Így ezekről a vízfolyásszakaszokról biztosan állíthatjuk, hogy csak 
időszakosan vízzel borítottak. 
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A Tiszabecs közigazgatási területén található Körcsatorna medrében mindössze egy rövid 
szakaszon találtunk kisebb pangóvizes élőhelyfoltot találtunk, amelyből a vizsgált csoportok 
fajai közül mindössze az Asellus aquaticus példányait sikerült kimutatni. A meder többi része 
száraz volt. Ez összességében a Körcsatorna erősen időszakos jellegére utal. Nagyobb fajszámú 
makroszkopikus vízi gerinctelen közösséget mindössze a Palád-Csécsei-csatorna Sonkád 
közigazgatási területéhez tartozó szakaszairól sikerült kimutatni. A Palád-Csécsei-csatorna ezen 
szakaszai magas szervesanyag tartalmú iszapos üledékkel borítottak, amelyen jelentős borítással 
emerz mocsári vegetáció, telepedett meg. Jelentős továbbá a békalencse borítása is a 
vízfelszínen, aminek következtében a mederfenék szinte teljesen leárnyékolt. A mintavétel során 
áramlás nem volt megfigyelhető a sonkádi szakaszon sem. A mintavételi időszakban a Palád-
Csécsei-csatorna sonkádi szakaszán is csak a különböző hosszúságú mélyebb szakaszokon 
voltak megfigyelhetők foltszerűen megmaradt vízborította mederrészek. 

A mintavételek során kimutatott makroszkopikus vízi gerinctelenek többsége generalista, álló és 
lassú folyású vizekben általánosan előforduló fajnak tekinthető (pl.: Asellus aquaticus, Cloeon 
dipterum, Gerris argentatus, Helobdella stagnalis, Lymnaea stagnalis, Niphargus 
mediodanubialis, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Sympetrum vulgatum). A 
kimutatott makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes határozottan állóvízi közösség 
benyomását kelti, sőt, a szakaszról több, mocsarasodást jelző faj példányait  is sikerült kimutatni 
(pl.: Segmentina nitida, Niphargus mediodanubialis, Viviparus contectus). Habár a mind a két 
szakaszról elökerült Anisus spirorbis kifejezetten kiszáradó vizekben tömegesen előforduló vízi 
csiga, a többi előkerült vízicsiga faj jelenléte arra utal, hogy teljesen csak kis gyakorisággal és 
kis tartóssággal szárad ki ez a szakasz. Ezzel együtt ezeket a szakaszokat is igen szélsőséges, 
vízjárás jellemzi. 

A 2014. évi tavaszi mintavétel során a Palád-Csécsei-csatorna tiszabecsi szakaszáról ugyancsak 
hasonló, szélsőségesen asztatikus időszakosan pangóvizű csatorna jellegű víztestre utaló 
makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttest mutattunk ki. A 2014. évi tavaszi mintavétel során 
jóval több makroszkopikus vízi gerinctelen faj előfordulását sikerült igazolni. A 2016. évi 
felmérésekhez képest tapasztalt fajszámbeli eltérés egyrészt a síkvidéki kisvízfolyások, 
időszakos vizek kifejezetten tavaszi faunaelemeinek az előkerülésére vezethető vissza. Ilyenek 
voltak például a Paraleptophlebia werneri kérész, amely előfordulása a tavaszi időszakban 
legalább enyhe áramlásra utal, illetve a különböző, szintén tavaszi időszakban mintázható 
mocsáritegzes fajok (pl.: Limnephilus bipunctatus, L. flavicornis, L. lunatus, L. vittatus). Az 
eltérés másik oka a 2014. évi mintavétel során gyűjtött vízibogarak nagy változatossága. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a tervezett beruházással érintett területen található 
mesterséges csatornák döntő többsége csak időszakosan vízzel borított, nyáron akár hosszabb 
időszakra kiszáradó vízfolyásnak tekinthető. Ennek megfelelően összetettebb, fajgazdagabb 
makroszkopikus vízi gerinctelen közösség nem alakul ki bennük. Ettől valamelyest eltér a 
Palád-Csécsei-csatorna, amely állóvízi, mocsarasodásra utaló, de túlnyomórészt széleskörben 
elterjedt állóvízi generalista faunaelemekből álló makroszkópikus vízi gerinctelen közösségnek 
ad otthont. 

A területen természetvédelmi szempontból kiemelendő, védett makroszkopikus vízi gerinctelen 
faj előfordulását nem sikerült igazolni A 2017. évi mintavételek során összesen 6 víztest 7 
szakaszát jelöltük ki mintavételre. Ezek közül az igen csapadékos tavaszi mintavételi 
időszakban a Palád- víz és az Alsó-Mákai-csatorna mintavételi szelvénye ki volt száradva, 
ezáltal mintavételre alkalmatlan volt. Így ezekről a vízfolyásszakaszokról biztosan állíthatjuk, 
hogy csak időszakosan vízzel borítottak. A Tiszakóród közigazgatási területéhez tartozó 
Halábai-szegi-Holt-Tisza medrében csupán a Gerris thoracicus poloskafajt sikerült kimutatni, 
amely azt jelenti, hogy a holtág az év nagy részében szárazon áll és csupán a gyorsan kolonizáló 
rovarok képviseltetik magukat a rövid ideig tartó vízborítással jellemezhető időszakokban. 
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Nagyobb fajszámú makroszkopikus vízi gerinctelen közösséget mindössze a Palád-Csécsei-
csatorna Sonkád, illetve Botpalád közigazgatási területéhez tartozó szakaszáról sikerült 
kimutatni. 

A mintavételek során kimutatott makroszkopikus vízi gerinctelenek többsége generalista, álló és 
lassú folyású vizekben általánosan előforduló fajnak tekinthető (pl.: Gerris asper, Limnephilus 
flavicornis, Lymnaea stagnalis, Niphargus mediodanubialis, Planorbarius corneus, Planorbis 
planorbis). A kimutatott makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes határozottan állóvízi 
közösség benyomását kelti, sőt, a mintavételi szelvényekből több, mocsarasodást jelző faj 
példányait is sikerült kimutatni (pl.: Segmentina nitida, Niphargus mediodanubialis, Viviparus 
contectus). Összességében tehát megállapítható, hogy a tervezett beruházással érintett területen 
található víztestek döntő többsége csak időszakosan vízzel borított, nyáron akár hosszabb 
időszakra kiszáradónak tekinthető. Ezért összetettebb, fajgazdagabb makroszkopikus vízi 
gerinctelen közösség nem alakul ki bennük. Ettől csupán a Palád-Csécsei-csatorna és az Alsó-
Öreg-Túr mintavételi helyei térnek el, amely állóvízi, mocsarasodásra utaló, de túlnyomórészt 
széleskörben elterjedt állóvízi generalista faunaelemekből álló makroszkópikus vízi gerinctelen 
közösségnek ad otthont. Említésre méltó a tavaszi pajzsosrák (Lepidurus apus) előkerülése 
ezekből a vízterekből. A faj tipikusan asztatikus, rendszeresen kiszáradó vízterek lakója és 
annak ellenére, hogy természetvédelmi oltalom alatt nem áll, az előfordulása értékes faunisztikai 
adat. 

A területen természetvédelmi szempontból kiemelendő, védett makroszkopikus vízi gerinctelen 
faj előfordulását nem sikerült igazolni. 

 

1.4.2.2. A tározótér kisvízfolyásainak makroszkópikus  vízi gerinctelen közössége 

A 2016. évi mintavételek során összesen 6 vízfolyás 9 szakaszát jelöltük ki mintavételre. Ezek 
közül az aszályosnak semmiképpen sem mondható év nyarán a Cser-háti-csatorna, az Északi-
Fordulói-mocsár, a Határ-csatorna és annak egy mellékága, továbbá a Hódossy-csatorna, és a 
Palád-Csécsei-csatorna milotai szakasza ki volt száradva, ezáltal mintavételre alkalmatlan volt. 
Így ezekről a vízfolyásszakaszokról biztosan állíthatjuk, hogy csak időszakosan vízzel 
borítottak. A Tiszabecs közigazgatási területén található Körcsatorna medrében mindössze egy 
rövid szakaszon találtunk kisebb pangóvizes élőhelyfoltot (KÖRCS14923), amelyből a vizsgált 
csoportok fajai közül mindössze az Asellus aquaticus példányait sikerült kimutatni. A meder 
többi része száraz volt. Ez összességében szintén a Körcsatorna erősen időszakos jellegére utal. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a tervezett tározótár területén csak időszakos, esetleg 
szemisztatikus vízjárású természetvédelmi szempontból kevésbé értékesnek tekinthető 
mesterséges csatornák fordulnak elő. A területrőltermészetvédelmi oltalom alatt álló 
makroszkópikus vízi gerinctelen faj nem került elő. 

 

1.4.2.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakaszának makroszkopikus vízi gerinctelen  
közössége 

A Palád-Csécsei-csatorna beruházás által érintett 2017 tavaszán 2 mintavételi szakasza 
tekinthető a leginkább fajgazdag élőhelyeknek a felmérésre kijelölt víztestek közül.  
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A 2 mintavételi helyen összesen 17 
makrogerinctelen taxon jelenlétét igazoltuk. A 
mintavételi szelvények lassú áramlási 
viszonyokkal rendelkeznek. 

A PALÁD15001-es mintavételi szelvényben 
9 makrogerinctelen taxont mutattunk ki. Itt 
csupán szakaszonként találkozhatunk közel 
állandó vízborítású élőhelyfoltokkal.  A 
mederben parti vegetáció jelenlétét észleltük, 
mely igazolja az időszakosan kiszáradó 
jellegét. Azokban az élőhelyfoltokban, 
amelyekben a vízborítottság tartósabb, a 
mocsarasodó élőhelyekre jellemző 
faunaelemek (pl.: Anisus spirorbis, 
Limnephilus griseus, Viviparus contectus) és 
a gyorsan kolonizáló rovarfajok (pl.: Gerris 
asper, Gerris lacustris) találhatóak meg. 

 

A Palád-Csécsei-csatorna PALÁD15001-es 
mintavételi szelvénye 

 

 
A PALÁD15002-es mintavételi szelvényben 14 makrogerinctelen taxon jelenlétét igazoltuk. 
Ezen a mintavételi helyen szintén a lassabb áramlási viszonyokhoz alkalmazkodott (pl.: Asellus 
aquaticus, Limnephilus flavicornis, Planorbis planorbis) és a mocsarasodó jellegre utaló, a 
növényzettel dúsan benőtt élőhelyeket kedvelő fajok a jellemzőek (pl.: Libellula depressa, 
Planorbarius corneus, Viviparus contectus). Valamint említésre méltó a tavaszi pajzsosrák 
(Lepidurus apus) előfordulása a területről. A csatorna ezen szakasza feltételezhetően állandó 
vízborítással, de ingadozó vízjárással jellemezhető. 

 

1.4.2.4. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának makroszkopikus vízi gerinctelen  
közössége 

Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonala mentén 3 mintavételi helyet jelöltünk ki 
vizsgálatra. Ezek közül a Botpaládhoz tartozó Palád-víz (PALÁD14999) és az Alsó- Mákai-
csatorna (ALSÓ-15000) mintavételi szelvényei szárazak voltak. Az Alsó- Öreg-Túr mintavételi 
helye (ÖREG-12679) alkalmas volt mintavételre, itt 8 makrogerinctelen taxon jelenlétét 
igazoltuk. A terület erősen mocsarasodó jelleget mutat és legnagyobb arányban a 
vízinövényzettel benőtt élőhelyfoltok képviseltetik magukat, mivel vízutánpótlás nem jellemző a 
területen, így állóvízi körülmények és szervesanyag felhalmozódás alakult ki. A 
makrogerinctelen fajösszetétel is a fentieknek megfelelően alakult, hiszen döntően az állóvízi 
körülményekhez és a vízinövényzettel dúsan benőtt élőhelyekhez alkalmazkodott fajok (Asellus 
aquaticus, Gerris lacustris, Gerris thoracicus, Planorbis planorbis, Segmentina nitida) 
találhatóak meg. Továbbá a tavaszi pajzsosrák populáció jelenlétére utaló egyedeket itt is 
kimutatásra kerültek. 
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Az Alsó-Öreg-Túr (ÖREG-12679) mintavételi helye 

 

1.4.2.5. A vízpótlás által érintett holtmedrek makroszkopikus vízi gerinctelen közössége 

 Halábor szegi holtmeder: A Halábor-szegi holtmeder mintavételi szelvényében 
(HALÁB14996) csupán a Gerris thoracicus poloskafaj egyedeit mutattuk ki, amely 
általánosságban szinte minden víztérben megjelenhet hosszabb-rövidebb időre. A 
holtmeder teljes területén mocsári növényzet jellemző és a mederben csupán néhány cm-
nyi víz található, amely valószínűleg a csapadékosabb időjárás eredménye. 

 
A Halábor-szegi holtmeder mintavételi szelvénye (HALÁB14996) 

 
 Nagy szeg holtmeder: A Nagy-szeg holtmederben (HALVÁ14997) szintén egy 

makrogerinctelen taxon jelenlétét igazoltuk a felmérés során. A Niphargus 
mediodanubialis magasabbrendű rákfaj egyedei a holtmeder szélén lévő növényzetből 
került kimutatásra. A meder kb. 10-20 cm-nyi vízzel borított területe nem volt alkalmas a 
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makrogerinctelen fajok megtelepedésének. A meder nyáron kiszárad és valószínűleg 
szántóföldi művelés alatt is áll, amikor erre alkalmasak az időjárási viszonyok. 

 

1.4.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok 

1.4.3.1. Kiemelt lepkefajok 

A tervezett tározó területe 

A tervezett tározó területe rendkívül mozaikos szerkezetű. A gyepek, fasorok, erdősávok és 
cserjeszegélyek eltérő módú és mértékű emberi behatás alatt állnak, melyek közé nagy 
kiterjedésű monokultúrás agrártájak és vonalas létesítmények is beékelődnek. A terepbejárás 
alkalmával, a különböző élőhelyi adottságokat figyelembe véve a nagy tűzlepke (Lycaena 
dispar), a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) és a vérfű-hangyaboglárka (Maculinea 
teleius) előfordulásának lehetőségét kizártuk. A nagy szikibagoly (G. borelii lunata) és a vérfű- 
hangyaboglárka (Maculinea teleius) esetében a tápnövény hiánya a döntő faktor, míg a nagy 
tűzlepke (Lycaena dispar) esetében az élőhelyek típusa volt a mérvadó. A területen számos 
kőris (Fraxinus sp.) telepítés található. Ezek a telepítések azonban vagy túl fiatalok, vagy 
nagyon zárt és sűrű szerkezettel rendelkeznek, ezért a díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) 
jelenléte is kizárható.  

Ugyanakkor a területen található egy kisebb kiterjedésű, nyílt, ritkás cserjeszinttű száraz tölgyes, 
amely akár alkalmas is lehetne a faj megtelepedésére. Azonban jelenleg nagyon kevés a kőris az 
elegyfák között, valamint hiányzik a faj számára rendkívül fontos üde mikroklíma is. A gyepek 
és szántók szegélyét főleg idősebb, részben zárt kökénysáv alkotja, amely helyenként 
galagonyával és egyéb cserjefajokkal mozaikolt. Ez megfelelő élőhely a sárga gyapjasszövő 
(Eriogaster catax) számára. A tervezett tározó területének bejárása során 21 mintaponton 
vizsgáltuk a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) jelenlétét. A faj hernyói tavasszal egy ideig 
fészekben fejlődnek. A terület több pontján találtunk ilyen hernyófészket, egyenként 60-80 
hernyóval. (Lásd 20. ábra.) 

 

A Palád-csécsei-főcsatorna érintett szakasza 

 A Palád-Csécsei-csatorna érintett szakasza a Milotai-tározótól a Magosligeti-erdő 
(HUHN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területig: A terepbejárásra 
során 4 mintapontot rögzítettünk. Az érintett szakasz erősen zavart. A csatorna elhalad egy 
kavicsbánya mellett. Ezen a szakaszon az érintett terület gyomos, kétszikűekben szegény. 
A bánya területét elhagyva agrárterületek között halad tovább, ahol a helyzet változatlan, a 
csatorna ezen szakasza a speciális élőhelyigényű célfajaink számára nem alkalmas 
élőhely. A csatorna szegélyben ugyan több helyen is kökénybokrok vannak, de nem 
találtunk sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) jelenlétére utaló nyomokat. 

 A Palád-Csécsei-csatorna érintett szakasza a Magosligeti-erdő (HUHN20053) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területen: Az érintett szakaszon 10 mintapontot 
rögzítettünk. A hatásterület egyes szakaszai feltöltődtek, növényzete a terület üde jellegére 
utal. A különböző sóska (Rumex spp.) fajok jelenléte és a területek üde jellege alapján 
valószínűsíthető a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) előfordulása. (Lásd 21. ábra) Sokkal 
valószínűbb, hogy a faj a hatásterület közvetlen közelében lévő, azzal kapcsolatban álló 
nyílt, üde gyepfoltokon tenyészik. Az érintett szakaszon sem a nagy szikibagoly (G. 
borelii lunata), sem a vérfű- hangyaboglárka (Maculinea teleius) tápnövénye nem volt 
jelen, ebből kifolyólag a fajok hatásterületen való jelenléte is kizárható.  
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20. ábra A felmérés során észlelt sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) hernyófészkek a 
Milotai-tározó területén 

 

21. ábra A felmérés során észlelt nagy tűzlepke (Lycaena dispar) élőhelyek 
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A kőris (Fraxinus sp.) a hatásterület mentén egy-egy példánnyal volt jelen, ami 
önmagában is kevés, de ha az élőhelyi adottságokat is figyelembe vesszük, akkor 
bizonyos, hogy az érintett szakaszon nem fordul elő a díszes tarkalepke (Hypodryas 
maturna). A hatásterületet szegélyében számos helyen tömeges a kökény, amely alkalmas 
lehet a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) hernyók számára. A terepbejárás során 
azonban nem találtunk sem magányos hernyót, sem társashernyófészket. 

 

Az Összekötő-csatorna érintett szakasza 

Az érintett szakaszon 11 mintapontot rögzítettünk. A hatásterület az érintett szakaszon 
változatos élőhelymozaikok mentén halad. A hatásterület mentén haladva, a szegélyben 
domináns a kökény, amely a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) hernyók számára megfelelő 
lehet. A hatásterület közvetlen közelében már utolsó lárvastádiumban lévő magányos sárga 
gyapjasszövő (Eriogaster catax) hernyót sikerült megfigyelni. Ugyan hernyófészket már nem 
sikerült találni, de ez az egy példány is igazolja a jelenlétet. A hatásterület egyik szakasza érint 
egy üde, nyíltabb szerkezetű kőris ligetet, ami alkalmas lehet a díszes tarkalepke (Hypodryas 
maturna) eltartására. Bár bizonyító példányt sem a hernyóból, sem az imágóból nem találtunk, 
de a terület potenciális élőhely lehet. A nagy szikibagoly (G. borelii lunata) és a vérfű-
hangyaboglárka (Maculinea teleius) tápnövényeit itt sem sikerült detektálni, sem a 
hatásterületen, sem a környező részeken. A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) a hatásterületen 
nem, de a hatásterülethez kapcsolt élőhelyek közül egy területen (Botpalád, Irgó-legelő) 
fordulhat elő. 

22. ábra A felmérés során észlelt célfaj élőhelyek és a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 
hernyófészke 
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1.4.3.2. Vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) 

 A tervezett tározó területe: 28 mintaterületből a faj jelenléte 19 esetén kimutatható volt. 
A faj legnagyobb tömegességgel a területen található csatornák, út menti árkok és 
szegélyek magaskórós üde gyepeiben, erdősávok cserjés szegélyein, illetve 
fátyoltársulásokban fordult elő. Nem kerülte a gyomos, bolygatott élőhelyeket sem, 
csalánnal, vagy gyalogakáccal dúsan benőtt szakaszokon is megtalálható volt. Ezentúl a 
terület kiterjedt kaszálóinak és legelőinek cserjésedő szegélyein, valamint mélyebben 
fekvő üdébb részein is előfordult. A jelzett élőhelyeken a faj stabil állománnyal 
rendelkezik. A terület keleti részén (a műút mentén) vizsgált 4 és a nyugati részen vizsgált 
további 1 mintaterületen a faj jelenléte már 2010-ben is kimutatásra került. A jelzett 
területeken a faj állománya továbbra is stabilan jelen van. 

 A Palád-csécsei  főcsatorna  érintett szakasza: 

A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakasza a Milotai-tározótól a Magosligeti- erdő és 
gyepek (HUHN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területig: A faj jelenléte a 
Palád-Csécsei-főcsatorna említett szakaszának vizsgált 4 területe közül 2 esetén volt 
kimutatható. A faj a csatornapart azon szakaszain jelent meg, ahol a számára kedvező 
cserjés szegélyek és magaskórós, üde gyepek megtalálhatók. Az erdősávval határolt, vagy 
kevésbé strukturált gyepekkel borított csatornapart és szegély nem felel meg a faj 
igényeinek. A jelzett szakaszon a faj csak szórványos előfordulásúnak mondható, a kis 
lokális állományok fennmaradása a közeli jelentősebb élőhelyekkel való kapcsolattól függ. 

A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakasza a Magosligeti-erdő és gyepek 
(HUHN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen: A faj jelenléte a Palád-
Csécsei-főcsatorna említett szakaszának vizsgált 6 területe közül 3 esetén volt 
kimutatható. 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. 

 Az Összekötő-csatorna érintett szakasza 

Az Összekötő-csatorna a Magosligeti-erdő (HUHN20053) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területtől a Csaholc-Garbolc (HUHN20054) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területig: A faj jelenléte a tervezett összekötő csatorna ezen 
szakaszának vizsgált 10 mintaterülete közül 8 esetén volt kimutatható. A faj a csatornapart 
magaskórós üde gyepekkel, cserjésekkel és szederrel borított szakaszain mindenhol 
előfordult, még az erősen gyomosodott bolygatott szakaszokon is. A megtalált állományok 
jó állapotúnak, stabilnak értékelhetők. A jelzett időpontban vizsgált mintaterületek közt 
olyan is volt, amin a faj jelenléte már korábban is, 2010-ben végzett felmérések során is 
kimutatható volt. A jelzett szakaszon kevés olyan kapcsolt élőhely található, amin a faj 
jelentősebb állománnyal rendelkezik, így a lokális állomány hosszú távú fennmaradása a 
helyben jelentkező hatásoktól és a távolabbi stabil állományokkal való kapcsolattól függ. 

Az Összekötő-csatorna a Csaholc-Garbolc (HUHN20054) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területen: A faj jelenléte a tervezett Összekötő-csatorna ezen 
szakaszának vizsgált mindkét mintaterületén kimutatható volt. A faj a jelzett szakaszon a 
cserjésekkel borított árokparton végig jelen jelen van, stabil állománnyal rendelkezik. A 
csatornához kapcsolódó erősen cserjésedett gyepeken és mezőgazdasági tábla szegélyén a 
faj jelenléte szintén kimutatható volt a felmérés során. A helyi állomány természeti 
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állapota a kapcsolt élőhelyeken jelen lévő állományokkal együtt jónak és stabilnak 
ítélhető. Az Összekötő-csatorna erdőt érintő szakaszán a faj jelenléte a megfelelő élőhely 
hiányában kizárható. 

 

1.4.4. Halak 

1.4.4.1. Tervezett tározó területe 

A 2016 és 2017 tavaszán elvégzett mintavételeink során nem sikerült egyetlen halfaj jelenlétét 
sem kimutatnunk a tervezett tározóterületen található vizes élőhelyekről (belvízcsatornák, 
összekötő csatornák, üzemi csatornák). A közvetlenül a beavatkozás során érintett területről 
adatbázisunkban nem rendelkezünk korábbi mintavételek során gyűjtött adatokkal. 

A beavatkozási terület közvetlen közelében található vizes élőhelyekről azonban 
rendelkezésünkre állnak saját gyűjtésekből származó adatok, amelyek alapján az érintett terület 
közvetlen környezetében, amennyiben a Tiszát nem vesszük figyelembe 31 halfaj fordul elő a 
kisebb méretű vizes élőhelyek esetében. Ezek közül az előforduló halfajok (Abramis bjoerkna, 
Abramis brama, Alburnoides bipunctatus, Alburnus alburnus, Ameiurus melas, Ameiurus 
nebulosus, Aspius aspius, Carassius carassius, Carassius gibelio, Chondrostoma nasus, Cobitis 
elongatoides, Cyprinus carpio, Esox lucius, Gobio albipinnatus, Gobio gobio, Gymnocephalus 
cernuus, Lepomis gibbosus, Leucaspius delineatus, Leuciscus cephalus, Leuciscus idus, 
Leuciscus leuciscus, Misgurnus fossilis, Perca fluviatilis, Perccottus glenii, Pseudorasbora 
parva, Rhodeus sericeus, Rutilus rutilus, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, 
Silurus glanis, Vimba vimba) közül, a beruházás által érintett területen található kis méretű vizes 
élőhelyek potenciálisan, csak kevés faj számára jelentenének ideális élőhelyet. A felsorolt fajok 
közül a növényzettel erősen benőtt lassú folyású csatornákat kedvelő bodorka (Rutilus rutilus) 
és a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) előfordulása valószínűsíthető a terület 
esetében, amennyiben a vízutánpótlás folyamatossá válik. A védett réti csík (Misgurnus fossilis), 
a terület közelében előfordul, számára a mocsarasodó állóvizek biztosítanak kedvező élőhelyi 
feltételeket. A kurta baing (Leucaspius delineatus), a kis csatornákban is megtalálja a számára 
kedvező környezeti feltételeket. Az őshonos faunaelemeken túl az idegenhonos ezüstkárász 
(Carassius gibelio) előfordulása valószínűsíthető a terület esetében. 

 

1.4.4.2. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakasza 

A 2016 – 2017 -ben elvégzett mintavételein adatai alapján a területen a hosszan tartó 
csapadékhiányos időszakot követő kedvezőtlen környezeti feltételekkel jellemezhető időszak 
hatására nem tudtuk egyetlen halfaj jelenlétét sem igazolni. 

 

1.4.4.3. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának halközössége 

A 2016 – 2017 -ben elvégzett mintavételein adatai alapján a területen a hosszan tartó 
csapadékhiányos időszakot követő kedvezőtlen környezeti feltételekkel jellemezhető időszak 
hatására nem tudtuk egyetlen halfaj jelenlétét sem igazolni. 

 

1.4.4.4. A vízpótlás által érintett holtmedrek  

A 2016 – 2017 -ben elvégzett mintavételein adatai alapján sem Halábor szegi sem a Nagy szeg 
holtmederben a hosszan tartó csapadékhiányos időszakot követő kedvezőtlen környezeti 
feltételekkel jellemezhető időszak hatására nem tudtuk egyetlen halfaj jelenlétét sem igazolni. 
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1.4.5. Kétéltűek és hüllők 

A mintavételi területek a tározó területén úgy lettek kijelölve, hogy lehetőleg minden 
beavatkozási típus (belvízcsatorna, üzemi csatorna, összekötő csatorna, műtárgy) kellően 
reprezentálva legyen. Ezért az alábbiakban nem bontjuk külön beavatkozási típusonként a kapott 
biotikai adatokat, hanem a tározó teljes területét a növényzetnél és a madárfaunánál alkalmazott 
településcsoportoknak megfelelő bontásban tárgyaljuk. 

2016 tavaszán igyekeztünk azokat a helyeket felkeresni, ahol a tározó területén található 
természetes vagy mesterséges vízfolyásokban kétéltű, valamint hüllőfajok jelenlétét 
feltételeztük. 

 

1.4.5.1. A tervezett tározó területe 

Tiszakóród és Tiszacsécse települések által érintett területek 

A vizsgálati területen 7 lokalitásban észleltük a kétéltű és hüllőfajok jelenlétét, melynek során 5 
faj 68 egyedét észleltük. 

5. táblázat: A felmérések során észlelt kétéltű- és hüllőfajok és jellemzőbb biotikai, illetőleg 
egyéb adatai Tiszakóród és Tiszacsécse területén 

Fajnév E.1 Kor2 Ivar3 
Észl. 

módja4 
Település 

Mintavétel helyszín 
kódja5 

Dátum 

Triturus dobrogicus 5 ad ne vm Tiszakóród 258 2016-04-14 
Tritutur dobrogicus 2 ad ne vm Tiszakóród 404 2016-04-14 
Triturus dobrogicus 4 ad ne vm Tiszakóród Z4 jelű zsilip 2016-04-14 
Lissotriton vulgaris 3 ad ne vm Tiszakóród Z4 jelű zsilip 2016-04-14 
Bombina bombina 35 ad ne vm Tiszakóród 258 2016-04-14 
Bombina bombina 3 ad ne vm Tiszakóród Z4 jelű zsilip 2016-04-14 
Bombina bombina 9 ad ne vm Tiszakóród 404 2016-04-14 
Rana arvalis 1 ad ne vm Tiszakóród Z6 jelű zsilip 2016-10-10 
Lacerta agilis 2 ad ne vm Tiszakóród 257 2016-0927 
Lacerta agilis 1 ad ne vm Tiszakóród 395 2016-09-28 
Lacerta agilis 1 ad ne vm Tiszakóród 395 2016-09-28 
Lacerta agilis 1 ad ne vm Tiszakóród 462 2016-09-29 
Lacerta agilis 1 ad ne vm Tiszakóród 535 2016-09-29 

“1”- egyedszám;  
“2”- kor („ad”- adult, „juv” – juvenilis);  
“3” - ivar („h”- hím, „n” - nőstény, „ne”- vizuálisan nem meghatározható);  
“4” - Az észlelés módja („h” – hang, „vm” – vizuális megfigyelés);  
„5” - A vizsgált élőhelyfolt száma (lásd: 5.2. fejezet), illetőleg a tervezett műtárgy vagy zsilip kódja 

 

A 258-as pont és a 404-as pont egy vízelvezető árok két pontja, mely a kora tavaszi csapadékos 
időjárásnak köszönhetően vízzel telt állapotban volt 2016. április 14-én, így megfelelő 
szaporodóhelyet biztosíthatott a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a vöröshasú unka 
(Bombina bombina) számára. A Z4 és Z6 jelű zsilipnél szintén a fenti okok miatt észleltük a 
dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) mellett a pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) jelenlétét, a 
vöröshasú unka (Bombina bombina) esetében pedig tömeges jelenlétről beszélhetünk. A 
következő herpetológiai adatok a vizsgálati területről a fürge gyík (Lacerta agiliis) szeptember 
végi előfordulásait igazolják A viszonylag meleg, száraz, lehűlést és csapadékot hozó hidegfront 
előtti utolsó őszi napokon az út széli száraz cserjések és kiszáradt gyepek mentén sokfelé 
aktívak voltak a faj egyedei. A legutolsó herpetológiai adat az október 10-i mocsári béka (Rana 
arvalis) adata már egy telelőhelyre igyekvő példány jelenlétét igazolta. 
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Milota település által érintett területek 

A vizsgálati területen 7 lokalitásban észleltük kétéltű és hüllőfajok jelenlétét, melynek során  
4 faj 124 egyedének jelenlétét rögzítettük. 

6. táblázat: A felmérések során észlelt kétéltű- és hüllőfajok és jellemzőbb biotikai, illetőleg 
egyéb adatai Milota területén 

Fajnév E.1 Kor2 Ivar3 
Észl. 

módja4 
Település Mintavétel helyszín kódja5 Dátum 

Triturus dobrogicus 1 ad ne vm Milota 
Palád-Csécsei-főcsatorna 

(790-es folt) 
2016-04-14 

Bombina bombina 15 ad ne vm Milota Jer-csatorna (66) 2016-04-14 
Bombina bombina 21 ad ne vm Milota 163 2016-04-14 
Bombina bombina 57 ad ne vm Milota Cser-háti-csatorna (66) 2016-04-14 

Bombina bombina 15 ad ne vm Milota 
Palád-Csécsei-csatorna 

(790) 
2016-04-14 

Bombina bombina 12 ad ne vm Milota 
Palád-Csécsei-főcsatorna 

(790-es folt) 
2016-04-14 

Hyla arborea 1 ad ne vm Milota 
Palád-Csécsei-csatorna 

(790) 
2016-04-14 

Lacerta agilis 1 ad ne vm Milota 554 2016-09-30 
Lacerta agilis 1 ad ne vm Milota 597 2016-09-30 
A jelmagyarázatot lásd az 5. táblázatnál! 

 
A kora tavaszi csapadékos időjárásnak köszönhetően 2016. április közepén az érintett területen 
számos vízzel telt mederben és árokban kialakult vizes élőhely mentén észleltük szaporodó 
kétéltű fajok, így a farkos kétéltűek közül a dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus), míg a 
farkatlan kétéltű fajok közül a vöröshasú unka (Bombina bombina) tömeges jelenlétét. A 
szeptember végi meleg, száraz időjárás idején a fürge gyík (Lacerta agilis) aktivitását a 
vizsgálati területen is rögzíthettük. 

 

Sonkád és Tiszabecs települések által érintett területek 

A vizsgálati területen 1 lokalitásban észleltük kétéltű és hüllőfajok jelenlétét, melynek során 1 
faj 1 egyedének jelenlétét rögzítettük. 

7. táblázat: A felmérések során észlelt kétéltű- és hüllőfajok és jellemzőbb biotikai, illetőleg 
egyéb adatai Sonkád és Tiszabecs területén 

Fajnév E.1 Kor2 Ivar3 
Észl. 

módja4 
Település Mintavétel helyszín kódja5 Dátum 

Natrix natrix 1 ad ne vm Sonkád 677 2016-10-03 
A jelmagyarázatot lásd az 5. táblázatnál! 

 

A vízisikló (Natrix natrix) október eleji biotikai adata egy telelőhelyre igyekvő példány 
jelenlétét igazolta. 

 

1.4.5.2. A tervezett anyagnyerőhelyek  

 A1 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyrészt nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, 
kisebb részt fehér akácos mezővédő erdősávot és egy csekély kiterjedésű mocsárrétet és 
fűzliget sávot. Az érintett területek nem tekinthetők jelentős kétéltű-hüllő élőhelyeknek. A 
felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. 
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 A2 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, mely nem 
tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj 
jelenlétét nem észleltük. 

 A3 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő területének nagy része egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra, kisebb részt zavart üde gyep és elhanyagolható kiterjedésben mocsárrét jellegű 
élőhely is előfordul. A terület nem tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés 
során kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. 

 A4 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, mely nem 
tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj 
jelenlétét nem észleltük. 

 A5 anyagnyerőhely: A beavatkozás által érintett ingatlanon évelő, intenzív szántóföldi 
kultúrák és fiatal parlag, ugar figyelhető meg. A terület nem tekinthető jelentős kétéltű-
hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. 

 A6 anyagnyerőhely: A Tiszabecs 092/9 hrsz területének északnyugati széle egy fehér 
akác képezte sáv, a hrsz területének nagy része egyéves intenzív szántóföldi kultúra. A 
terület nem tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy 
hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. 

 A7 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, mely nem 
tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj 
jelenlétét nem észleltük. 

 A8 anyagnyerőhely:A terület nagy része alacsony természetességű egyéves intenzív 
szántóföldi kultúra kisebb részt mocsárrét jellegű élőhely, valamint zavart, jellegtelen üde 
gyep.  A terület nem tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során 
kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. 

 A9 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő területén egyéves, intenzív szántóföldi kultúra, 
valamint mocsárrétek és egy fiatal erdőültetvény található. A terület nem tekinthető 
jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem 
észleltük. 

 A10 anyagnyerőhely: A területen fiatal parlag, ugar, valamint jellegtelen zavart üde gyep 
terül el. A terület nem tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során 
kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. 

 A11 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, mely nem 
tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj 
jelenlétét nem észleltük. 

 A12 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát, valamint fiatal 
parlag, ugar területet érint, mely nem tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A 
felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. 

 A13 anyagnyerőhely: A közel 17,7 hektár kiterjedésű anyagnyerő területén veres 
csenkeszes rét jellegű élőhelyek és nagyobb kiterjedésű mocsárrétek terülnek el. A 
felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj jelenlétét nem észleltük. Az érintett gyepterületek 
száraz cserjésekkel érintkező részei a fürge gyík (Lacerta agilis) élőhelyeit képezhetik. 

 

1.4.5.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakasza 

A vizsgálati területen 7 lokalitásban észleltük kétéltű- és hüllőfajok jelenlétét, melynek során 3 
faj 12 egyedének jelenlétét rögzítettük. Lásd 8. táblázat. 
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8. táblázat A felmérések során észlelt kétéltű- és hüllőfajok és jellemzőbb biotikai, illetőleg 
egyéb adatai a Palád-Csécsei csatornán 

Fajnév E.1 Kor2 Ivar3 
Észl. 

módja4 
Település Mintavétel helyszín kódja5 Dátum 

Triturus 
dobrogicus 

1 ad ne vm Tiszabecs 13+170 2017-03-30 

Bombina bombina 1 ad h am Tiszabecs 12+860 2017-04-27 

Bombina bombina 2 ad h am Tiszabecs 13+060 2017-04-27 

Lacerta agilis 1 ad ne vm Tiszabecs 10+700 2017-04-27 

Lacerta agilis 5 ad ne vm Tiszabecs 11+600 2017-04-27 

Lacerta agilis 1 ad ne vm Tiszabecs 12+000 2017-04-27 

Lacerta agilis 1 ad ne vm Tiszabecs 12+900 2017-04-27 

A jelmagyarázatot lásd az 5. táblázatnál! 

 

A tavaszi csapadékos időjárásnak köszönhetően 2017. márciusában egy vízzel telt 
mederszakasznál észleltük a szaporodó kétéltű fajok, így a farkos kétéltűek közül a dunai tarajos 
gőte (Triturus dobrogicus), míg a farkatlan kétéltű fajok közül április végén a vöröshasú unka 
(Bombina bombina) jelenlétét. A kiszáradt meder rézsűjén és depóniáján április végén, 
elsősorban a felsőbb szakaszokon a fürge gyík (Lacerta agilis) egyedeinek aktivitását 
rögzítettük. 

 

1.4.5.4. Az Összekötő-csatorna tervezett  nyomvonalának kétéltű-  és hüllőfaunája 

A vizsgálati területen 5 lokalitásban észleltük kétéltű- és hüllőfajok jelenlétét, melynek során 7 
faj 23 egyedének jelenlétét rögzítettük. Lásd 9. táblázat. 

9. táblázat A felmérések során észlelt kétéltű- és hüllőfajok és jellemzőbb biotikai, illetőleg 
egyéb adatai az Összekötő-csatornánál 

Fajnév E.1 Kor2 Ivar3 
Észl. 

módja4 
Település Mintavétel helyszín kódja5 Dátum 

Triturus 
dobrogicus 

2 ad ne vm Kispalád 5+406 2017-03-30 

Bombina bombina 1 ad h am Botpalád 0+600 2017-04-26 
Bombina bombina 8 ad h am Kispalád 5+406 2017-04-26 
Bufo bufo 1 ad ne vm Kispalád 5+406 2017-03-30 
Hyla arborea 1 ad h am Kispalád 5+406 2017-04-26 
Pelophylax 
esculentus agg. 

1 ad ne vm Kispalád 5+406 2017-03-30 

Lacerta agilis 1 ad ne vm Botpalád 3+350 2017-04-26 
Lacerta agilis 1 ad ne vm Botpalád 4+720 2017-04-26 
Zootaca vivipara 6 ad ne vm Kispalád 4+374 2017-04-26 
Zootaca vivipara 1 ad ne vm Botpalád 5+406 2017-03-30 
A jelmagyarázatot lásd az 5. táblázatnál! 

 

Az Összekötő-csatorna kivezetésének közelében az Alsó-Öreg-Túr kiterjedt mocsári 
vegetációval borított, sekély öble kiemelt szaporodóhelyként és élőhelyként funkcionál számos 
kétéltű faj számára. A terület az elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) élőhelyeként is számon 
tartható. Az Összekötő-csatorna kiszáradt medrének rézsűjén több helyen észleltük a fürge gyík 
(Lacerta agilis) jelenlétét, ugyanakkor a 4+374 km körül a kiszélesedő, vízi harmatkásás-
mocsári sásos, fűzliget foltokkal kellően árnyékolt pangóvízel telt, természetes partú meder 
kiemelt élőhely az elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) számára is.  
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1.4.5.5. A vízpótlás által érintett holtmedrek kétéltű- és hüllőfaunája 

 Meggy-kereki holtmeder: A vizsgált holtmeder fehér akác (Robinia pseudoacacia) és 
fekete bodza (Sambucus nigra) dominálta élőhelyén a fürge gyík (Lacerta agilis) egyetlen 
egyedének (adult hím pld.) jelenlétét rögzítettük. 

 Halábor szegi holtmeder: A holtmeder keleti végénél található vízállás területén 2017. 
március 30-án a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) (1 adult egyed), míg 2017. április 
27-én a vöröshasú unka (Bombina bombina) (8 adult hím egyed) jelenlétét rögzítettük. 
Csapadékos években a holtág mélyebben fekvő keleti részei a kétéltű fajok kiemelt 
szaporodóhelyeként és élőhelyeként tarthatók számon. 

 Nagy szeg holtmeder: A vizsgálati területen 2 lokalitásban észleltük kétéltű- és 
hüllőfajok jelenlétét, melynek során 5 faj 6-8000 egyedének jelenlétét rögzítettük. (Lásd 
10. táblázat.) 

10. táblázat A felmérések során észlelt kétéltű- és hüllőfajok és jellemzőbb biotikai, illetőleg 
egyéb adatai a Nagy szeg holtmedernél 

Fajnév E.1 Kor2 Ivar3 
Észl. 

módja4 
Település Mintavétel helyszín kódja5 Dátum 

Bombina bombina 30-
40 

ad h am Tiszakóród Nagy-Szeg holtmeder 2017-04-26 

Pelobates fuscus 1 ad h am Tiszakóród Nagy-Szeg holtmeder 2017-04-26 
Bufo bufo 1 ad ne vm Tiszakóród Nagy-Szeg holtmeder 2017-03-30 
Bufo viridis 1 ad ne vm Tiszakóród Nagy-Szeg holtmeder 2017-03-30 
Hyla arborea 1 ad h am Tiszakóród Nagy-Szeg holtmeder 2017-04-26 
Pelophylax 
esculentus agg. 

6- 
8.000 

lárva ne vm Tiszakóród Nagy-Szeg holtmeder 2017-04-26 

A jelmagyarázatot lásd az 5. táblázatnál! 

A holtmeder déli részén található kubikgödrök a kétéltű fajok kiemelt szaporodóhelyeként 
és élőhelyeként tarthatók számon, melyet a területen kiubró fajszám és egyedszám is 
példáz. 

 Palád-Csécsei holtmeder: A Palád-Csécsei-holtmeder kiszáradt medrében, a terület 
keleti, nitrofil  aljnövényzetű erdei élőhelyén a fürge gyík (Lacerta agilis) egyetlen adult 
egyedének jelenlétét észleltük. 

 

1.4.5.6. Kiemelt hüllőfajok érintettsége 

 Elevenszülő gyík (Zootaca vivipara): Az Összekötő-csatorna 4+374 km szelvénye körül 
a kiszélesedő, vízi harmatkásás, mocsári sásos, fűzliget foltokkal kellően árnyékolt 
pangóvízel telt, természetes partú meder kiemelt élőhelye az elevenszülő gyík (Zootaca 
vivipara) számára is. A felmérés során 6 példány jelenlétét észleltük az említett tervezési 
szakaszon 2017.04.26-án. A 2017.03.30-án az Alsó-Öreg-Túr területén az Összekötő-
csatorna 5+406 km szelvénye közelében egyetlen példány jelenlétét észleltük. 

 Keresztes vipera (Vipera berus): A beavatkozás által érintett területen egyetlen 
alkalommal sem észleltük a faj jelenlétét. A beavatkozási területről, illetőleg annak 10 km-
es körzetéből származó, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától vásárolt biotikai 
adatok legközelebb az Összekötő-csatorna tervezett munkálataitól 1.117 m-re (Botpalád, 
Irgó-legelő) lokalizálják a faj egyetlen előfordulását (2012.06.14.). 
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1.4.6. Madarak 

Az alábbiakban a vizsgálati területen rögzített biotikai adatokat a korábbi élőlénycsoportoktól 
eltérően tárgyaljuk. Bemutatjuk a tervezett tározó töltés helyszínének madárfaunáját a korábban 
alkalmazott települési közigazgatási határoknak megfelelő csoportosítás szerint. Nem bontjuk 
külön a tározó területén belül előforduló belvízcsatornák, valamint a tervezett vagy már jelenleg 
is meglévő összekötő csatornák fészkelő madárfaunáját, mivel a tározó területének 
madárfaunája bemutatása azt már lefedi. Külön tárgyaljuk a műtárgyakat és az anyagnyerők, és 
külön a Palád-Csécsei-főcsatorna, illetőleg az Összekötő-csatorna madárfaunáját. A műtárgyak 
és az anyagnyerők egy részénél csak fészkelési időszakon kívüli időszakban tudtuk elvégezni a 
terepbejárást, ezért ezeknél konkrét fészkelési adatok híján, korábbi terepi tapasztalatainkon 
alapuló becslést végzünk, így az adatok ez utóbbiak esetében csak tájékoztató jelleggel 
szolgálhatnak a beavatkozáshoz.  

Itt kell megemlítenünk, hogy 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 szintén egy, a korábbi tereptapasztalatokon alapuló 
állománybecsléssel egészítettük ki, így ezen két faj esetében a vizsgált szakaszokon szintén 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. 

 

1.4.6.1. A tervezett tározó területe 

Tiszakóród és Tiszacsécse települések által érintett területek 

A vizsgálati területen fiatal (elsősorban kocsányos tölgy és magyar kőris dominálta) erdősítések, 
egyéves és évelő intenzív szántóföldi kultúrák, intenzív gyümölcsösök, elsősorban juhokkal, 
másodsorban szarvasmarhákkal legeltetett mocsárrétek, valamint 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 (16 vizsgálati ponton 
pontszámlálás, valamint a fészkelési időszakot megelőző fészekkeresés és harkályfajok 
jelenlétének vizsgálata) során 37 madárfaj 230-260 egyedének jelenlétét észleltük. Az említett 
fajok közül 34 faj (legalább 170 pár) fészkelését valószínűsítjük. A fészkelő madárfajok 
elsősorban a vizsgálati terület erdei élőhelyeihez (észlelt fajok 64,7%-a, a minimálisan 
feltételezett fészkelő párok számának 48,8%-a), másodsorban az ún. szegélyélőhelyekhez 
(bokrosok, mezővédő erdősávok és füves területek, szántóföldek) (észlelt fajok 29,4%-a, a 
minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 48,8%-a) kötődtek, kisebb részt pedig a vizes 
élőhelyekhez (észlelt fajok 5,9%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 2,4%-
a). 

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

 A vizsgálat során észlelt, erdei élőhelyekhez kötődő madárfajok: egerészölyv (Buteo 
buteo), örvös galamb (Columba palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur), kakukk 
(Cuculus canorus), búbos banka (Upupa epops), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály 
(Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), erdei pityer (Anthus 
trivialis), fülemüle (Luscinia megarhynchos), fekete rigó (Turdus merula), barátposzáta 
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(Sylvia atricapilla), kis poszáta (Sylvia curruca), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus 
collybita), széncinege (Parus major), csuszka (Sitta europaea), sárgarigó (Oriolus 
oriolus), holló (Corvus corax), seregély (Sturnus vulgaris), erdei pinty (Fringilla coelebs), 
citromsármány (Emberiza citrinella). 

 A vizsgálat során észlelt szegélyélőhelyekhez kötődő madárfajok: fácán (Phasianus 
colchicus), mezei pacsirta (Alauda arvensis), karvalyposzáta (Sylvia nisoria), mezei 
poszáta (Sylvia communis), tövisszúró gébics (Lanius collurio), szarka (Pica pica), házi 
veréb (Passer domesticus), mezei veréb (Passer montanus), kenderike (Carduelis 
cannabina), sordély (Emberiza calandra). 

 A vizsgálat során észlelt vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok: sárga billegető 
(Motacilla flava), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) 

 

A felmérési pontokon észlelt fészkelő fajok és a fészkelő párok minimális valószínűsíthető 
száma az előforduló élőhelyek szerinti bontásban: 

 Mocsárrétek és azokkal mozaikoló kisebb fragmentumélőhelyek (száraz cserjések, 
zavart üde és száraz gyepek): mezei pacsirta (Alauda arvensis) (29 pár), sárga billegető 
(Motacilla flava) (2 pár), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) (1 pár), sordély 
(Emberiza calandra) (5 pár). 

 Száraz cserjések, valamint azokkal mozaikoló fragmentumélőhelyek (üde cserjés 
foltok, őshonos és nem őshonos fafajok egyedei és laza csoportjai) és fiatal 
erdőültetvények: fácán (Phasianus colchicus) (2 revírtartó kakas), fekete rigó (Turdus 
merula) (2 pár), karvalyposzáta (Sylvia nisoria) (10 pár), mezei poszáta (Sylvia communis) 
(3 pár), sárgarigó (Oriolus oriolus) (1 pár), tövisszúró gébics (Lanius collurio) (9 pár), 
kenderike (Carduelis cannabina) (1 pár), citromsármány (Emiberiza citriniella) (3 pár), 
sordély (Emberiza calandra) (3 pár). 

 Őshonos és nem őshonos fafajok alkotta facsoportok és erdősávok, valamint az 
azokhoz kapcsolódó fragmentum élőhelyek (elsősorban száraz és üde cserjés foltok): 
örvös galamb (Columba palumbus) (2 pár), vadgerle (Streptopelia turtur) (3 pár), kakukk 
(Cuculus canorus) (3 pár), búbos banka (Upupa epops) (3 pár), erdei pityer (Anthus 
trivialis) (2 pár), fülemüle (Luscinia megarhynchos) (4 pár), fekete rigó (Turdus merula) 
(5 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (5 pár), karvalyposzáta (Sylvia nisoria) (2 pár), 
kis poszáta (Sylvia curruca) (1 pár), mezei poszáta (Sylvia communis) (2 pár), széncinege 
(Parus major) (1 pár), sárgarigó (Oriolus oriolus) (1 pár), tövisszúró gébics (Lanius 
collurio) (2 pár), szarka (Pica pica) (1 pár), seregély (Sturnus vulgaris) (1 pár), erdei 
pinty (Fringilla coelebs) (2 pár), citromsármány (Emberiza citrinella) (2 pár), sordély 
(Emberiza calandra) (1 pár). 

 Ültetett, idős kocsányos tölgyes: 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) (2-3 pár), erdei pityer (Anthus trivialis) (1 
pár), fülemüle (Luscinia megarhynchos) (1 pár), fekete rigó (Turdus merula) (4 pár), 
barátposzáta (Sylvia atricapilla) (2 pár), szürke légkapó (Muscicapa striata) (2 pár), 
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) (2 pár), széncinege (Parus major) (4 pár), 
csuszka (Sitta europaea) (1 pár), sárgarigó (Oriolus oriolus) (4 pár), holló (Corvus corax) 
(1 pár), seregély (Sturnus vulgaris) (1 pár), erdei pinty (Fringilla coelebs) (2 pár), 
citromsármány (Emberiza citrinella) (1 pár). 

 Egyéves és évelő szántóföldi kultúrák, valamint gyümölcsösök: mezei pacsirta (Alauda 
arvensis) (9 pár), sárga billegető (Motacilla flava) (1 pár). 
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 Tanyák és családi gazdaságok: házi veréb (Passer domesticus) (2 pár), mezei veréb 
(Passer montanus) (2-3 pár) 

 

Milota település által érintett területek 

A vizsgálati területen egyéves és évelő szántóföldi kultúrák, juhokkal és szarvasmarhákkal 
legeltetett, részben cserjésedő mocsárrétek, fiatal erdőültetvények, ugyanakkor üde cserjés 
foltokkal tagolt száraz cserjések, fehér akác alkotta telepített erdők, őshonos és nem őshonos 
fafajok képezte erdősávok és fasorok, illetőleg egy halastó figyelhető meg. A vizsgálati területen 
végzett felmérések (26 vizsgálati ponton pontszámlálás, valamint a fészkelési időszakot 
megelőző fészekkeresés és harkályfajok jelenlétének vizsgálata) során 45 madárfaj 204-210 
egyedének jelenlétét észleltük. Az említett fajok közül 18 faj (legalább 88 pár) fészkelését 
valószínűsítjük. A fészkelő fajok leginkább a szegélyélőhelyekhez (bokrosok, mezővédő 
erdősávok és füves területek, szántóföldek) (észlelt fajok 44,1%-a, a minimálisan feltételezett 
fészkelő párok számának 55,3%-a), másodsorban az erdei élőhelyekhez (észlelt fajok 41,2%-a, a 
minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 34,2%-a) kötődtek, kisebb részt pedig a vizes 
élőhelyekhez (észlelt fajok 14,7%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 
10,5%-a). 

 A vizsgálat során észlelt szegélyélőhelyekhez kötődő madárfajok: fürj (Coturnix 
coturnix), fácán (Phasianus colchicus), vörös vércse (Falco tinnunculus), mezei pacsirta 
(Alauda arvensis), parlagi pityer (Anthus campestris), cigánycsuk (Saxicola torquatus), 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria), mezei poszáta (Sylvia communis), tövisszúró gébics 
(Lanius collurio), kis őrgébics (Lanius minor), nagy őrgébics (Lanius excubitor), mezei 
veréb (Passer montanus), zöldike (Carduelis chloris), kenderike (Carduelis cannabina), 
sordély (Emberiza calandra). 

 A vizsgálat során észlelt erdei élőhelyekhez kötődő madárfajok: örvös galamb 
(Columba palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur), kakukk (Cuculus canorus), erdei 
pityer (Anthus trivialis), fülemüle (Luscinia megarhynchos), fekete rigó (Turdus merula), 
énekes rigó (Turdus philomelos), barátposzáta (Sylvia atricapilla), kis poszáta (Sylvia 
curruca), széncinege (Parus major), sárgarigó (Oriolus oriolus), erdei pinty (Fringilla 
coelebs), meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes), citromsármány (Emberiza 
citrinella). 

 A vizsgálat során észlelt vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok: tőkés réce (Anas 
platyrhynchos), bíbic (Vanellus vanellus), sárga billegető (Motacilla flava), rozsdás csuk 
(Saxicola rubetra), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris). 

 

A felmérési pontokon észlelt fészkelő fajok és a fészkelő párok minimális valószínűsíthető 
száma az előforduló élőhelyek szerinti bontásban:  

 Mocsárrétek és azokkal mozaikoló kisebb fragmentumélőhelyek (elsősorban száraz 
cserjések és zavart üde gyepek): fürj (Coturnix coturnix) (3 pár), mezei pacsirta (Alauda 
arvensis) (14 pár), sárga billegető (Motacilla flava) (4 pár), rozsdás csuk (Saxicola 
rubetra) (1 pár), mezei poszáta (Sylvia communis) (2 pár), tövisszúró gébics (Lanius 
collurio) (3 pár), kenderike (Carduelis cannabina) (1 pár), sordély (Emberiza calandra) (1 
pár). 

 Száraz cserjések és azokkal mozaikoló fragmentumélőhelyek, illetőleg fiatal 
erdőültetvények: fácán (Phasianus colchicus) (2 revírtatró kakas), mezei pacsirta (Alauda 
arvensis) (2 pár), cigánycsuk (Saxicola torquatus) (1 pár), fekete rigó (Turdus merula) (1 
pár), karvalyposzáta (Sylvia nisoria) (1 pár), kis poszáta (Sylvia curruca) (1 pár), mezei 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  106 

poszáta (Sylvia communis) (6 pár), tövisszúró gébics (Lanius collurio) (11 pár), mezei 
veréb (Passer montanus) (1 pár), sordély (Emberiza calandra) (8 pár). 

 Őshonos és nem őshonos fafajok alkotta facsoportok és erdősávok, valamint az 
azokhoz kapcsolódó fragmentum élőhelyek (elsősorban száraz cserjések, illetve zavart 
üde gyepek és ruderális magaskórós foltok): fácán (Phasianus colchicus) (1 revírtartó 
kakas), vörös vércse (Falco tinnunculus) (1 pár) örvös galamb (Columba palumbus) (3 
pár), vadgerle (Streptopelia turtur) (2 pár), kakukk (Cuculus canorus) (2 pár), erdei pityer 
(Anthus trivialis) (3 pár), fülemüle (Luscinia megarhynchos) (3 pár), fekete rigó (Turdus 
merula) (5 pár), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) (1 pár), barátposzáta (Sylvia 
atricapilla) (7 pár), karvalyposzáta (Sylvia nisoria) (1 pár), kis poszáta (Sylvia curruca) 
(1 pár), széncinege (Parus major) (2 pár), sárgarigó (Oriolus oriolus) (8 pár), tövisszúró 
gébics (Lanius collurio) (2 pár), kis őrgébics (Lanius minor) (2 pár), nagy őrgébics 
(Lanius excubitor) (1 pár), mezei veréb (Passer montanus) (1 pár), erdei pinty (Fringilla 
coelebs) (6 pár), zöldike (Carduelis chloris) (1 pár), meggyvágó (Coccothraustes 
coccothraustes) (1 pár), citromsármány (Emberiza citrinella) (4 pár), énekes rigó (Turdus 
philomelos) (1 pár). 

 Egyéves és évelő szántóföldi kultúrák és azokhoz kapcsolódó fragmentumélőhelyek: 
bíbic (Vanellus vanellus) (1 pár), mezei pacsirta (Alauda arvensis) (14 pár), parlagi pityer 
(Anthus campestris) (3 pár), sárga billegető (Motacilla flava) (7 pár), énekes nádiposzáta 
(Acrocephalus palustris) (1 pár), kenderike (Carduelis cannabina) (1 pár). 

 

Sonkád és Tiszabecs települések által érintett területek 

A vizsgálati területen nagy kiterjedésű, legelőként hasznosított mocsárrétek és zavart üde 
gyepek, valamint intenzív gyümölcsösök, egyéves és évelő szántóföldi kultúrák, őshonos és nem 
őshonos fafajok alkotta facsoportok és fasorok, illetve kisebb kiterjedésű fiatal erdőültetvények 
figyelhetők meg. A vizsgálati területen végzett felmérések (11 vizsgálati ponton pontszámlálás, 
valamint a fészkelési időszakot megelőző fészekkeresés és harkályfajok jelenlétének vizsgálata) 
során 18 madárfaj 50-60 egyedének jelenlétét észleltük. Az említett fajok közül 15 faj (legalább 
44 pár) fészkelését valószínűsítjük. A fészkelő fajok leginkább az erdei élőhelyekhez (észlelt 
fajok 73,3%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 55,8%-a), másodsorban az 
ún. szegélyélőhelyekhez (bokrosok, mezővédő erdősávok és füves területek, szántóföldek) 
(észlelt fajok 20%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 37,2%-a), harmadrészt 
a vizes élőhelyekhez (észlelt fajok 6,6%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 
7,0%-a) kötődtek. 

 A vizsgálat során észlelt, erdei élőhelyekhez kötődő madárfajok: egerészölyv (Buteo 
buteo), örvös galamb (Columba palumbus), erdei fülesbagoly (Asio otus), nagy fakopáncs 
(Dendrocopos major), erdei pityer (Anthus trivialis), fülemüle (Luscinia megarhynchos), 
fekete rigó (Turdus merula), barátposzáta (Sylvia atricapilla), sárgarigó (Oriolus oriolus), 
erdei pinty (Fringilla coelebs), citromsármány (Emberiza citrinella). 

 A vizsgálat során észlelt szegélyélőhelyekhez kötődő madárfajok: mezei pacsirta 
(Alauda arvensis), tövisszúró gébics (Lanius collurio), mezei veréb (Passer montanus). 

 A vizsgálat során észlelt vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok: sárga billegető 
(Motacilla flava) 

 

A felmérési pontokon észlelt fészkelő fajok és a fészkelő párok minimális valószínűsíthető 
száma az előforduló élőhelyek szerinti bontásban: 
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 Mocsárrétek: mezei pacsirta (Alauda arvensis) (5 pár), sárga billegető (Motacilla flava) 
(2 pár). 

 Száraz cserjések és azokkal mozaikoló fragmentumélőhelyek (elsősorban őshonos 
fafajok és facsoportok), illetőleg nyílt gyepekkel mozaikoló fiatal erdőültetvények: 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár), erdei pityer (Anthus trivialis) (1 pár), tövisszúró 
gébics (Lanius collurio) (1 pár), citromsármány (Emberiza citrinella) (1 pár). 

 Őshonos és nem őshonos fafajok alkotta facsoportok és erdősávok: egerészölyv (Buteo 
buteo) (1 pár), örvös galamb (Columba palumbus ) (1 pár), erdei fülesbagoly (Asio otus) 
(1 pár), nagy fakopáncs (Dendrocopos major) (2 pár), fülemüle (Luscinia megarhynchos) 
(1 pár), fekete rigó (Turdus merula) (2 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (5 pár), 
sárgarigó (Oriolus oriolus) (3 pár), mezei veréb (Passer montanus) (5 pár), erdei pinty 
(Fringilla coelebs) (6 pár). 

 Egyéves és évelő szántóföldi kultúrák: mezei pacsirta (Alauda arvensis) (4 pár), sárga 
billegető (Motacilla flava) (1 pár). 

 

1.4.6.2. A tervezett műtárgyak helyszíne 

Az alábbiakban a műtárgyak közvetlen környezetében észlelt fészkelő fajokat és rögzített 
állományadataikat ismertetjük. A kis fajszám miatt az élőhelyi preferenciák tárgyalásától 
eltekintünk. A műtárgyak egy részének (V1, V2, V3, V4, V5, V6, Nagy-szeg-holtmedernél 
tervezett vízgazdálkodási műtárgy) a terepbejárására fészkelési időszakon kívüli 
időintervallumban került sor, ezért az itt szereplő adatok csak tájékoztató jelleggel szolgálnak a 
hatásbecsléshez. 

 S4 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A beavatkozási terület közvetlen közelében 
fekete rigó (Turdus merula) (1 pár) fészkelt, távolabb barátposzáta (Sylvia atricapilla) (1 
pár), erdei pinty (Fringilla coelebs) (1 pár) és citromsármány (Emberiza citrinella) (1 pár) 
fészkelését valószínűsítettük. 

 V3 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: A beavatkozási terület közvetlen közelében 
1-2 erdei élőhelyekhez kötődő madárfaj (pl. barátposzáta (Sylvia atricapilla), erdei pinty 
(Fringilla coelebs) fészkelését feltételeztük. 

 S5 jelű zsilip szivattyúállással: A tervezett műtárgy közvetlen közelében zöldike 
(Carduelis chloris) (1-2 pár) fészkelt, távolabb pedig fülemüle (Luscinia megarhynchos) 
(1 pár), fekete rigó (Turdus merula) (1 pár) és barátposzáta (Sylvia atricapilla) (1 pár). 

 Z3 jelű zsilip: A beavatkozás közvetlen közelében madárfajok nem fészkeltek. Távolabb 
kis poszáta (Sylvia curruca) (1 pár), sárgarigó (Oriolus oriolus) (1 pár) és mezei veréb 
(Passer montanus) (1 pár) fészkelésére vonatkozó adatot rögzítettünk. 

 Z4 jelű zsilip: A tervezett műtárgy közelében a cigánycsuk (Saxicola torquatus) (1 pár), 
távolabb pedig mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkelt. 

 V4 és V5 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgyak: A tervezett műtárgyak közvetlen 
közelében néhány erdei élőhelyekhez kötődő madárfaj (pl. fekete rigó - Turdus merula), 
barátposzáta (Sylvia atricapilla) fészkelését feltételeztük. 

 Z5 és Z6 jelű zsilip: A vizsgálati pontok közelében a következő madárfajok fészkelését 
rögzítettük: vadgerle (Streptopelia turtur) (1 pár), fülemüle (Luscinia megarhynchos) (1 
pár), fekete rigó (Turdus merula) (1 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (1 pár), 
tövisszúró gébics (Lanius collurio) (1 pár), seregély (Sturnus vulgaris) (1 pár). Távolabb 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (2 pár) és sordély (Emberiza calandra) (1 pár) 
fészkelését jegyeztük fel. 
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 Nagy-szeg-holtmedernél tervezett vízgazdálkodási műtárgy: A vizsgált műtárgy 
közvetlen közelében madárfajok fészkelését nem feltételeztük (nyílt terület a csatorna 
mentén), távolabb néhány erdei élőhelyekhez kötődő madárfaj fészkelését 
valószínűsítettük. 

 S6 jelű zsilip szivattyúállással: A beavatkozási terület közvetlen közelében madárfajok 
nem fészkeltek. A beavatkozástól távolabb fácán (Phasianus colchicus) (1 revírtartó 
kakas) és barátposzáta (Sylvia atricapilla) (1 pár) fészkelt. 

 V6 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgy: A tervezett vízgazdálkodási műtárgy 
közvetlen közelében madárfajok nem fészkeltek. A beavatkozástól távolabb fácán 
(Phasianus colchicus) (1 revírtartó kakas) fészkelésére utaló jele rögzítettünk. 

 Z7 jelű zsilip: A beavatkozási terület közvetlen közelében mezei pacsirta (Alauda 
arvensis) (1 pár) fészkelt. A beavatkozástól távolabb vadgerle (Streptopelia turtur) (1 pár), 
fülemüle (Luscinia megarhynchos) (1 pár), fekete rigó (Turdus merula) (1 pár), énekes 
rigó (Turdus philomelos) és sárgarigó (Oriolus oriolus) költött. 

 Z1 jelű tervezett zsilip: A beavatkozás közvetlen közelében madárfajok nem fészkeltek. 
Távolabb tövisszúró gébics (Lanius collurio) (1 pár) és mezei veréb (Passer montanus) 
(néhány pár) fészkelt. 

 S3 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A beavatkozási terület közvetlen közelében 
sárgarigó (Oriolus oriolus) (1 pár) fészkelt, távolabb pedig énekes rigó (Turdus 
philomelos) (1 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (1 pár), citromsármány (Emberiza 
citrinella) (1 pár). 

 S2 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A beavatkozás közvetlen közelében madárfajok 
nem fészkeltek. 

 Z2 jelű tervezett zsilip: A beavatkozás közvetlen közelében csicsörke (Serinus serinus) 
(1 pár) költött. Távolabb örvös galamb (Columba palumbus) (1 pár), fülemüle (Luscinia 
megarhynchos) (1 pár), széncinege (Parus major) (1 pár), seregély (Sturnus vulgaris) (1 
pár), erdei pinty (Fringilla coelebs) (1 pár) fészkelt. 

 S1 jelű tervezett zsilip szivattyúállással: A beavatkozás közvetlen közelében madárfajok 
nem fészkeltek. Távolabb vadgerle (Streptopelia turtur) (1 pár), kakukk (Cuculus 
canorus) (1 pár), fekete rigó (Turdus merula) (1 pár), mezei poszáta (Sylvia communis) és 
sárgarigó (Oriolus oriolus) (1 pár) fészkelésére utaló jeleket rögzítettünk. 

 V1 és V2 jelű tervezett vízgazdálkodási műtárgyak: A beavatkozás közvetlen 
közelében madárfajok nem fészkeltek. 

 

1.4.6.3. A tervezett anyagnyerők helyszíne 

 A1 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyrészt nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, 
kisebb részt fehér akácos mezővédő erdősávot és egy csekély kiterjedésű mocsárrétet és 
fűzliget sávot. Az érintett területen a következő fajok fészkelését rögzítettük: vadgerle 
(Streptopelia turtur) (1 pár), sárgarigó (Oriolus oriolus) ( 2 pár), a bokorsávban pedig 
fekete rigó (Turdus merula) (1 pár). 

 A2 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, belvizes folttal. 
A szántó területén a a belvizes folt szélén a bíbic (Vanellus vanellus) fészkelését 
rögzítettük (2 pár). 

 A3 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő területének nagy része egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra, kisebb részt zavart üde gyep és elhanyagolható kiterjedésben mocsárrét jellegű 
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élőhely is előfordul. A területen a mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkelését rögzítettük 
(1 pár). 

 A4 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint, mely nem 
tekinthető jelentős kétéltű-hüllő élőhelynek. A felmérés során kétéltű- vagy hüllőfaj 
jelenlétét nem észleltük. A területen a mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkelését 
rögzítettük (1 pár). 

 A5 anyagnyerőhely: A beavatkozás által érintett ingatlanon évelő, intenzív szántóföldi 
kultúrák és fiatal parlag, ugar figyelhető meg. A területen a mezei pacsirta (Alauda 
arvensis) fészkelését rögzítettük (1 pár). 

 A6 anyagnyerőhely: A Tiszabecs 092/9 hrsz területének északnyugati széle egy fehér 
akác képezte sáv, a hrsz területének nagy része egyéves intenzív szántóföldi kultúra. Az 
akácosban a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) fészkelésére utaló jelet rögzítettünk. 

 A7 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint. A területen a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkelését rögzítettük (1 pár). 

 A8 anyagnyerőhely: A terület nagy része alacsony természetességű egyéves intenzív 
szántóföldi kultúra kisebb részt mocsárrét jellegű élőhely, valamint zavart, jellegtelen üde 
gyep. A területen a mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkelését rögzítettük (2 pár). 

 A9 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő területén egyéves, intenzív szántóföldi kultúra, 
valamint mocsárrétek és egy fiatal erdőültetvény található. A területen a mezei pacsirta 
(Alauda arvensis) fészkelését rögzítettük (2 pár). 

 A10 anyagnyerőhely: A területen fiatal parlag, ugar, valamint jellegtelen zavart üde gyep 
terül el. A területen a mezei pacsirta (Alauda arvensis) fészkelését rögzítettük (1 pár). 

 A11 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát érint. A területen a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár), valamint a sárga billegető (Motacilla flava) (1 
pár) fészkelését rögzítettük. 

 A12 anyagnyerőhely: Az anyagnyerő nagyüzemi szántóföldi kultúrát, valamint fiatal 
parlag, ugar területet érint, A területen a parlagi pityer (Anthus campestris) fészkelését 
rögzítettük (1 pár). 

 A13 anyagnyerőhely: A vizsgálati területen kiterjedt legeltetett mocsárrétek és veres 
csenkeszes rét jellegű élőhelyek figyelhetők meg. A területen mezei pacsirta (Alauda 
arvensis) (3 pár) fészkelését rögzítettük. 

 

1.4.6.4. A Palád-Csécsei-főcsatorna érintett szakaszának madárfaunája 

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 35 madárfaj 128 egyedének jelenlétét észleltük. Az említett fajok közül 
29 faj (legalább 95 pár) fészkelését valószínűsítjük. A fészkelő fajok leginkább az erdei 
élőhelyekhez (észlelt fajok 62,07%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 
68,42%- a), másodsorban az ún. nyílt és szegélyélőhelyekhez (bokrosok, mezővédő erdősávok 
és füves területek, szántóföldek) (észlelt fajok 37,93%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő 
párok számának 31,58%-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), 
kakukk (Cuculus canorus) (2 pár),nyaktekercs (Jynx torquilla) (3 pár), nagy fakopáncs 
(Dendrocopos major) (2 pár), erdei pityer (Anthus trivialis) (7 pár), fülemüle (Luscinia  
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megarhynchos) (7 pár), fekete rigó (Turdus merula) (7 pár), énekes rigó (Turdus 
philomelos) (3 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (9 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) (7 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) (5 pár), mezei pacsirta (Alauda arvensis) (4 pár), 
parlagi pityer (Anthus campestris) (2 pár), cigánycsuk (Saxicola torquatus) (2 pár), 
karvalyposzáta (1-3 pár – korábbi tereptapasztalatokon alapuló becsült adat lásd) mezei 
poszáta (Sylvia communis) (4 pár), tövisszúró gébics (Lanius collurio) (4 pár), mezei 
veréb (Passer montanus) (5 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  

 

1.4.6.5. Az Összekötő-csatorna tervezett nyomvonalának madárfaunája 

A vizsgálati területen nyílt szántókkal érintkező, kiszáradt, gyepes mederszakaszok, fehér 
akácos zavart mederrészek, hamvas fűz cserés depóniájú szakaszok, valamint különböző 
őshonos és nem őshonos fás-cserjés sávok kísérik a csatornát, végül kökényes sávok kísérte 
mederszakasz egy tölgy-kőris-szil ligeterdőn, ezután  egy fehér akác képezte erdőn keresztül éri 
el az Alsó-Öreg-Túr medrét. A vizsgálati területen végzett felmérések során 28 madárfaj 95 
egyedének jelenlétét észleltük. Az említett fajok közül 24 faj (legalább 68 pár) fészkelését 
valószínűsítjük. A fészkelő fajok leginkább az erdei élőhelyekhez (észlelt fajok 66,66%-a, a 
minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 70,59%-a), másodsorban az ún. nyílt és 
szegélyélőhelyekhez (bokrosok, mezővédő erdősávok és füves területek, szántóföldek) (észlelt 
fajok 33,33%-a, a minimálisan feltételezett fészkelő párok számának 29,41%-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) (9 pár), fekete 
rigó (Turdus merula) (2 pár), énekes rigó (Turdus philomelos) (1 pár), barátposzáta (Sylvia 
atricapilla) (16 pár),  kis poszáta (Sylvia curruca) (3 pár), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus 
collybita) (2 pár), őszapó (Aegithalos caudatus) (1 pár), kék cinege (Parus caeruleus) (1 
pár), széncinege (Parus major) (3 pár), erdei pinty (Fringilla coelebs) (2 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: fácán (Phasianus colchicus) 
(1 pár), búbos banka (Upupa epops) (1 pár), mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár), 
cigánycsuk (Saxicola torquatus) (3 pár), ), mezei poszáta (Sylvia communis) (6 pár), , 
mezei veréb (Passer montanus) (2 pár), zöldike (Carduelis chloris) (2 pár), sordély 
(Emberiza calandra) (4 pár). 
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 Egyéb, a területen a felmérés időpontja miatt nem észlelt, de valószínűleg a vizsgálati 
szakaszon még fészkelő madárfajok: 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria) (1-3 pár) – korábbi tereptapasztalatokon alapuló becsült 
adat  

tövisszúró gébics (Lanius collurio) (3-4 pár – korábbi tereptapasztalatokon alapuló 
becsült adat 

 

1.4.6.6. A vízpótlás által érintett holtmedrek madárfaunája 

 Meggy-kereki holtmeder: A nagyrészt fehér akác és törékeny fűz képezte, a mélyebb 
részeken mocsári vegetációval és hamvas füzes foltokkal jellemezhető holtág területén 15 
faj fészkelését valószínűsítjük, melyek a következők: fácán (Phasianus colchicus), 
vadgerle (Streptopelia turtur), kakukk (Cuculus canorus), fülemüle (Luscinia 
megarhynchos), fekete rigó (Turdus merula), berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis), 
barátposzáta (Sylvia atricapilla), kis poszáta (Sylvia curruca), csilpcsalpfüzike 
(Phylloscopus collybita), őszapó (Aegithalos caudatus), széncinege (Parus major), mezei 
veréb (Passer montanus), zöldike (Carduelis chloris), tengelic (Carduelis carduelis), 
citromsármány (Emberiza citrinella). 

 Halábor szegi holtmeder: A Halábor-szegi holtmeder nagy kiterjedésű nyílt, mocsári 
vegetációval, foltokban nádassal, illetőleg északi és déli szélén idegenhonos és őshonos 
fafajok képezte fasorokkal és facsoportokkal jellemezhető élőhelyén az alábbi fajok 
fészkelését valószínűsítjük: fácán (Phasianus colchicus), vadgerle (Streptopelia turtur), 
kakukk (Cuculus canorus), fülemüle (Luscinia megarhynchos), barátposzáta (Sylvia 
atricapilla), széncinege (Parus major), seregély (Sturnus vulgaris), erdei pinty (Fringilla 
coelebs), citromsármány (Emberiza citrinella). Az érintett terület közúttal érintkező részén 
található idős dió fasora az Újkóródtanya szélén fészkelő balkáni fakopáncs 
(Dendrocopos syriacus) kedvelt táplálkozóhelye. 

 Nagy szeg holtmeder: A holtmeder nyugati szélén fehér akácos, majd őshonos puha és 
keményfák alkotta facsoportjai után belvizes szántóval folytatódik. Keletebbre hamvas és 
törékeny füzekkel és kőrisfoltokkal mozaikoló mocsári cvegetáció jellemzi egészen a 
Palád- Csészei-főcsatorna medréig. A vizsgát területen az alábbi fajok fészkelését 
valószínűsítjük: fácán (Phasianus colchicus), egerészölyv (Buteo buteo) (fészkén ülő 
egyed), kakukk (Cuculus canorus), fülemüle (Luscinia megarhynchos), cigánycsuk 
(Saxicola torquatus), fekete rigó (Turdus merula), barátposzáta (Sylvia atricapilla), 
őszapó (Aegithalos caudatus), seregély (Sturnus vulgaris), erdei pinty (Fringilla coelebs), 
citromsármány (Emberiza citrinella). A holtág belvizes szántóján 1-2 pár bíbic (Vanellus 
vanellus) fészkelését valószínűsítjük. Terepbejárásunk alkalmával a terület keleti szélén 
egy hibrid fekete nyár fán a nagy őrgébics (Lanius excubitor) jelenlétét észleltük. 

 Palád-Csécsei holtmeder: A Palád-Csécsei holtmeder őshonos puhafák, valamint 
keményfák és idegenhonos fafajok alkotta fasorai által közrefogott, szárazodó, gyomos 
mocsári vegetációval rendelkező medrében, valamint annak keleti szélen megfigyelhető, 
gyomos aljnövényzetű erdei élőhelyein a következő madárfajok fészkelését 
valószínűsítjük: fácán (Phasianus colchicus), vadgerle (Streptopelia turtur), fülemüle 
(Luscinia megarhynchos), barátposzáta (Sylvia atricapilla), karvalyposzáta (Sylvia 
nisoria), őszapó (Aegithalos caudatus), széncinege (Parus major), csuszka (Sitta 
europaea), sárgarigó (Oriolus oriolus), seregély (Sturnus vulgaris), mezei veréb (Passer 
montanus), erdei pinty (Fringilla coelebs), csicsörke (Serinus serinus), zöldike (Carduelis 
chloris), tengelic (Carduelis carduelis), sordély (Emberiza calandra). 
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1.4.6.7. Kiemelt madárfaj érintettsége 

 Nagy őrgébics (Lanius excubitor): Terepbejárásaink alkalmával 2016. 06.01-én Milota, 
Kör-hát területén egy észak-dél irányú, út melletti fasor mentén, illetőleg 2017. 04. 26-án 
a Nagy szeg holtmeder területének keleti szélén észleltük 1-1 példány jelenlétét. Az utóbbi 
észlelés idejére a telelő egyedek már elhagyták hazánkat, ezért feltételezzük, hogy 
mindkét esetben fészkelésről lehet szó. 
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2. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

2.1. Hatásterületek meghatározása az élő környezet szempontjából 

Az élővilágvédelmi hatásterületek kapcsán ugyanúgy, mint az élővilágvédelmi hatások kapcsán 
indokolt elkülöníteni az építési és az üzemelési fázist, hiszen teljesen eltérő hatásfolyamatok 
jellemzik egyiket és másikat, valamint a közvetett és közvetlen hatásokat. 

 

2.1.1. Építési hatásterület 

2.2.1.1. Közvetlen építési hatásterület (az átmenetileg, vagy tartósan igénybevett területek) 

A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi szempontból minden olyan terület, amelyet az 
építéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek.  

 Tározó területe: A projekt keretében tervezett beavatkozások közvetlen építési 
hatásterületéhez tartozik a tervezett tározó töltésének nyomvonala, amely a töltéstesttel, a 
töltéselőterekkel és szivárgó csatornával együtt mintegy 50 méter széles sávot foglal el. 
Ugyancsak ide tartozik a rekonstrukcióval érintett belvízcsatornák, valamint üzemi és 
összekötő csatornák medre és fenntartási sávja is. Szintén a közvetlen építési hatásterület 
része a műtárgyak helyfoglalásával érintett terület, illetve 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 müvelés alá kerülő 
anyagnyerőhelyek területe.  

A tervezett beavatkozás fenti szempontok alapján megállapított élővilágvédelmi 
szempontú közvetlen építési hatásterületét a 23. ábrán mutatjuk be. 

 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 nyomnonal 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 közvetlen építési hatásterületét a 24. ábrán mutatjuk be. 

 

2.2.1.2. Közvetett építési hatásterület 

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).  
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23. ábra  A építési munkák által elfoglalt terület (közvetlen hatásterület) a tározónál 
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24. ábra  A építési munkák által elfoglalt terület (közvetlen hatásterület) a kapcsolódó 
fejlesztésnél és egyben az üzemelés területe 
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Természetesen ide 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.  

 Tározó területe és a Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna területe: 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. 

A humán szempontból meghatározott határ-értékeknek 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 
(25. és 26. 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. 

 

2.2.2. 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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25. ábra  Az építési munkák közvetett hatásterülete a tározónál 
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26. ábra  A építési munkák közvetett hatásterülete a kapcsolódó fejlesztésnél  
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 Tározó területe: 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, illetve 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 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 (27. ábra) értjük, 
ahol az üzemszerű működés során árvízi vészhelyzetben a Tisza hullámteréből történő 
vízkivezetés és az ennek következményeként várható 20-30 napos jelentős vízoszlop-
magasságú vízborítás érvényesül majd, mint hatótényező.  

 Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna területe: A meglévő és tervezett 
csatornaszakaszokon az üzemelés hatásterületén a jelenlegi, illetőleg a kialakításra, 
átalakításra kerülő mederszelvényeket értjük. Az érintett területet a 24. ábrán már 
szemléltettük. 

 

2.2. Az építés élővilágvédelmi szempontból meghatározható hatásai 

2.2.1. Növényzet 

2.2.1.1. Tervezett tározó 

Árvízvédelmi töltés 

A munkálatok során az alábbi, 11. táblázatban jelölt élőhelyfoltok kiterjedésének csökkenése 
várható. 
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27. ábra A Tisza-Túr közi árvízi tározó élővilágvédelmi szempontból meghatározott üzemelési hatásterülete 
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11. táblázat Az élőhelyek kiterjedésének várható csökkenése az építési fázisban 

ÁNÉR 
kód1 

Élőhelytípus neve1 
Natura 2000 

élőhely1 
Natura 

2000 kód1 
Várható terület 
csökkenés (ha) 

T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák nem  49,9 
D34 Mocsárrétek igen 6440 26,70 
OB Jellegtelen üde gyepek nem  8,67 
P3 Újonnan létrehozott, őshonos vagy idegenhonos fafajú 

fiatal erdősítés 
nem 

 7,72 

S7 
Nem őshonos fajú ültetett facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

nem  7,61 

P2b Galagonyás-kökényes-borokás száraz cserjések nem  7,23 
T7 Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények nem  3,84 
E2 Veres csenkeszes rétek igen 6510 3,46 
T2 Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák nem  2,42 

P2c 
Idegenhonos cserje- vagy japánkeserűfű-fajok uralta 
állományok 

nem  2,14 

T10 Fiatal parlag és ugar nem  2,01 
RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők nem  1,87 
OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek nem  ,64 
RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok és erdősávok nem  1,17 
S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai nem  0,95 

U10 Tanyák, családi gazdaságok nem  0,83 
P1 Őshonos fafajú fiatalosok nem  0,78 
T3 Zöldség és dísznövénykultúrák, melegházak nem  0,61 
T8 Extenzív szőlők és gyümölcsösök nem  0,53 
S1 Akácültetvények nem  0,47 
OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek nem  0,32 
RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők nem  0,32 
U11 Út- és vasúthálózat nem  0,26 
OG Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet nem  0,17 
OD Lágyszárú özönfajok állományai nem  0,07 
P2a Üde és nedves cserjések nem  0,07 

B2 
Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-
vízparti növényzet 

nem  0,05 

OF Magaskórós ruderális gyomnövényzet nem  0,04 

BA 
Fragmentális mocsári és/vagy hínárnövényzet 
mozaikok álló és folyóvizek partján 

nem  0,01 

Összesen 131,94 
 „1” - Bölöni et al. 2011 alapján; „*” – kiemelt jelentőségű élőhelyek) 

A munkálatok során a tározó töltéstengelyétől 25-25 m-es távolságban várhatóak az építés 
hatásai, ezért ezen területen belül vizsgáltuk a növényzet közvetlen érintettségét. Összességében 
úgy tekintjük, hogy 25,08 m hosszú töltésszakaszon (131,94 ha kiterjedésű területen) 
megsemmisül a növénytakaró a beruházás építési fázisában. 

A táblázatból jól látszik, hogy nagyobb részt az alacsony természeti értéket képviselő élőhelyek 
csökkenése várható. Lásd Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák (T1), Nem őshonos fajú ültetett 
facsoportok, erdősávok és fasorok (S7), Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények 
(T7), Fiatal parlag és ugar (T10), Évelő, intenzív szántóföldi kultúrák  (T2), Idegenhonos cserje- 
vagy japánkeserűfű-fajok uralta állományok (P2c), Újonnan létrehozott, őshonos vagy 
idegenhonos fafajú fiatal erdősítés (P3), Nem őshonos fafajok spontán állományai (S6), Tanyák, 
családi gazdaságok (U10), Őshonos fafajú fiatalosok (P1), Zöldség és dísznövénykultúrák, 
melegházak (T3), Extenzív szőlők és gyümölcsösök (T8), Akác-ültetvények  (S1), Út- és 
vasúthálózat (U11), Lágyszárú özönfajok állományai (OD).  
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Természetközeli, jelentős természeti értéket képviselő élőhelyek pusztulása is várható azonban 
(Mocsárrétek (D34) – 26,7 ha) és Veres csenkeszes rét jellegű élőhelyek (E2) – 3,46 ha).  

A vizsgált területen tervezett munkálatok eredményeként emellett törvényi oltalom alatt álló 
növényfaj pusztulása nem várható. Az érintett területeken a munkálatok során az élőhelyek 
átalakulása, megszűnése várható, ezért a hatást lokálisan megszüntetőnek értékeljük, mely 30,16 
hektár kiterjedésű területen jelentős természeti érték csökkenésével is fog járni. Az érintett 
természetközeli és közösségi jelentőségű élőhelyek tájegységi léptékben vizsgált kiterjedésének 
tekintetében azonban az építés hatása nem tekinthető jelentősnek, ezért annak a magasabb rendű 
növényzetre gyakorolt hatását összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 

Belvízcsatornák 

A belvízcsatornák növényzetét a Palád-Csécsei főcsatorna kivételével nagyrészt zavart üde 
gyepek, másrészt fehér akác (Robinia pseudoacacia) alkotta fasorok és inváziós gyalogakác 
(Amorpha fruticosa) képezte cserjések kísérik. A Palád-Csécsei-csatorna természetközeli medrét 
az előbbieknél magasabb természetességi értékű mocsári és hínárvegetáció jellemzi. A 
munkálatok (fa- és cserjeirtás, kotrások) során ezek megszűnése, jelentős átalakulása várható. 
Az érintett élőhelyek tájegységi szinten gyakoriak, megszűnésük jelentős természeti érték 
csökkenéssel nem fog járni, ezért az építés hatását esetükben is elviselhetőnek ítéljük. 

 

Összekötő csatornák 

Az összekötő csatornák hossza 6.916 m. Az újonnan tervezett csatornák területén a mocsárrétek 
(8,218 m2) és veres csenkeszes rét jellegű élőhelyek (3,412 m2) megszűnése várható, melyek 
jelentős természeti értéket képviselnek. Emellett az egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák és a 
gyümölcsösök érintett szakaszai is megszűnnek, bár ezek nem képviselnek jelentős természeti 
értéket. A jelenleg is vízelvezető csatornaként funkcionáló összekötő csatornák medrében 
található zavart üde gyepek és mocsári növényzet mozaikok eltűnése, rézsűjükön, depóniájukon 
megfigyelhető száraz cserjés élőhelysávok, illetőleg gyalogakácos cserjések, emellett őshonos és 
nem őshonos fafajok alkotta facsoportok eltűnése, pusztulása is várható a tervezett beruházások 
során. Az érintett élőhelyek, közöttük a jelentősebb természeti értéket képviselő mocsárrétek és 
veres csenkeszes rét jellegű élőhelyek tájegységi szinten gyakoriak, megszűnésük jelentős 
természeti érték csökkenéssel nem fog járni, ezért az építés hatását esetükben is elviselhetőnek 
ítéljük. 

 

Műtárgyak 

A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők. A tervezett helyszíneken a 
növényzetre gyakorolt hatás ugyan megszüntető, de a hatás mértéke elhanyagolható az érintett 
élőhelyek tájegységi léptékben vizsgált kiterjedésének ismeretében, ezért a hatást elviselhetőnek 
ítéljük. 

 

2.2.1.2. Anyagnyerőhelyek 

Az építési fázisban az igénybe vett anyagnyerők területén a jelenlegi vegetáció eltűnésével kell 
számolni. A beruházás építési fázisának közvetlen hatásterületén károsító hatású a növényzetre 
nézve a tervezett beavatkozás. Az élőhelyek természetességét figyelembe véve nem várható az 
élőhelyek természetességének csökkenése azoknak az anyagnyerőknek a területén, ahol jelenleg 
szántóföldi növénytermesztés folyik, vagy ugarként használják, illetőleg az alacsony 
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természetességű jellegtelen üde gyepekkel érintkező területeken, kisebb részt fiatal 
erdőültetvények, fehér akác képezte erdősávok. Ezek a területek a következők: 

 A1 (Tiszakóród 0100/24-25, 0104/2b, 0104/3, 5, 6, 7, 8 hrsz-ek) 

 A2 (Tiszakóród 030, 43/1-2 hrsz-ek) 

 A3 (Milota 084/1, 3 és 5 hrsz-ek területének 98,44%-a) 

 A4 (Tiszabecs 0102 hrsz) 

 A5 (Tiszabecs 0107 hrsz) 

 A6 (Tiszabecs 092/8-9 hrsz-ek) 

 A7 (Sonkád 017 hrsz) 

 A8 (Milota 060/17 hrsz területének 67,96%-a) 

 A9 (Milota 065/20 hrsz területének 49,14%-a, valamint a Milota 022 és 021 hrsz-ek) 

 A10 (Milota 065/10-11 hrsz-ek) 

 A11 (Milota 076/20 hrsz) 

 A12 (Tiszabecs 032/5-9, 13 és 15) 

 

Ezeknél a területeknél a hatás megszüntető, azonban a jelenlegi állapot alacsony természetességi 
mutatója miatt egyáltalán nem kell számolni természeti értékek átmeneti elveszítésével, illetve 
pusztulásával. 

A következő anyagnyerők területén jelentős természeti értéket képviselő mocsárrét terülnek el: 

  A1 (Tiszakóród 0104/2a hrsz területének 86,8%-a - 0,66 ha) 

  A3 (Milota 084/1, 3 és 5 hrsz-ek területének 1,56%-a - 0,3 ha) 

 A8 (Milota 060/17 hrsz területének 32,04%-a - 6,03 ha) 

  A9 (Milota 065/23 és 24 hrsz-ek teljes területe - 1,12 ha és 0,29 ha és a Milota 065/20 
területének 50,86%-a - 0,52 ha) 

  A13 (Milota 086/1 hrsz területének 74,41%-a - 13,17 ha) 

 

A következő anyagnyerő területén jelentős természeti értéket képviselő veres csenkeszes rét 
terül el: 

  A13 (Milota 086/1 hrsz területének 23,44%-a - 4,14 ha) 

 

Az említett területek anyagnyerőként történő hasznosítása jelentős természeti érték 
csökkenéssel, természeti kárral járna. 

 

2.2.1.3. Palád-csécsei főcsatorna  

 Fa- és cserjeirtás: A fa és cserjeirtás során a meder teljes belső szelvényéből, illetőleg 
legalább az egyik depónia területéről a fák és cserjék eltávolításra kerülnek, így a hatást 
lokálisan megszüntetőnek ítéljük. A tervezett munkálatok növényzetre gyakorolt hatását 
összességében azonban elviselhetőnek ítéljük abban az esetben, ha a munkálatokat a KHT-
ben javasolt módon, az idősebb, őshonos fafajok pl.: kocsányos tölgy (Quercus robur), 
törékeny fűz (Salix fragilis), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), hazai 
nyárfajok) képezte facsoportok oltalma mellett és a tájidegen, adventív fafajok (pl. fehér 
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akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) szelektálásával 
végzik, illetőleg a szintén javasolt módon a Magosligeti-erdő kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területtel érintkező szakaszokon (14+000 – 16+360 km) a kjtt 
területének kímélete érdekében a (déli) oldalon valósul meg a kotrási munkálatokat 
előkészítő fa- és cserjeirtás. 

 Mederkotrás: A kotrási munkálatok során a mederben található mocsári vegetáció és a 
kiszáradt részeken megfigyelhető zavart üde gyep megsemmisül, így a hatás lokálisan 
megszüntető. A tervezett munkálatok magasabb rendű növényzetet érintő hatása azonban 
összességében elviselhetőnek tekinthető abban az esetben, ha a mederanyag a KHT-ben 
javasoltaknak megfelelően a természeti szempontból kevésbé értékes depónia szakaszokon 
kerül elterítésre. Különös jelentősége van ennek a Magosligeti-erdő kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területtel érintkező szakaszán, ahol a 14+200 – 14+355 km között, 
valamint a 15+300 – 16+360 km között a jobb parti depónián mocsárrét jellegű élőhely 
húzódik végig. 

 Fenékküszöb építése: A tervezett műtárgymunkálatok kis kiterjedésű, lokális 
beavatkozásoknak tekinthetők, melyek jelentős természeti érték csökkenéssel nem járnak. 

 

2.2.1.4. Összekötő-csatorna 

 Fa- és cserjeirtás: A fa és cserjeirtás során a meder teljes belső szelvényéből, illetőleg 
legalább az egyik depónia területéről a fák és cserjék eltávolításra kerülnek, így a hatást 
lokálisan megszüntetőnek ítéljük. A tervezett munkálatok növényzetre gyakorolt hatását 
összességében azonban elviselhetőnek ítéljük abban az esetben, ha a munkálatokat a KHT-
ben javasolt módon, az idősebb, őshonos fafajok (pl.: kocsányos tölgy (Quercus robur), 
törékeny fűz (Salix fragilis), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), hazai 
nyárfajok) képezte facsoportok oltalma mellett és a tájidegen, adventív fafajok (pl. fehér 
akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) szelektálásával 
végzik, illetőleg a kotrási munkálatokat előkészítő fa- és cserjeirtás szintén javasoltaknak 
megfelelően az Összekötő-csatorna keleti (jobb partjáról) végzik el, különös tekintettel a 
4+000 km szelvény és a 4+995 km szevények között, a Csaholc-Garbolc kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területén. Ez utóbbi esetben a meder megfelelő (ún. 
ökológiai oldali) árnyékoló hatása továbbra is érvényesülni tud, másrészt a csatorna bal 
partján jellemző idősebb fasorok és cserjés sáv kímélete hozzájárul a kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület csatornával érintkező szakaszán található mocsárrétjének 
megóvásához. 

 Mederkotrás: A kotrási munkálatok során a mederben található mocsári vegetáció és a 
kiszáradt részeken megfigyelhető zavart üde gyep megsemmisül, így a hatás lokálisan 
megszüntető. A tervezett munkálatok magasabb rendű növényzetet érintő hatása azonban 
összességében elviselhetőnek tekinthető abban az esetben, ha a mederanyag a 
javasoltaknak megfelelően a természeti szempontból kevésbé értékes depónia szakaszokon 
kerül elterítésre. Különös jelentősége van ennek a Csaholc-Garbolc kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területtel érintkező szakaszán, ahol a 4+690 – 4+950 km között a 
cserjés sáv mögött cserjés mocsárrét jellegű élőhely húzódik. 

 Műtárgyak: A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők. A tervezett 
helyszíneken a növényzetre gyakorolt hatás ugyan megszüntető, de a hatás mértéke 
elhanyagolható az érintett élőhelyek tájegységi léptékben vizsgált kiterjedésének 
ismeretében, ezért a hatást elviselhetőnek ítéljük. 

 Mederáttöltés: A munkálatok viszonylag kis kiterjedésű vonalszerű (mindössze 6 m 
hosszúságú) beavatkozásoknak tekinthetők. A tervezett helyszíneken a növényzetre 
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gyakorolt hatás ugyan megszüntető, de a hatás mértéke elhanyagolható az érintett 
élőhelyek tájegységi léptékben vizsgált kiterjedésének ismeretében, ezért a hatást  
elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek 

2.2.2.1. Tervezett tározó 

Árvízvédelmi töltés 

Az árvízvédelmi töltés létesítésére kijelölt területek jellemzően nem érintenek makroszkópikus 
vízi gerinctelen fajegyüttesek megtelepedésére alkalmas tartós vízborítású vizes élőhelyeket. 
Vagyis az árvízvédelmi töltés létesítés előre láthatóan nem érint makroszkopikus vízi 
gerinctelen élőhelyeket az építési fázisban, így annak hatását a makroszkopikus vízi gerinctelen 
közösségre nézve semlegesnek tekinthetjük. 

 

Csatornakotrás 

A tervezett beruházás által érintett területen található árkok, csatornák túlnyomó részének fontos 
szerepe lesz a tározó feltöltést követő leürítésében, ezért jelen projekt keretében megtörténik 
ezen csatornák rekonstrukciója, ami iszaptalanítást, szükség szerinti rézsű-rendezést, ill. 
magasabb rendű növényzet eltávolítást jelent. Az érintett csatornák döntő többsége vagy csak 
időszakosan vízzel borított, vagy mint a Palád-Csécsei-csatorna esetében csak kevésbé értékes 
jellegtelen mocsári makroszkopikus vízi gerinctelen faunának ad otthont. Ebből következően az 
építési fázisban történő csatornakotrási munkálatok többnyire nem érintenek makroszkopikus 
vízi gerinctelen élőhelyeket, tehát hatásuk semlegesnek tekinthető. Azokon a szakaszokon 
viszont, amelyeken a meder az év jelentős része során vízzel borított a kotort szakaszokról az 
üledékkel együtt eltávolításra kerülnek a makroszkopikus vízi gerinctelenek, hiszen azok a 
vízben nem tudnak elmenekülni a kotró elől. Ebből következően a kotrási munkálatok az érintett 
szakaszon az építési munkálatok során a makroszkópikus vízi gerinctelen együttes pusztulását 
okozzák. Ugyanakkor a területen csak kis arányban jelen lévő tartósabb vízborítású csatorna-
szakaszokban található jellegtelen, mocsarasodó állóvizekre jellemző, kevésbé értékes 
makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes. az építési munkákhoz kapcsolódó degradációt 
követően a környező területekről várhatóan hamar regenerálódik, újranépesül. Ezen okok miatt a 
medermunkálatok az építési fázisban az állandóvizű szakaszokon lokálisan megszüntető 
hatásúak, összességében térségi viszonylatban pedig elviselhető hatásúnak tekinthetők. 

 

Műtárgyak 

A fentiekhez hasonló a műtárgylétesítés hatása is. A gyorsan kiszáradó, az év nagy részében 
jellemzően száraz állapotú időszakos csatornák, árkok esetében az építés hatása semlegesnek, 
hiszen nem érint makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttest és élőhelyet.  

 

2.2.2.2. Anyagnyerőhelyek 

A kijelölt anyagnyerő helyek nem érintenek makroszkopikus vízi gerinctelen élőhelyeket. Ebből 
adódóan az anyagnyerőhelyek létesítése az építés fázisában a makroszkopikus vízi gerinctelen 
közösségre nézve semleges hatásúnak tekinthető. 
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2.2.2.3. Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna  

 Fa- és cserjeirtás: A fa- és cserjeirtásnak nem lesz hatása a vízi makrogerinctelen 
élőlénycsoportra, ezért a hatást semlegesnek ítéljük. 

 Mederkotrás: A tervezett beruházás által érintett területen található árkok, csatornák 
túlnyomó részének fontos szerepe lesz a tározó feltöltést követő leürítésében, ezért jelen 
projekt keretében megtörténik ezen csatornák rekonstrukciója, ami iszaptalanítást, szükség 
szerinti rézsűrendezést, illetve magasabb rendű növényzet eltávolítást jelent. Az érintett 
csatornák döntő többsége vagy csak időszakosan vízzel borított, vagy mint a Palád- 
Csécsei-csatorna esetében csak kevésbé értékes jellegtelen mocsári makroszkopikus vízi 
gerinctelen faunának ad otthont. Ebből következően az építési fázisban történő 
csatornakotrási munkálatok többnyire nem érintenek makroszkopikus vízi gerinctelen 
élőhelyeket, tehát hatásuk semlegesnek tekinthető. Azokon a szakaszokon viszont, 
amelyeken a meder az év jelentős része során vízzel borított a kotort szakaszokról az 
üledékkel együtt eltávolításra kerülnek a makroszkopikus vízi gerinctelenek, hiszen azok a 
vízben nem tudnak elmenekülni a kotró elől. Ebből következően a kotrási munkálatok az 
érintett szakaszon az építési munkálatok során a makroszkópikus vízi gerinctelen együttes 
pusztulását okozzák. Ugyanakkor a területen csak kis arányban jelen lévő tartósabb 
vízborítású csatorna-szakaszokban található jellegtelen, mocsarasodó állóvizekre jellemző, 
kevésbé értékes makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes. az építési munkákhoz 
kapcsolódó degradációt követően a környező területekről várhatóan hamar regenerálódik, 
újranépesül. Ezen okok miatt a medermunkálatok az építési fázisban az állandóvizű 
szakaszokon lokálisan megszüntető hatásúak, összességében térségi viszonylatban pedig 
elviselhető hatásúnak tekinthetők. 

 Fenékküszöb építése: A fentiekhez hasonló a műtárgylétesítés hatása is. A gyorsan 
kiszáradó, az év nagy részében jellemzően száraz állapotú időszakos csatornák, árkok 
esetében az építés hatása semlegesnek, hiszen nem érint makroszkopikus vízi gerinctelen 
fajegyüttest és élőhelyet. 

 

2.2.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok 

2.2.3.1. Kiemelt lepkefajok 

Tervezett tározó 

 Fa- és cserjeirtás: A munkálatok közül egyedül a csatornakotrásokat, illetőleg a töltés 
kialakítását megelőző fa- és cserjeirtás érintheti egyetlen célfajunk, a sárga gyapjasszövő 
(Eriogaster catax) élőhelyeit. Mivel azonban az üzemi csatornák fa- és cserjeirtása nem 
valósul meg (korábbi műszaki tartalomban még ez szerepelt), illetőleg amennyiben a 
munkálatokat a KHT-ben javasolt módon kivitelezik, az építésnek az érintett faj 
állományára gyakorolt hatását – figyelembe vége annak tájegységi szinten értelmezett 
gyakoriságát – összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 Műtárgyak: A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők, melyek 
hatása a kiemelt lepkefajok közül egyedül a sárga gyapjasszövőt (Eriogaster catax) 
érintheti elhanyagolható mértékben, ezért hatását semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 Anyagnyerőhelyek: Az anyagnyerő helyek mocsárréti élőhelyi (A1, A3, A8, A9, A13 
lásd részletesebben a 2.2.6.1.5. fejezetet) a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) potenciális 
élőhelyiként tarthatók számon. Anyagnyerőként történő hasznosításuk a faj élőhelyeinek 
tározótéren belüli csökkenését segíti elő. A KHT-ben javasolt anyagnyerő helyek kímélete 
esetén a faj érintettségéről gyakorlatilag nem beszélhetünk. Ebben az esetben az építés 
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hatásait semlegesnek, ellenkező esetben – tekintettel a faj tájegységen belüli élőhelyi 
gyakoriságára – terhelőnek ítéljük. 

 

Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna  

 Fa- és cserjeirtás: A munkálatok közül a kotrási munkálatokat megelőző fa- és cserjeirtás 
egyetlen célfajunk, a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyeit érintheti. Abban az 
esetben, ha a munkálatokat a javasolt módon kivitelezik, az építésnek az érintett faj 
állományára gyakorolt hatását – figyelembe vége annak tájegységi szinten értelmezett 
gyakoriságát, elterjedését – összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 Mederkotrás: A mederkotrás és deponálás elsősorban a Palád-Csécsei-főcsatorna mentén 
előforduló nagy tűzlepke (Lycaena dispar) élőhelyeit érintheti kedvezőtlenül, de ennek a 
károsodásnak a mértéke elhanyagolható. Egyrészt csupán a faj élőhelyeinek elenyészően 
kis területi kiterjedésű megszűnését segítheti elő, másrészt a munkálatoknak a javasolt 
módon történő kivitelezése esetén még tovább mérsékelhető az élőhelypusztulás mértéke, 
így az építés hatását összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 Műtrágyak: A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők, melyek 
hatása a kiemelt lepkefajok közül egyedül a sárga gyapjasszövőt (Eriogaster catax) 
érintheti elhanyagolható mértékben, ezért hatását semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 Mederáttöltés: A munkálatok viszonylag kis kiterjedésű vonalszerű (mindössze 6 m 
hosszúságú) beavatkozások, melyek hatása a kiemelt lepkefajok közül egyedül a sárga 
gyapjasszövőt (Eriogaster catax) érintheti elhanyagolható mértékben, ezért hatását 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.3.2. Vöröslábú hegyisáska  

Tervezett tározó 

 Fa- és cserjeirtás: A munkálatok közül először a csatornakotrásokat, illetőleg a töltés 
kialakítását megelőző fa- és cserjeirtás, érintheti a faj élőhelyeit. A faj jelentősebb 
állományait érintő üzemi csatornák fa- és cserjeirtása azonban nem valósul meg (korábbi 
műszaki tartalomban még ez szerepelt), illetőleg amennyiben a munkálatokat a 
későbbiekben javasolt módon kivitelezik, az építésnek az érintett faj állományára 
gyakorolt hatását – figyelembe vége annak tájegységi szinten értelmezett relatív 
gyakoriságát – összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 Csatornakotrás: A kotrás során kitermelt mederanyag deponálása idejére a faj élőhelye 
töredékére csökkent, de a deponálások a fennmaradó gyepsáv élőhelyeket is megszüntetik. 
A faj jelentősebb állományait érintő üzemi csatornák fa- és cserjeirtása azonban nem 
valósul meg (korábbi műszaki tartalomban még ez szerepelt), illetőleg amennyiben a 
munkálatokat 3.2. fejezetben javasolt módon kivitelezik, az építésnek az érintett faj 
állományára gyakorolt hatását – figyelembe vége annak tájegységi szinten értelmezett 
relatív gyakoriságát  – összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 Műtrágyak: A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők, melyek 
elhanyagolható mértékű mortalitást eredményezhetnek, így a hatást összeggégében 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 

Anyagnyerőhelyek 

Az anyagnyerő területén csak fragmentumokban fordul elő a faj számára alkalmas élőhely, így a 
tervezett munkálatoknak nem lesz hatása a faj állományára, vagyis a hatást semlegesnek ítéljük. 
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Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna  

 Fa- és cserjeirtás: A munkálatok közül a kotrási munkálatokat megelőző fa- és cserjeirtás 
érinti a faj jelentősebb élőhelyeit. Abban az esetben, ha a munkálatokat a KHT-ben 
javasolt módon kivitelezik, az építésnek az érintett faj állományára gyakorolt hatását 
összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 Mederkotrás: A kotrás során kitermelt mederanyag deponálása idejére a faj élőhelye 
töredékére csökkent, de a deponálások a fennmaradó gyepsáv élőhelyeket is megszüntetik. 
Amennyiben a munkálatokat 3.2. fejezetben javasolt módon kivitelezik, az építésnek az 
érintett faj állományára gyakorolt hatását összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 Műtrágyak: A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők, melyek 
elhanyagolható mértékű mortalitást eredményezhetnek, így a hatást összeggégében 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 Mederáttöltés: A munkálatok viszonylag kis kiterjedésű vonalszerű (mindössze 6 m 
hosszúságú) beavatkozásoknak tekinthetők, melyek elhanyagolható mértékű mortalitást 
eredményezhetnek, így a hatást összeggégében semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.3. Halak 

2.2.3.1. Tervezett tározó 

Árvízvédelmi töltés 

A 2016-2017 tavaszán elvégzett mintavételeink során nem sikerült egyetlen halfaj jelenlétét sem 
kimutatnunk a tervezett tározóterületen található vizes élőhelyekről. A közvetlenül a 
beavatkozás során érintett területről adatbázisunkban nem rendelkezünk korábbi mintavételek 
során gyűjtött adatokkal. A potenciális élőhelyek többsége az év túlnyomó részében szárazon 
áll, a tervezett munkálatok is feltételezhetően ilyen száraz időszakban kerülnek elvégzésre, 
amikor is nem érintik az esetlegesen a vizes időszakban megjelenő halfaunát. A fentiek miatt az 
építés hatását a halfaunára összességében semlegesnek ítéljük. 

 

Belvízcsatornák 

A 201-2017 tavaszán elvégzett mintavételeink során nem sikerült egyetlen halfaj jelenlétét sem 
kimutatnunk a tervezett tározóterületen található vizes élőhelyekről. A közvetlenül a 
beavatkozás során érintett területről adatbázisunkban nem rendelkezünk korábbi mintavételek 
során gyűjtött adatokkal. A potenciális élőhelyek többsége az év túlnyomó részében szárazon 
áll, a tervezett munkálatok is feltételezhetően ilyen száraz időszakban kerülnek elvégzésre, 
amikor is nem érintik az esetlegesen a vizes időszakban megjelenő halfaunát. A fentiek miatt az 
építés hatását a halfaunára összességében semlegesnek ítéljük. 

 

Összekötő csatornák 

A 2016-2017 tavaszán elvégzett mintavételeink során nem sikerült egyetlen halfaj jelenlétét sem 
kimutatnunk a tervezett tározóterületen található vizes élőhelyekről. A közvetlenül a 
beavatkozás során érintett területről adatbázisunkban nem rendelkezünk korábbi mintavételek 
során gyűjtött adatokkal. A potenciális élőhelyek többsége az év túlnyomó részében szárazon 
áll, a tervezett munkálatok is feltételezhetően ilyen száraz időszakban kerülnek elvégzésre, 
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amikor is nem érintik az esetlegesen a vizes időszakban megjelenő halfaunát. A fentiek miatt az 
építés hatását a halfaunára összességében semlegesnek ítéljük. 

 

Műtárgyak 

A 2016-2017 tavaszán elvégzett mintavételeink során nem sikerült egyetlen halfaj jelenlétét sem 
kimutatnunk a tervezett tározóterületen található vizes élőhelyekről. A közvetlenül a 
beavatkozás során érintett területről adatbázisunkban nem rendelkezünk korábbi mintavételek 
során gyűjtött adatokkal. A potenciális élőhelyek többsége az év túlnyomó részében szárazon 
áll, a tervezett munkálatok is feltételezhetően ilyen száraz időszakban kerülnek elvégzésre, 
amikor is nem érintik az esetlegesen a vizes időszakban megjelenő halfaunát. A fentiek miatt az 
építés hatását a halfaunára összességében semlegesnek ítéljük. 

 

2.2.3.2. Anyagnyerőhelyek 

A 2016-2017 tavaszán elvégzett mintavételeink során nem sikerült egyetlen halfaj jelenlétét sem 
kimutatnunk a tervezett tározóterületen található vizes élőhelyekről, azonban az anyagnyerő 
helyek közé tartozó kavicsbánya tavon nem állt módunkban adatokat gyűjteni. Ezekről a 
közvetlenül a beavatkozás során érintett területről adatbázisunkban nem rendelkezünk korábbi 
mintavételek során gyűjtött adatokkal. A potenciális élőhelyek többsége az év túlnyomó 
részében szárazon áll, a kivételt az anyagnyerők közé sorolt kavicsbánya jelenti, amelynek 
halfaunája nem ismert, azonban feltételezhető, hogy a mesterségesen létesített, és zavart 
élőhelyekre jellemzően a halfaunáját az idegenhonos halfajok alkotják. A kavicsbánya esetében 
a zavarás folyamatos, a munkálatok során nem jelentkezik a halfauna számára a korábbiaktól 
eltérő hatás. A tervezett munkálatok feltételezhetően száraz időszakban kerülnek elvégzésre, 
amikor is nem érintik az esetlegesen a vizes időszakban a területen megjelenő halfaunát. A 
fentiek miatt az építés hatását a halfaunára összességében semlegesnek-elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.3.3. Palád-Csécsei-főcsatorna   

 Fa- és cserjeirtás: A fa és cserjeirtás csak közvetett módon az érinti kedvezőtlenül a 
csatorna halfaunáját. Az árnyékolás hatására gyorsabban felmelegedő víz alacsonyabb 
oldott oxigéntartalma jelenhet kedvezőtlen környezeti feltételeket az ideális csapadékos 
időszakban megjelenő halfauna számára. Az év jelentős időszakában az élőhelyen nem 
fordulnak elő halfajok, így a munkálatok hatását a jelen környezeti körülmények között 
semlegesnek ítéljük. 

 Mederkotrás: A jelenlegi mintavételeink alapján a területen nem fordulnak elő halfajok, a 
mederkotrási munkálatok hatását semlegesnek ítéljük. 

 Fenékküszöb építése: A jelenlegi mintavételeink alapján a területen nem fordulnak elő 
halfajok, a mederkotrási munkálatok hatását semlegesnek ítéljük. 

 

2.2.4.4. Összekötő-csatorna   

 Fa- és cserjeirtás: A fa és cserjeirtás csak közvetett módon az érinti kedvezőtlenül a 
csatorna halfaunáját. Az árnyékolás hatására gyorsabban felmelegedő víz alacsonyabb 
oldott oxigéntartalma jelenhet kedvezőtlen környezeti feltételeket az ideális csapadékos 
időszakban megjelenő halfauna számára. Az év jelentős időszakában az élőhelyen nem 
fordulnak elő halfajok, így a munkálatok hatását a jelen környezeti körülmények között 
semlegesnek ítéljük. 
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 Mederkotrás: A jelenlegi mintavételeink alapján a területen nem fordulnak elő halfajok, a 
mederkotrási munkálatok hatását semlegesnek ítéljük. 

 Műtárgyak: A jelenlegi mintavételeink alapján a területen a kedvezőtlen környezeti 
feltételek hatására nem fordulnak elő halfajok, a műtárgyak építésével kapcsolatos 
munkálatok hatását a halfaunára semlegesnek ítéljük. 

 Mederáttöltés: A jelenlegi mintavételeink alapján a területen a kedvezőtlen környezeti 
feltételek hatására nem fordulnak elő halfajok, a mederáttöltéssel kapcsolatos munkálatok 
hatását a halfaunára semlegesnek ítéljük. 

 

2.2.5. Kétéltűek és hüllők 

2.2.5.1. Tervezett tározó 

Árvízvédelmi töltés 

A munkálatok során a kétéltű és hüllőfauna által preferált élőhelyek csekély mértékű csökkenése 
(összesen mintegy 6,73 ha) várható, mivel a hüllőfajok közül a fürge gyík (Lacerta agilis) által 
preferált élőhelyek (száraz és üde cserjések szegélyei) és a kétéltű fajok, valamint a vízisikló 
(Natrix natrix) által preferált élőhelyek (jellegtelen fátlan vizes élőhelyek, mocsári növényzettel 
benőtt eusztatikus vízterek) kiterjedése mindössze ennyi. Mivel vélhetően a munkálatokat száraz 
(csatornák és árkok kiszáradását) követő időszakban végzik, így a kétéltű fajok mortalitása 
várhatóan elenyésző lesz. Az élőhelyi érintettség alapján a hüllőfajok közül a fürge gyík 
(Lacerta agilis) mortalitása lehet a legjelentősebb, de ennek mértéke vélhetően olyan elenyésző 
lesz, hogy kedvezőtlen állományváltozási tendenciákat a munkálatok előreláthatólag nem 
fognak generálni. Feltételezzük, hogy a munkálatokat bármilyen időszakban végzik is (tehát 
akár a herpetofauna aktív, akár annak nyugalmi időszakában) az építés során fellépő mortalitás 
vélhetően nem lesz érzékelhető hatással az érintett tájegység kétéltű- és hüllőfaunájának faj- és 
egyedszámára. A fentiek miatt az építés hatását összességében semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 

Belvízcsatornák 

A belvízelvezető csatornák a csapadékos évek kivételével az év jelentős részében szárazon 
állnak, és vélhetően a munkálatok idejét is ilyen időszakra tervezik, akkor jelentős mértékű 
mortalitás nem várható a herpetofauna tekintetében. Az eusztatikus víztérrel rendelkező 
vízfolyások (pl. Palád-Csécsei-vízfolyás) vízszállító kapacitásai fogják eldönteni azt, hogy 
kotrási munkálatok mely mederszakaszokon lesznek szükségesek. Ebben az esetben egy 
kíméleti időszakot figyelembe vevő időzítés csökkentheti a mortalitás mértékét. Az ilyen jellegű 
természetvédelmi célú iránymutatás figyelembe vételével végzett kivitelezés esetén a 
herpetofaunát érő hatás elviselhetőnek tekinthető. 

 

Összekötő csatornák 

Az érintett gyepterületek, illetőleg gyümölcsösök és szántóföldi élőhelyek herpetofaunája 
szegényes, így a területükön tervezett munkálatok herpetofaunára gyakorolt hatása is csekély 
lesz. A jelenleg csatornaként funkcionáló élőhelyeken tervezett munkálatok vélhetően szintén 
száraz mederrel jellemezhető időszakra tervezik időzíteni, így ezek esetében is csupán elenyésző 
mértékű mortalitás várható. A fentiek miatt az építés hatását összességében semleges-
elviselhetőnek ítéljük. 
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Műtárgyak 

A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők, melyek herpetofaunát érintő 
hatása elenyésző. Mivel száraz időszakban tervezik a kivitelezést megvalósítani, így kicsi az 
esélye a tervezett műtárgyak környéki vízterekben fejlődő peték, illetőleg lárvák pusztulásának. 
A fentiek miatt az építés hatását összességében semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.5.2. Anyagnyerőhelyek 

Azon anyagnyerőhelyek esetében, melyek területén egyéves vagy évelő szántóföldi kultúrák, 
ugarok, vagy zavart üde gyep jellegű élőhelyek fordulnak elő, illetőleg a tervezett helyszínek 
bányaterületeket érintenek, azok herpetofaunája igen szegényes, így esetükben a kitermelés 
során jelentkező mortalitás vélhetően csekély mértékű lesz, így a hatást semleges-elviselhetőnek 
ítéljük. 

Az anyagnyerő helyek közül egyedül a Tiszakóród 030, 43/1 és 2 hrsz keleti szélén található 
vízzel telt kubikgödör, mint számos kétéltű faj kiemelt szaporodó- és élőhelyének tartott terület 
anyagnyerőként történő használata tekinthető aggályosnak. Az érintett területrészek hasznosítása 
esetén – akár a herpetofauna aktív, akár annak nyugalmi időszakában valósítják is meg – az 
építés hatását terhelőnek, ellenkező esetben semlegesnek ítéljük 

 

2.2.5.3. Palád-Csécsei-főcsatorna   

 Fa- és cserjeirtás: A tervezett fa- és cserjeirtási munkálatok kétéltű- és hüllőegyedek 
közvetlen pusztulását nem okozzák, így hatásuk zavaró lehet az érintett fajok (elsősorban 
a rézsűn gyepjében mozgó fürge gyík (Lacerta agilis) egyedek számára. A hatást ezért 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 Mederkotrás: A kotrási munkálatok időpontjának megválasztása nagyban befolyásolja a 
vizsgált területen előforduló kétéltű- és hüllőfajok érintettségét. A száraz nyári időszakban 
végzett munkálatok esetén kétéltű fajok mortalitásáról gyakorlatilag nem beszélhetünk. 
Ebben az esetben a meder rézsűjén és depóniáján előforduló fürge gyík (Lacerta agilis) 
egyedek kis mértékű pusztulásával lehet számolni. Az érintett faj gyakori, elterjedt, jó 
alkalmazkodó képességű, a munkálatok során fellépő mortalitás mértéke vélhetően nem 
fog kedvezőtlen állományváltozási tendenciát indukálni. A faj tájegységi szinten 
értelmezett állományának elhanyagolható része pusztulhat el a munkálatok során. A 
fentiek miatt a későbbiekben javasolt kíméleti időszak figyelembe vételével végzett 
kivitelezés esetén a munkálatok herpetofaunára gyakorolt hatását összességében 
elviselhetőnek ítéljük. 

 Fenékküszöb építése: A munkálat lokális pontszerű beavatkozásnak tekinthető, melynek 
herpetofaunát érintő hatása elenyésző. Mivel száraz időszakban tervezik a kivitelezést 
megvalósítani, így kicsi az esélye a tervezett műtárgyak környéki vízterekben fejlődő 
peték, illetőleg lárvák pusztulásának. A fentiek miatt az építés hatását összességében 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.5.4. Összekötő-csatorna  

 Fa- és cserjeirtás: A tervezett fa- és cserjeirtási munkálatok kétéltű- és hüllőegyedek 
közvetlen pusztulását nem okozzák, így hatásuk zavaró lehet az érintett fajok (elsősorban 
a rézsűn gyepjében mozgó fürge gyík (Lacerta agilis) egyedek számára. A hatást ezért 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 
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 Mederkotrás: A kotrási munkálatok időpontjának megválasztása nagyban befolyásolja a 
vizsgált területen előforduló kétéltű- és hüllőfajok érintettségét. A száraz nyári időszakban 
végzett munkálatok esetén kétéltű fajok mortalitásáról gyakorlatilag nem beszélhetünk. 
Ebben az esetben a meder rézsűjén és depóniáján előforduló fürge gyík (Lacerta agilis), a 
4+100 és a 4+628 km szelvények között pedig a fokozottan védett elevenszülő gyík 
(Zootaca vivipara) egyedek kis mértékű pusztulásával lehet számolni. A fentiek miatt a 
KHT-ben javasolt kíméleti időszak és javasolt kíméleti területek figyelembe vételével 
végzett kivitelezés esetén a munkálatok herpetofaunára gyakorolt hatását, különös 
tekintettel a fokozottan védett elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) érintettségére 
elviselhető-terhelőnek ítéljük. 

 Műtárgyak: A munkálatok lokális pontszerű beavatkozásoknak tekinthetők, melyek 
herpetofaunát érintő hatása elenyésző. Mivel száraz időszakban tervezik a kivitelezést 
megvalósítani, így kicsi az esélye a tervezett műtárgyak környéki vízterekben fejlődő 
peték, illetőleg lárvák pusztulásának. A fentiek miatt az építés hatását összességében 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 Mederáttöltés: A munkálatok lokális rövid vonalas beavatkozásoknak tekinthetők, 
melyek herpetofaunát érintő hatása kis mértékű. Mivel száraz időszakban tervezik a 
kivitelezést megvalósítani, így kicsi az esélye a tervezett mederáttöltés környéki 
vízterekben fejlődő peték, illetőleg lárvák pusztulásának. A fentiek miatt az építés hatását 
összességében semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.5.5. Az építés élővilágvédelmi szempontból meghatározó hatása kiemelt hüllőfajokra 

  Elevenszülő gyík: Az Összekötő-csatorna 4+100 és a 4+628 km szelvények között 
tervezett kotrási munkálatai a fokozottan védett elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) 
egyedek kis mértékű pusztulásával járhatnak. A mortalitás mértéke a 3.3. fejezetben 
javasolt kíméleti időszak és javasolt kíméleti területek figyelembe vételével mérsékelhető. 
(A 2017.03.30-án az Alsó-Öreg-Túr területén az Összekötő-csatorna 5+406 km szelvénye 
közelében nem lesz beavatkozás, így az itt észlelt egyedeket nem érintik a munkálatok.) 

 Keresztes vipera: A munkálatoknak vélhetően nem lesz hatása a botpaládi Irgó-legelő 
területén előforduló állományra. 

 

2.2.5. Madarak 

2.2.5.1. Tervezett tározó 

Árvízvédelmi töltés 

Összességében úgy tekintjük, hogy 25.08 m hosszú töltésszakaszon (131,94 ha  kiterjedésű 
területen) megsemmisül a növénytakaró a beruházás építési fázisában. A madarak fészkelése 
szempontból a fás-cserjés élőhelyek a leginkább érintettek. Ez a beavatkozási összterület 
16,28%-át jelentené (20,82 hektár). A munkálatok fészkelési időszakra történő időzítése az erdei 
élőhelyekhez kötődő fajok közül olyan fajok fészkelőhelyét szüntetné meg, mint a a vadgerle 
(Streptopelia turtur) (min. 3 pár), a kakukk (Cuculus canorus) (min. 1 pár), a fülemüle (Luscinia 
megarhynchos) (min. 3 pár), a fekete rigó (Turdus merula) (min. 5 pár), a barátposzáta (Sylvia 
atricapilla) (min. 4 pár), a kis poszáta (Sylvia curruca) (min. 1 pár), a sárgarigó (Oriolus 
oriolus) (min. 4 pár.), a seregély (Sturnus vulgaris) (min. 2 pár), vagy az erdei pinty (Fringilla 
coelebs) (min. 2 pár).  

A munkálatok az ún. szegélyélőhelyekhez és nyílt füves élőhelyekhez kötődő fajok közül a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (min. 4 pár), a parlagi pityer (Anthus campestris) (min. 1 
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pár), a cigánycsuk (Saxicola torquatus) (min 1 pár), tövisszúró gébics (Lanius collurio) (min. 2 
pár), mezei veréb (Passer montanus) (min. 2 pár), csicsörke (Serinus serinus) (min. 1 pár), 
zöldike (Carduelis chloris) (min 1 pár), sordély (Emberiza calandra) (min 3 pár) fészkelőhelyét 
szüntehteti meg. 

Az építés hatásaihoz még hozzájárul egy a munkavégzésből származó zavarás (munkagépek, 
munkavégzést végző személyek jelenléte, mozgása, zaja, stb.), mint kedvezőtlen hatás, mely 
szintén főként a fás-cserjés élőhelyeken, a munkálatok közelében fészkelő madárfajok 
élettevékenységére jelenthet kedvezőtlen hatást. A szükségtelen fészekaljpusztulások elkerülése 
érdekében javasoljuk a munkálatoknak a fészkelési időszakon kívüli időintervallumra történő 
időzítését. A fenti természetvédelmi célú iránymutatás figyelembe vételével végzett kivitelezés 
esetén a beavatkozás hatását a területen fészkelő madárfaunára összességében elviselhetőnek 
ítéljük. 

 

Belvízcsatornák 

A belvízcsatornák egy része idegenhonos, részben őshonos fás-cserjés élőhelysávok mellett 
húzódik, így számos erdei- és szegélyélőhelyekhez kötődő madárfaj fészkelőhelyét érinti. 
Kisebb részt érint a beavatkozás olyan nyílt területeket, melyek fészkelő madárfaunája 
szegényesebb. 

A munkálatok fészkelési időszakra időzítése olyan fajok fészkelőhelyét szüntetheti meg az erdei 
élőhelyekhez kötődők közül, mint a vadgerle (Streptopelia turtur) (min.2 pár), a fülemüle 
(Luscinia megarhynchos) (min. 2 pár), a fekete rigó (Turdus merula) (min. 3 pár), a barátposzáta 
(Sylvia atricapilla) (min. 4 pár), a kis poszáta (Sylvia curruca) (min.2 pár), a széncinege (Parus 
major) (min. 2 pár), a sárgarigó (Oriolus oriolus) (min 4 pár), a seregély (Sturnus vulgaris) 
(min. 1 pár), az erdei pinty (Fringilla coelebs) (min 2 pár), a citromsármány (Emberiza 
citrinella) (min. 2 pár). A szegélyélőhelyekhez kötődő fajok közül pedig a karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria) (min. 4 pár), a mezei poszáta (Sylvia communis) (min. 4 pár), a tövisszúró 
gébics (Lanius collurio) (min 8 pár), a mezei veréb (Passer montanus) (min 1 pár), a zöldike 
(Carduelis chloris) (min. 1 pár), vagy a sordély (Emberiza calandra) (min. 3 pár) 

Az építés hatásaihoz még hozzájárul egy a munkavégzésből származó zavarás (munkagépek, 
munkavégzést végző személyek jelenléte, mozgása, zaja, stb.), mint kedvezőtlen hatás, mely 
szintén főként a fás-cserjés élőhelyeken, a munkálatok közelében fészkelő madárfajok 
élettevékenységére jelenthet kedvezőtlen hatást. A szükségtelen fészekaljpusztulások elkerülése 
érdekében javasoljuk a munkálatoknak a fészkelési időszakon kívüli időintervallumra történő 
időzítését. A fenti természetvédelmi célú iránymutatás figyelembe vételével végzett kivitelezés 
esetén a beavatkozás hatását a területen fészkelő madárfaunára összességében elviselhetőnek 
ítéljük. 

 

Összekötő csatornák 

Az összekötő csatornák vagy nagyobb kiterjedésű természetközeli nyílt gyepeket vagy 
gyümölcsösöket és fiatal erdőültetvényeket érintenek, melyek fészkelő madárfaunája a korábban 
ismertetett csatornák fészkelő madárfaunájához képest kifejezetten szegényes. A fészkelési 
időszakra ütemezett munkálatok a következő fajok fészkelőhelyeit szüntethetik meg: mezei 
pacsirta (Alauda arvensis) (min. 1 pár), zöldike (Carduelis chloris) (min. 1 pár). 

Az építés hatásaihoz még hozzájárul egy a munkavégzésből származó zavarás (munkagépek, 
munkavégzést végző személyek jelenléte, mozgása, zaja, stb.), mint kedvezőtlen hatás, mely 
szintén főként a fás-cserjés élőhelyeken, a munkálatok közelében fészkelő madárfajok 
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élettevékenységére jelenthet kedvezőtlen hatást. A csekély érintettség ellenére a szükségtelen 
fészekaljpusztulások elkerülése érdekében javasoljuk a munkálatoknak a fészkelési időszakon 
kívüli időintervallumra történő időzítését. A fenti természetvédelmi célú iránymutatás 
figyelembe vételével végzett kivitelezés esetén a beavatkozás hatását a területen fészkelő 
madárfaunára összességében elviselhetőnek ítéljük. 

 

Műtárgyak 

A munkálatok által érintett területek kis területű, lokális beavatkozásoknak tekinthetők. A 
fészkelési időszakra időzített munkálatok számos esetben csak zavaró hatást gyakorolhatnak a 
költésekre (Z3, Nagy-szeg holtmeder, S6, V1, V2, V6, Z7, Z1, S2, S1), míg más területeken ez 
nem jellemző. Olyan fajok, melyek fészkelőhelyét a munkálatok megsemmisíthetik a 
következők lehetnek: vadgerle (Streptopelia turtur), fülemüle (Luscinia megarhynchos), 
cigánycsuk (Saxicola torquatus), fekete rigó (Turdus merula), barátposzáta (Sylvia atricapilla), 
sárgarigó (Oriolus oriolus), tövisszúró gébics (Lanius collurio), seregély (Sturnus vulgaris), 
csicsörke (Serinus serinus), zöldike (Carduelis chloris). 

A szükségtelen fészekaljpusztulások elkerülése érdekében javasoljuk a munkálatoknak a 
fészkelési időszakon kívüli időintervallumra történő időzítését. A fenti természetvédelmi célú 
iránymutatás figyelembe vételével végzett kivitelezés esetén a beavatkozás hatását a területen 
fészkelő madárfaunára összessgégében elviselhetőnek ítéljük. 

 

2.2.5.2. Anyagnyerőhelyek 

 A1 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan fajok fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
vadgerle (Streptopelia turtur) (1 pár), a sárgarigó (Oriolus oriolus) (2 pár), vagy a fekete 
rigó (Turdus merula) (1 pár). 

 A2 anyagnyerőhely: A munkálatok során a bíbic (Vanellus vanellus) (2 pár) 
fészkelőhelye szűnhet meg. 

 A3 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár). 

 A4 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár). 

 A5 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár). 

 A6 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria) (1 pár). 

 A7 anyagnyerőhely:A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei p acsirta (Alauda arvensis) (1 pár). 

 A8 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (2 pár). 

 A9 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan fajok fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (2 pár). 

 A10 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár). 

 A11 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan fajok fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (1 pár), vagy a sárga billegető (Motacilla flava) (1 pár). 
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 A12 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
parlagi pityer (Anthus campestris) (1 pár). 

 A13 anyagnyerőhely: A munkálatok olyan faj fészkelőhelyét szüntethetik meg, mint a 
mezei pacsirta (Alauda arvensis) (3 pár). 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy az anyagnyerők szegényebb és gazdagabb fészkelő 
madárfaunával rendelkeznek ugyan, de mindegyik esetében javasoljuk szükségtelen 
fészekaljpusztulások elkerülését a fészkelési időszakon kívüli időintervallumra történő 
időzítéssel. A fenti természetvédelmi célú iránymutatás figyelembe vételével végzett kivitelezés 
esetén a beavatkozás hatását a területen fészkelő madárfaunára összességében elviselhetőnek 
ítéljük. 

 

2.2.5.3. Palád-Csécsei-főcsatorna 

 Fa- és cserjeirtás: Abban az esetben, ha a fészkelési időszakra ütemezik a kivitelezést, 
akkor az a következő madárfajok fészkelőhelyinek megszűnését vonhatja maga után, 
illetve jelentős mértékben zavarná a felsorolt fajok fészkeléseket: örvös galamb (Columba 
palumbus) (1 pár), kakukk (Cuculus canorus) (1 pár), nyaktekercs (Jynx torquilla)   (2 
pár), nagy fakopáncs (Dendrocopos major) (1 pár), erdei pityer (Anthus trivialis) ( 3 pár), 
fülemüle (Luscinia megarhynchos) (4 pár), fekete rigó (Turdus merula) (4 pár), énekes 
rigó (Turdus philomelos) (1 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (7 pár), karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria) (1-3 feltételezett pár), kis poszáta (Sylvia curruca) (1 pár), mezei poszáta 
(Sylvia communis) (3 pár), őszapó (Aegithalos caudatus) (1 pár), széncinege (Parus 
major) (3 pár), tövisszúró gébics (Lanius collurio) (4 pár), seregély (Sturnus vulgaris) (1 
pár), mezei veréb (Passer montanus) (4 pár), erdei pinty (Fringilla coelebs) (5 pár), 
zöldike (Carduelis chloris) (1 pár), tengelic (Carduelis carduelis) (1 pár), citromsármány 
(Emberiza citrinella) (5 pár). A szükségtelen fészekaljpusztulások és zavarások elkerülése 
érdekében javasoljuk, hogy a munkálatokat a KHT-ben javasolt kíméleti időszak 
figyelembe vételével végezzék. Ebben az esetben az építés fészkelő madárfaunára 
gyakorolt hatását elviselhetőnek, ellenkező esetben terhelőnek ítéljük. 

 Mederkotrás: A mederkotrást a fa-és cserjeirtást követően valósítják meg, így a fás-
cserjés élőhelyeken fészkelő fajokat ez a munkafázis már nem zavarja. A  fészkelési 
időszakra időzített kivitelezés azonban további, nyílt területeken fészkelő fajok 
fészkelőhelyét szüntetheti meg vagy zavarhatja (például ha sok idő telt el a két 
munkafolyamat között, mivel a fa- és cserjeirtás fészkelési időszak előtt megtörtént, de a 
kotrási munkálatok a fészkelési időszakra lettek időzítve). Az érintett fajok lehetnek: fácán 
(Phasianus colchicus), cigánycsuk (Saxicola torquatus) (2 pár). 

 Fenékküszöb építése: A fenékküszöb építése által érintett terület közvetlen közelében 
madárfajok nem fészkelnek, így a munkálatokat a tervezett szakaszon csupán zavaró hatás 
gyakorolhatnak a fészkelésekre. 

 

2.2.5.4. Az Összekötő-csatorna 

 Fa és cserjeirtás: Abban az esetben, ha a fészkelési időszakra ütemezik a kivitelezést, 
akkor az a következő madárfajok fészkelőhelyinek megszűnését vonhatja maga után, 
illetve jelentős mértékben zavarná a felsorolt fajok fészkeléseket: erdei pityer (Anthus 
trivialis) (1 pár), fülemüle (Luscinia megarhynchos) (3 pár), énekes rigó (Turdus 
philomelos) (1 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (8 pár), kis poszáta (Sylvia curruca) 
(2 pár), őszapó (Aegithalos caudatus) (1 pár), széncinege (Parus major) (1 pár), 
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citromsármány (Emberiza citrinella) (1 pár), cigánycsuk (Saxicola torquatus) (3 pár), 
mezei poszáta (Sylvia communis) (2 pár), mezei veréb (Passer montanus) (1 pár), zöldike 
(Carduelis chloris) (1 pár), sordély (Emberiza calandra) (3 pár). A szükségtelen 
fészekaljpusztulások és zavarások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a munkálatokat a 
későbbiekben javasolt kíméleti időszak figyelembe vételével végezzék. Ebben az esetben 
az építés fészkelő madárfaunára gyakorolt hatását elviselhetőnek, ellenkező esetben 
terhelőnek ítéljük. 

 Mederkotrás: A mederkotrást a fa-és cserjeirtást követően valósítják meg, így a fás-
cserjés élőhelyeken fészkelő fajokat ez a munkafázis már nem zavarja. Az érintett 
területen nyílt területeken fészkelő madárfaj jelenlétét nem rögzítettük. 

 Műtárgyak: A műtárgymunkálatokat a tervezett fa- és cserjeirtást követően valósulnak 
meg, így a fás-cserjés élőhelyeken fészkelő fajokat ez a munkafázis már nem zavarja. 
Abban az esetben, ha a cserjeirtást megelőzően is terveznek az érintett szakaszokon 
munkálatokat, és azt fészkelési időszakra ütemezik, akkor az konkrét fészekaljak 
pusztulásával nem fog járni, de a következő fajok fészkelését zavarhatja: fülemüle 
(Luscinia megarhynchos) (3 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (1 pár), mezei poszáta 
(Sylvia communis) (2 pár). 

 Mederáttöltés: A mederáttöltés munkálatai a tervezett fa- és cserjeirtást követően 
valósulnak meg, így a fás-cserjés élőhelyeken fészkelő fajokat ez a munkafázis már nem 
zavarja. Abban az esetben, ha a cserjeirtást megelőzően is terveznek az érintett 
szakaszokon munkálatokat, és azt fészkelési időszakra ütemezik, akkor az konkrét 
fészekaljak pusztulását nem okozza, de a fülemüle (Luscinia megarhynchos) (1 pár) 
fészkelését zavarhatja. 

 

2.2.5.5. Az építés élővilágvédelmi szempontból meghatározó hatása kiemelt madárfajokra 

 Nagy őrgébics:  A munkálatoknak vélhetően nem lesz hatása a Milota, Kör-hát, illetőleg a 
Nagy szeg holtmeder területén fészkelő faj érintett egyedeire. 

 

2.3. Az üzemelés élővilágvédelmi szempontból meghatározható hatásai 

2.3.1. Növényzet 

2.3.1.1. Tervezett tározó 

Tározó területe 

Az üzemelés hatása nagyban függ attól, hogy mikor várható a tározó területén az árasztás. A 10-
20 napig tartó árasztásnak élőhelytípusonként is fajonként természetesen más-más hatása 
várható. Emellett más hatása várható a vegetációs időszakon kívüli árasztásnak, mint egy 
vegetációs időszak közepén (pl. zöldár idején) érkezőnek. Az árasztás során a talajlevegő 
kiszorul a termékeny feltalajból, mely a vegetációs időszakot megelőző áradás esetén a 
gyepeken a mocsári növények  csírázási feltételeinek javulását, a szárazföldi lágyszárú 
növényzet csírázási feltételeinek kedvezőtlenebbé válását eredményezheti, így közvetve 
elősegítheti a tározó leürítése után a visszamaradó vizenyősebb foltokban a réti és mocsári 
növényfajok térhódítását az újonnan létrejött vizes nedves és üde élőhelyeken. Az ár 
visszavonulását követően a gyepterületeken az üde gyepekre jellemző fajok életfeltételeinek 
javulása, a száraz gyepi élőhelyekhez kötődők életfeltételeinek csökkenése várható. A gazdasági 
növények közül az őszi búza vetésekre a vegetációs időszakon kívüli árasztásnak természetesen 
káros hatása lesz, de elképzelhető, hogy egyéb később vetett egyéves vagy évelő gazdasági 
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növénykultúrákra az áradásnak (pl. a korai áradás már a csírázás idejére levonul, de a feltalaj 
kedvezőbb vízháztartása lesz jellemző).  

A vegetációs időszakban (pl. májusban-júniusban) érkező árhullámnak már kicsit drámaibb 
hatása várható. A gyepeken a magasabb W értékkel rendelkező lágyszárú növényfajok (mocsári 
és réti növények) sikeresebben vészelik át a 10-20 napig tartó elöntést, a regeneráció esetükben 
gyorsabban végbemegy, mint a száraz gyepekhez kötődőknél. A hatás mértéke az ár levonulását 
követő dominanciaviszonyok alakulásában lesz tetten érhető. A leürítést követően a magas W-
értékkel rendelkező, tág tűrésű ártéri ruderáliák jelentősebb térhódítása, valamint egyes inváziós 
lágyszárú fajok (pl.: csicsóka - Helianthus tuberosus), magas aranyvessző (Solidago gigantea), 
valamint inváziós fásszárúak (pl: a gyalogakác - Amorpha fruticosa), a zöld juhar (Acer 
negundo) állományának észrevehető növekedése, térhódítása várható.  

A vegetációs időszakban a lágyszárú gazdasági növények teljes terméskimaradása várható. A 
fásszárú növényzet esetében a fiatalabb és az idősebb egyedekre más hatást gyakorol az 
árasztás. Esetükben az ár érkezésének időpontja kevésbé jelentős, mint a lágyszárúak esetében. 
Az idősebb, magasabb W-értékkel rendelkező őshonos fásszárúak, különösen az ártéri 
élőhelyekre jellemző, társulásalkotó puhafák (nyarak - Populus spp. és fűzek - Salix spp.) és 
keményfák (kocsányos tölgy - Quercus robur, vénic szil - Ulmus laevis, magyar kőris - 
Fraxinus angustifolia. ssp. danubialis) az év bármelyik időszakában jól tűrik az elöntést, míg a 
fiatal egyedeikre ez kevésbé jellemző. Ezért az áradásnak – legyen az az év bármelyik 
időszakában – a fiatal erdőültetvényekre kedvezőtlenebb hatása lesz, mint az idősebbekre. Az 
idősebb gyümölcsösök esetében várhatóan ugyanez lesz jellemző.  

Az üzemelés magasabbrendű növényzetre gyakorolt hatását megjósolni nehéz és összetett 
feladat, hiszen sok tényező befolyásolja a növényzetre gyakorolt hatásokat. Várhatóan azonban 
a tározó üzemelése során maximálisan 10 évente lehet olyan havária közeli helyzet, hogy 10-20 
napos elöntésre lesz szükség. Ebben az esetben pedig élőhelyenként, fajonként, az áradás 
időpontjától, illetőleg a feltöltés és a leürítés között eltelt időtől függően beszélhetünk a 
növényzetet ért káros vagy akár kedvező hatásokról is.  

Mindent összevetve egyetlen olyan havária helyzet sem lehet, amelyből a természetközeli vagy 
közel természetközeli élőhelyek részleges vagy teljes regenerálódása vagy akár megújulása, 
természetességének növekedése ne mehetne végbe. Az árasztás bármikor is történjen, 
visszafordíthatatlan folyamatokat előreláthatólag nem fog generálni. Az árasztások 
következtében egyes fajok vagy populáció egyedszáma, állománynagysága csökkenhet vagy az 
egyedek egy részénél károsodás történhet (pusztulás következhet be), míg másoknál jelentős 
állománygyarapodás, egyes élőhelyek esetében (pl. a talaj vízháztartás javulása révén javuló 
természetesség). A hatás konkrét fajok vagy populációk érzékenységének jelentős növekedését 
vagy csökkenését nem fogja eredményezi, különösen annak tekintetében, hogy valamennyi a 
tározó terültén előforduló élőhely és faj tájegységi szinten elterjedtnek, gyakorinak tekinthető. 
Az üzemelés növényzetre gyakorolt hatása ezért az elviselhető és a javító között változhat annak 
tükrében, mikor és milyen gyakran érkezik a víztömeg és melyik élőhely vagy faj reakcióját 
vizsgáljuk éppen. 

 

Árvízvédelmi töltés 

Az árvízvédelmi töltés felszínén zavart száraz és üde gyep jellegű vegetáció kialakulása 
feltételezhető, melynek természetessége a legideálisabb esetben a jelenleg a tározó területén 
szántóból gyeppé alakult üde és száraz gyepek természetességéhez lehet hasonló. Az üzemelés 
hatását esetükben semlegesnek ítéljük. 
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2.3.1.2. Anyagnyerő helyek 

Az anyagnyerőhelyek használatának befejezése után a jelenlegi állapottól jelentősen eltérő 
állapotok jönnek létre. A tájban jellemző domborzati viszonyokhoz képest jelentős mélységű 
mélyedések jönnek létre. A spontán regenerációs folyamatok eredményeképpen megjelenő 
vegetáció típusát csak becsülni lehet. A táji környezetben jelenleg is meglévő felhagyott 
anyagnyerőhelyeken általában faállományok jelennek meg már a kezdeti években. A 
vízellátottsági viszonyok (többletvízhatás) miatt ezek általában puhafás állományok, vagy 
mocsarak, melyek a későbbi években (évtizedekben) természetközeli puhafás ligeterdőkké 
alakulhatnak. A fentiek miatt az üzemelés hatását semlegesnek ítéljük. 

 

2.3.1.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna  

A munkálatokat követően a felvonulási és deponálási területen az üzemelés során gyomosodás, 
valamint az adventív lágy- és fásszárú özönfajok megjelenése és terjedése várható, mely csak a 
későbbikben javasolt építést követően kivitelezendő természetvédelmi célú intézkedések 
(rendszeres kaszálás) foganatosítása esetén akadályozható meg. Az üzemelés növényzetre 
gyakorolt hatása nehezen értelmezhető, de az építést követő növényzetmentes állapothoz képest 
természetesen javuló tendencia várható, a javulás mértéke pedig az ajánlott természetvédelmi 
célú intézkedések megvalósulásának is függvénye lesz. A csatornaszakasz tervezett kedvezőbb 
vízellátottságának biztosítása miatt az üzemelés hatását azonban kis mértékben javítónak ítéljük. 

 

2.3.1.4. Az összekötö-csatorna  

A munkálatokat követően a felvonulási és deponálási területen az üzemelés során gyomosodás, 
valamint az adventív lágy- és fásszárú özönfajok megjelenése és terjedése várható, mely csak a 
KHT-ban javasolt építést követően kivitelezendő természetvédelmi célú intézkedések 
(rendszeres kaszálás) foganatosítása esetén akadályozható meg. Az üzemelés növényzetre 
gyakorolt hatása nehezen értelmezhető, de az építést követő növényzetmentes állapothoz képest 
természetesen javuló tendencia várható, a javulás mértéke pedig az ajánlott természetvédelmi 
célú intézkedések megvalósulásának is függvénye lesz. A csatornaszakasz tervezett kedvezőbb 
vízellátottságának biztosítása miatt az üzemelés hatását azonban kis mértékben javítónak ítéljük. 

 

2.3.1.5. Az inváziós növényfajok várható terjedéséből eredő problémák  

Az inváziós növényfajok várható terjedéséből eredő problémák kezelését a beavatkozások által 
érintett területen a javaslatoknál részletezett módon szükséges biztosítani. Az üzemelés során a 
nem művelt területek, pl.: a csatornákból kitermelt és rendezett üledékdepóniák felszínét, a 
műtárgyak környezetét, legalább évi kétszeri, szükség esetén háromszori gyommentesítő 
kaszálással kell kezelni, hogy megakadályozzák a gyomok, közöttük inváziós, idegenhonos 
gyomok megtelepedését és magszórását. Inváziós fajnak tekinthető fásszárú fajok például: 
gyalogakác (Amorpha fruticosa), zöld juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica), fehér akác (Fraxinus pennsylvanica), kései meggy  (Prunus serotina), mirigyes 
bálványfa (Ailanthus altissima). Lágyszárú inváziós fajok például: magas és kanadai 
aranyvessző (Solidago gigantea, S. canadensis), betyárkóró (Conyza canadensis), óriáskeserűfű-
fajok (Reynoutria spp.) süntök (Echinocystis lobata), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), 
kisvirágú nenyúljhozzám (Impatiens parviflora), közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca), 
magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata). 
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2.3.2. Makroszkópikus vízi gerinctelenek 

2.3.2.1. Tervezett tározó 

A tározó elárasztásának gyakorisága és rendszeressége nem jósolható, de feltételezésünk szerint 
csak alkalomszerűen, több évente egyszer-egyszer fog bekövetkezni és tartóssága messze nem 
éri el azt az időszakot, hogy bármiféle stabil, közösségnek nevezhető makroszkopikus vízi 
gerinctelen együttes megjelenhessen benne. Vagyis a jellemzően száraz területeken az árasztás 
hatása a makroszkópikus vízi gerinctelen közösség szempontjából semlegesnek mondható. 

Ugyanakkor a területen húzódó csatornák esetében egy esetleges árasztás esetén egyértelműen 
megnő a vízborítás tartóssága, hiszen a feltöltés során először a csatornák és mélyebb fekvésű 
vizes élőhelyek medre telik meg, a leürítés során pedig utoljára a csatornákból, illetve vizes 
élőhelyekből ürül le a víz. Ez a makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes szempontjából 
elviekben javító hatásúnak tekinthető, de mivel a feltöltésre várhatóan csak nagyon ritkán kerül 
majd során, a vésztározó jellegű üzemeltetés miatt, ezért a javító hatást gyakorlati szempontból 
elhanyagolható jelentőségűnek tekintjük. 

 

2.3.2.2. Anyagnyerő helyek 

A jelenlegi tervezési fázisban még nem lehet meghatározni, hogy az egyes anyagnyerőhelyekről 
konkrétan mennyi anyag kerül kitermelésre. Jelentős mennyiségű anyagkitermelés esetén az 
anyagnyerő helyen az építést követően a környező területektől számottevően alacsonyabb 
felszínek maradnak. A környező területektől jelentősen alacsonyabb fenékszintű anyaggödrök 
várhatóan tartós vízborítású vizes élőhelyekké alakulnak, melyek állóvízi fajokból álló vízi 
makroszkópikus gerinctelen fajegyüttes megtelepedésére biztosíthatnak lehetőséget. A mélyebb, 
a rekultiváció során vizes élőhellyé alakítható anyaggödrök kialakulását, a makroszkopikus vízi 
gerinctelenek szempontjából az üzemelési fázisban értékteremtő hatásúnak tekintjük, hiszen 
ezáltal új, alkalmas élőhelyek alakulnak ki, melyeket a makroszkópikus vízi gerinctelenek 
kolonizálhatnak. 

 

2.3.2.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna  

A kotrási beavatkozás üzemelési fázisa klasszikus értelemben nem értelmezhető, hiszen itt az 
építési fázist követően a konkrét beavatkozási helyszínek magukra lesznek hagyva, és a kotrási 
beavatkozás előtt zajló szukcessziós folyamatok újra beindulnak, megindul a növényfajok 
kolonizációja is, ami jelentősen befolyásolja az élőhelyek struktúráját. Újra kialakul a 
szegélyvegetáció és a növényzeti zónák. Magában az üzemelési időszakban az építéssel 
degradált, megzavart állományok passzív terjedéssel vagy aktív migrációval folyamatosan 
visszatelepülnek majd korábbi élőhelyeikre. Figyelembe véve, hogy a meder jelenlegi, erősen 
feltöltődött állapotában csak szemisztatikus vízjárású, a mederkotrást követően várhatóan a 
mélyebb meder víztartóssága megnő, esetleg állandóvizűvé változik semleges, kismértékben 
javító hatású lehet.   
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2.3.3. Kiemelt szárazföldi ízeltlábú fajok 

2.3.3.1. Kiemelt lepkefajok 

Tervezett tározó 

A hatásterületen csupán a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) fészkeit sikerült kimutatni. A 
hatásterület elöntési prognózisa alapján arra lehet következtetni, hogy egy tavaszi árhullám 
esetén ezek az élőhelyek alkalmatlanná válnak a faj populációinak fenntartására. A hernyók 
ugyanis a kökénybokrokon, nagyjából a kökény virágzásával egy időben kelnek ki. Ugyanerre 
az időpontra várható a Kárpátokból lezúduló árhullám is. Egy 10-15 napig tartó elöntés 
elmoshatja a petéket vagy a hernyófészkeket. Azonban, ha a vízmélység kellően alacsony, akkor 
a szegély magasabb részein épített fészkek átvészelhetik ezt az időszakot. 

Bár a területről jelenlétét nem mutattuk ki, a kiterjedt mocsárrétek a nagy tűzlepke (Lycaena 
dispar) potenciális élőhelyiként tarthatók számon. Populációira nézve nemcsak a talaj és az 
élőhely nedvességtartalmának csökkenése lehet káros hatással, hanem a tartós elöntés is. Az 
üzemelés hatását az elöntés mértéke és időpontja nagyban befolyásolja. A téli-kora tavaszi 
elöntés még a mocsárrétek revitalizációját segítheti elő, addig egy nyári időszakban bekövetkező 
árhullám jelentős állománycsökkenést is eredményezhet. 

A fentiek miatt az üzemelés kiemelt lepkefajokra gyakorolt hatása az elöntés időpontjától és 
mértékétől függően a javító és károsító között változhat. 

 

Anyagnyerőhelyek 

Nagyban függ az üzemelés hatása attól, hogy a munkálatok során a későbbiekben javasolt 
természetvédelmi intézkedések milyen módon valósultak meg. A javasolt természetvédelmi 
intézkedések betartásával végzett kivitelezés esetén az üzemelés a nagy tűzlepke (Lycaena 
dispar) érintett állományai tekintetében semlegesnek, ellenkező esetben – figyelembe véve a faj 
tájegységen belüli élőhelyi gyakoriságát – hosszú távon elviselhetőnek tekinthető. 

 

A Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna  

A csatorna érintett szakaszának jelentős részét képezik kökénysávok. Ezek  potenciális élőhelyei 
lehetnek a sárga gyapjasszövőnek (Eriogaster catax) populációinak, de aa faj élőhelye 
biztosított abban az esetben, ha a munkálatokat a KHT-ben javasolt módon kivitelezik. A faj 
esetében nemcsak a hatásterület érintett szakaszainak kotrása és elöntése okozhat negatív 
hatásokat, hanem a hatásterület kapcsolódó élőhelyeinek ilyen módon történő közvetett 
kiszárítása is nagy kockázatot hordoz magában. 

A díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) jelenlétét ugyan nem sikerült igazolni, de a 
hatásterület érintett szakaszának egy pontján csatlakozik egy olyan élőhelyfolthoz, amely 
alkalmas lehet a faj előfordulása szempontjából. A csatorna kotrása a szomszédos potenciális 
élőhelyek fokozatos kiszáradásával járhatnak. A faj nagyon érzékeny az élőhely 
mikroklimatikus jellemzőire, különösképpen a nedvességtartalom változásaira. 

 

2.3.3.2. Vöröslábú hegyisáska   

Tervezett tározó 

A tervezett tározó területén a vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) jelentős méretű 
állománya található. A működés során a tározó időszakos feltöltése  az elöntés időpontjától 
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függően gyakorol hatást a faj lokális állományára. A kora tavaszi elöntés idején a faj talajban 
áttelelő petéi vannak jelen a területen. Ezekre közvetlen jelentős negatív hatást a rövid távú 
időszakos vízborítás feltehetően nem jelent. Ezt támasztja alá, hogy a Tisza, a Szamos, a Túr 
árterén, valamint a terület kisebb nagyobb csatornáinak medrében és csatornapartokon, illetve a 
rétek mélyebb fekvésű időszakosan vízzel borított területein a faj jelentős állományai ismertek. 
Ezeknek szintén szembe kell nézni a tavaszi időszakos elárasztással. A nyár eleji elárasztás már 
a fiatal lárvákat, illetve imágókat érinti. Ezek a korábbi megfigyelések szerint, a magasabb 
vízből kiálló növényzeten keresnek menedéket az ár elvonulásáig. Természetesen ilyen esetben 
a populáció azon része, amely nem talál ilyen magas növényzetet nagyrészt áldozatul esik. 
Ennek megfelelően a tervezett elöntés mélyebb részein számolni lehet az állomány egy részének 
elpusztulásával. A közeli megfelelő menedéket nyújtó élőhelyekkel való kapcsolat biztosítása 
révén a faj jelenléte ezeken a területeken is biztosítható. A fentiek miatt az üzemelés hatása az 
elöntés időpontjától és mértékétől függően a javító és károsító között változhat. 

 

Anyagnyerőhelyek 

Az anyagnyerő helyek jelenleg csak fragmentumokban képezik a faj élőhelyét, így átalakulásuk 
nem lesz érzékelhető hatással a faj egyedeire, vagyis a hatást semlegesnek ítéljük. 

 

A Palád-Csécsei-főcsatorna és az Összekötő-csatorna  

A faj élőhelyének fennmaradása biztosított abban az esetben, ha a munkálatokat a javasolt 
módon kivitelezik. Ebben az esetben a lassú szukcessziós folyamatoknak megfelelően alakul és 
vélhetően növekszik ismét a faj élőhelye az építés során sérült élőhelysávok esetén is. Az ún. 
„ökológiai oldalról” a faj egyedei a számukra megfelelő szukcessziós állapot elérésekor újra 
kolonizálhatják korábbi élőhelyeiket. 

 

2.3.4. Halak 

2.3.4.1. Tervezett tározó 

Tározó területe 

A tározó területén az árasztások időpontjai rugalmasan változnak a Tiszán levonuló árhullámok 
időpontjaitól függően. A halfauna számára a szaporodási időszakban történő feltöltés 
egyértelműen pozitív hatású, amennyiben annak időtartama kellően hosszú a halak ikráinak 
kikeléséhez. Ebben az esetben az üzemelés hatását javítónak, illetve értékteremtőnek tekintjük. 
Amennyiben az árasztás időtartama rövid, illetve a szaporodási időszakon kívül történik, abban 
az esetben a halfaunára gyakorolt hatás semleges. A feltöltést követően a csatornákban és 
kubikgödrökben maradó víz, élőhelyet jelenthet néhány halfaj számára, amelyek korábban a 
vízhiányos időszakban kiszáradó élőhelyekről eltűnnek, ebben az esetben az üzemelés hatását 
javítónak tekintjük. 

 

Árvízvédelmi töltés 

A létesített árvízvédelmi töltés, és az oldalán megjelenő lágyszárú növényzet kizárólag abban az 
esetben, amennyiben az árasztás a tavaszi, szaporodási időszakban történik az árasztás vízszintje 
kellőképpen magas, és az árasztás időtartama megfelelően hosszú a növényzetre ívó halak 
ikráinak kikeléséhez, jelent kedvező környezeti feltételeket a halak számára. Ebben az esetben 
az üzemelés hatását javítónak tekintjük. Azokban az időszakokban amelyekben az árasztás 
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vízszintje kicsi, valamint az elárasztás időtartama rövidebb, abban az esetben az üzemelés hatása 
semlegesnek tekinthető. 

 

2.3.4.2. Anyagnyerő helyek 

Az árasztásokat követően az anyagnyerő helyeken visszamaradó víz a halak számára 
élőhelyeket teremt, azonban ezek a vízterek csak rövid ideig biztosítanak kedvező feltételeket a 
halfauna számára a megfelelő vízutánpótlás hiánya miatt. Az üzemelés hatása ebben az esetben 
semlegesnek tekinthető. 

 

2.3.4.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna   

Az árasztásokat követően a csatornában visszamaradó víz a halak számára élőhelyeket teremt, 
azonban ezek a vízterek csak rövid ideig biztosítanak kedvező feltételeket a halfauna számára a 
megfelelő vízutánpótlás hiánya miatt. A beruházás során létesített műtárgyak a vízvisszatartással 
kedvezően hatnak a terület vízháztartására, ezáltal a halfaunára. Az üzemelés hatása ebben az 
esetben semlegesnek- javítónak tekinthető. 

 

2.3.4.4. Az Összekötö-csatorna   

Az árasztásokat követően a csatornában visszamaradó víz a halak számára élőhelyeket teremt, 
azonban ezek a vízterek csak rövid ideig biztosítanak kedvező feltételeket a halfauna számára a 
megfelelő vízutánpótlás hiánya miatt. A beruházás során létesített műtárgyak a vízvisszatartással 
kedvezően hatnak a terület vízháztartására, ezáltal a halfaunára. Az üzemelés hatása ebben az 
esetben semlegesnek- javítónak tekinthető. 

 

2.3.5. Kétéltűek és hüllők 

2.3.5.1. Tervezett tározó 

Tározó területe 

A tározó területén történő árasztásnak attól függően, hogy a herpetofauna aktív, illetőleg passzív 
időszakában valósul meg, emellett fajonként is különböző hatása várható. A nyugalmi 
periódusban érkező árhullám a földi üregekben pihenő kétéltű és hüllőfajok akár teljes 
pusztulását eredményezheti, de a visszamaradó belvizes foltok kitűnő szaporodóhelyek 
létrejöttével segíthetik az érintett kétéltű állományok regenerálódását az aktív időszakban. Az 
aktív időszakban érkező árhullám a fejlődő lárvák és peték számára szintén végzetes lehet, az 
adult egyedek jelentős része képes lesz elkerülni az áradás kedvezőtlen hatásait. Az árasztást 
követően visszamaradó vízterek az előbbiekhez hasonlóan ismét kompenzálhatják számos 
kétéltű faj állománycsökkenéseket, sőt akár a korábbi állományaik megsokszorozódását is 
elősegíthetik. Az üzemelés nagy vesztese az árasztás idején, akár az aktív, akár a nyugalmi 
időszakban érkezik is, a fürge gyík (Lacerta agilis) lehet, melynek állománya drasztikusan 
csökkenni fog az árasztást követően. A szakértői becslés azonban évtizedenként maximálisan 1 
elöntés lehetőségét vizionálja, így a köztes időszak az előbb említett száraz gyepi élőhelyekhez 
kötődő faj állományerősödését segítheti elő. Az üzemelés herpetofaunát érintő hatása tehát az 
elviselhető és a javító között változhat annak függvényében mikor és milyen gyakran kerül sor a 
terület árasztására és melyik kétéltű, illetőleg hüllőfaj érintettségét vizsgáljuk. 
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Árvízvédelmi töltés 

A munkálatok befejezését követően a rézsűkön a füves élőhely alakul ki, melyet a fürge gyík 
(Lacerta agilis) kolonizálhat. A folyamatos fenntartási munkák (kaszálás, cserjeirtás) segítik a 
faj élőhelyeinek hosszú távú fennmaradását. Az építési munkálatok befejezését követően 
kialakuló élőhelyi környezet a jelenlegi szántókból átalakult (kezelt) üde és száraz gyepekhez 
lesz hasonló, ezért az üzemelés herpetofaunára gyakorolt hatását összességében semlegesnek 
ítéljük. 

 

2.3.5.2. Anyagnyerő helyek 

Az anyagnyerőhelyek területén kialakuló mélyedések kisebb-nagyobb szemisztatikus, illetőleg 
asztatikus vízterek létrejöttét segíthetik elő egyes csapadékos években, ezzel növelve a 
potenciális kétéltű szaporodóhelyek számát és kiterjedését. Különös jelentősége van ennek a 
szegényes herpetofaunával rendelkező intenzív szántóföldi kultúrák helyén kialakított időszakos 
vizes élőhelyként funkcionáló anyagnyerőhelyek esetében, ezért az üzemelés hatását esetükben 
kifejezetten javítónak ítéljük. 

A jelenleg kiemelt kétéltű szaporodó- és élőhelyként funkcionáló Tiszakóród 030 és 43/1 és 2 
hrsz-ek keleti szélén található kubikgödör anyagnyerőként történő hasznosítása az üzemelési 
időszakban a jelenleg kedvező élőhelyi struktúra megváltozását és így a kétéltű szaporodó 
közösség egyed- és fajszámbeli  csökkenését, vagy elszegényedését vizionálja ezért hatását 
terhelőnek ítéljük. 

 

2.3.5.3. A Palád-Csécsei-főcsatorna   

Az üzemelés során a megfelelő vízszállító kapacitásnak köszönhetően az aktuális évi 
csapadékviszonyoktól függően a továbbiakban is asztatikus, illetőleg szemisztatikus, de az 
üzemelés idejére tervezett vízkormányzásnak köszönhetően kedvezőbb vízháztartás lesz 
jellemző a csatornán. Ennek megfelelően alakul az érintett csatornaszakaszok herpetofaunája 
(pl: vöröshasú unka - Bombina bombina, tarajos gőte - Triturus dobrogicus várható újabb 
megtelepedése) is. A kialakított új rézsűkön és depónián a szukcessziós változásoknak 
megfelelő mértékben a gyepes sávokban a fürge gyík (Lacerta agilis) egyedei vélhetően ismét 
kolonizálják. A csatornaszakasz tervezett kedvezőbb vízellátottságának biztosítása miatt az 
üzemelés hatását kis mértékben javítónak ítéljük. 

 

2.3.5.4. Az Összekötö-csatorna   

Az üzemelés során a megfelelő vízszállító kapacitásnak köszönhetően az aktuális évi 
csapadékviszonyoktól függően a továbbiakban is asztatikus, illetőleg szemisztatikus vízháztartás 
lesz jellemző a csatornára. Ennek megfelelően alakul az érintett csatornaszakaszok 
herpetofaunája (pl: vöröshasú unka - Bombina bombina) várható újabb megtelepedése) is. A 
kialakított új rézsűkön és depónián a  zukcessziós változásoknak megfelelő mértékben a gyepes 
sávokban a fürge gyík (Lacerta agilis) egyedei vélhetően ismét kolonizálják. Az építési 
munkálatoknak a javaslatoknak megfelelő lebonyolítása esetén a 4+100 és 4+628 km 
szelvények közötti szakaszon a vízvisszatartásnak köszönhetően fennmaradhat a fokozottan 
védett elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) pangóvizes élőhelye. A csatornaszakasz tervezett 
kedvezőbb vízellátottságának biztosítása miatt az üzemelés hatását kis mértékben javítónak 
ítéljük. 
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2.3.5.5. Az üzemelés hatása az élővilágvédelmi szempontból meghatározó kiemelt 
hüllőfajokra 

 Elevenszülő gyík: Az építési munkálatoknak a 3.3. fejezetben javasolt módon történő 
lebonyolítása esetén az Összekötő-csatorna 4+100 és 4+628 km szelvények közötti 
szakaszán a vízvisszatartásnak köszönhetően fennmaradhat a fokozottan védett 
elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) pangóvizes élőhelye. 

 Keresztes vipera: Az üzemelésnek vélhetően nem lesz hatása a botpaládi Irgó-legelő 
területén előforduló állományra 

 

2.3.6. Madarak 

2.3.6.1. Tervezett tározó 

Tározó területe 

Az üzemelés fészkelő madárfaunára gyakorolt hatása nagyban függ az árasztás időpontjától. 
Egy fészkelési időszak közepén (május-június) érkező víztömeg (zöldár) a vizsgálati terület 
északkeleti részén a földön és a bokrosokban alacsonyan fészkelő fajok fészkelőhelyeit, míg a 
tározó középső és nyugati részén, a földfelszíntől számított 2-3 m-es magasságig terjedő 
intervallumban (földön vagy bokrosokban fészkelők, fatörzseken 3 m-es magasságig fészkelők) 
valamennyi fészkelő faj fészekalját elpusztítaná. Ezeken a területeken az odúfészkelők többsége, 
illetve a legalább 2-3 m-es magasságban a lombkoronaszinten fészkelő fajok fészekaljai 
menekülhetnek meg az ár az ő esetükben is zavaró hatást gyakorolhatnak a fészkelésekre (pl: 
fiókák etetése csak távolabbi területek árvízmentes táplálékbázisából oldható meg). A fészkelési 
időszakot követő vagy azt megelőző elöntés esetén az árasztásnak gyakorlatilag nem lenne 
fészekaljakat elpusztító hatása. A fészkelési időszakot megelőző árasztás esetén a fajok számára 
nem kedvező vízellátottságú helyeket a fészkelni készülő fajok eleve el fogják kerülni. 

Fontos beszélnünk a leeresztést követő hetekben visszamaradó pangóvizek és tocsogókról, 
melyek a vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok (pl: récefélék, búvárfélék, vöcsökfélék, 
kárókatonafélék, gémfélék, gólyafélék, guvatfélék, lilefélék, szalonkafélék, sirályfélék, 
csérfélék, jégmadárfélék, billegetőfélék, stb.) kiemelt táplálkozóhelyeként funkcionálhatnak. 
Megfelelő késő téli, vagy kora tavaszi leürítést követően a vizes élőhelyekhez kötődő fajok egy 
része (pl. récefélék, vöcsökfélék, guvatfélék, szalonkafélék) számára akár új szaporodóhelyek is 
létrejöhetnek. A fentiek összefoglalása révén elmondhatjuk, hogy a tározó működésének hatása 
a területen fészkelő madárfaunára a mindenkori vízviszonyoktól, a vízmennyiségtől és a 
vízszintváltozás időpontjától, időtartamától fog függeni és ennek megfelelően a terhelő és a 
javító hatás között változhat. 

 

Árvízvédelmi töltés 

A töltés rézsűjén kezelt rövid füvű gyep alakul ki majdnem 127,8 hektár kiterjedésű terülleten, 
mely az ilyen nyílt gyepterületekhez kötődő madárfajok (pl. mezei pacsirta - Alauda arvensis) 
megtelepedését segíti elő. Az üzemelés fészkelő madárfaunára gyakorolt hatását semlegesnek 
ítéljük. 
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2.3.6.2. Anyagnyerőhelyek 

Az üzemelés hatása az A1 (Tiszakóród 0104/2a hrsz), az A3 (Milota 084/1, 3 és 5 hrsz-ek), 
az A8 (Milota 060/17 hrsz), az A9 (Milota 065/20, 23 és 24 hrsz) és az A13 (Milota 086/1 
hrsz) ingatlanokon tervezett anyagnyerők területén fészkelő madárfaunára: 

Az üzemelési időszak elején a beavatkozási helyszíneken egy mélyebb fekvésű, csupasz felszínű 
terület jelenik meg, mely korlátozott mértékben a csapadékvíz időszakos megtartására lesz 
képes. Csapadékos években, illetőleg árasztásokat követően a kialakított mélyedések asztatikus-
szemisztatikus vízterek létrejöttének kedvezhetnek, mely 1-2 vizes élőhelyekhez kötődő 
madárfaj megtelepedését, illetve több vizes élőhelyekhez kötődő táplálkozó madárfaj átmeneti 
megjelenését segítheti elő. Összességében az élőhelyi átalakulás miatt az újonnan megjelenő 
fészkelő madárközösség az átlagos száraz években a természetvédelmi összértékek tekintetében 
feltételezhetően el fog maradni a jelenlegiektől, melyet a jóval ritkább, nedves, csapadékos 
években megjelenő, vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok táplálkozóként történő megjelenése 
és alkalmi fészkelése révén jelentkező természetvédelmi érték többlet részben kompenzálhat. 
Összességében az üzemelés fészkelő madárfajokra gyakorolt hatását a fentiekre való tekintettel 
semlegesnek ítéljük. 

 

Az üzemelés hatása egyéb anyagnyerők területén fészkelő madárfaunára 

Az érintett területek szántók, ugaroltatott területek, melyek fészkelő madárfaunája meglehetősen 
szegényes. A kialakított mélyedésekben megjelenő élőhelyek a fentiekben leírtakhoz lesznek 
hasonlók. A csapadékos években, illetőleg az árasztást követő időszakokban az élőhelyket 
újonnan kolonizáló (fészkelőként és/vagy csupán táplálkozóként megjelenő) fajok révén azok 
természetvédelmi összértéke feltételezhetően magasabb lesz a jelenlegi élőhelyeken 
tapasztaltakétól, ezért az üzemelés hatását esetükben összességében javítónak ítéljük. 

 

2.3.6.3. A Palád-Csécsei főcsatorna és Összekötő-csatorna 

Az említett „ökológiai oldal” (lásd javaslatok) kímélete esetén rövidebb, míg a mindkét koronát 
érintő fa- és cserjeirtás esetén hosszabb idő elteltével várható a fészkelésre alkalmas fás-cserjés 
vegetáció megjelenése. A fészkelő madárfauna visszatelepülése a vegetáció lassú 
regenerációjával együtt, várhatóan azzal párhuzamosan fog zajlani. Az üzemelés hatását 
semlegesnek ítéljük. 

 

2.3.6.4. Az üzemelés élővilágvédelmi szempontból meghatározó hatása kiemelt madárfajokra 

 Nagy őrgébics: Az üzemelésnek vélhetően nem lesz hatása a Milota, Kör-hát, illetőleg a 
Nagy szeg holtmeder területén fészkelő faj érintett egyedeire. 
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3. JAVASOLT TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ INTÉZKEDÉSEK 

3.1. Növényzet védelmére vonatkozó javaslatok 

Javasoljuk, hogy a különböző mértékben magas természetességű, természetközeli élőhelyekkel 
(túlnyomórészt 6440 és 6520 kóddal jelölt közösségi jelentőségű élőhelytípusba sorolható 
élőhelyekkel) jellemezhető A1 (Tiszakóród 0104/2a hrsz), A3 (Milota 084/1, 3 és 5 hrsz-ek),  
A8 (Milota 060/17 hrsz), valamint A9 (Milota 065/20, 23 és 24 hrsz), valamint a A13 (Milota 
086/1 hrsz) anyagnyerőhelyek területének a fent nevezett élőhelytípusokkal jellemezhető részét 
ne, vagy csak a lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe a kivitelezés során. Az új művek 
(pl.: tározótöltés) helyfoglalásával járó szükségszerű igénybevételen túl, felvonulási területként, 
deponálási területként, ill. anyagnyerésre csak a legszükségesebb mértékben használják a 
fentiekben felsorolt anyagnyerőhelyeknek a magas természetességű, természetközeli 
élőhelyekkel (túlnyomórészt 6440 és 6520 kóddal jelölt közösségi jelentőségű élőhelytípusba 
sorolható élőhelyekkel) jellemezhető részét. 

A Palád-Csécsei főcsatorna és az Összekötő-csatorna területén megvalósuló csatornakotrásokat 
megelőző fa- és cserjeirtási munkálatok kivitelezése során javasoljuk az idősebb, őshonos 
fafajok (pl.: kocsányos tölgy - Quercus robur, törékeny fűz - Salix fragilis, magyar kőris - 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, hazai nyárfajok) képezte facsoportok kíméletét, illetőleg a 
tájidegen, adventív fafajok (pl. fehér akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica) szelektálását. 

A kiviteletést követően a nem művelt területek, pl.: a csatornákból kitermelt és rendezett 
üledékdepóniák felszínét, a műtárgyak környezetét, legalább évi kétszeri, szükség esetén 
háromszori gyommentesítő kaszálással kell kezelni, hogy megakadályozzák a gyomok, közöttük 
inváziós, idegenhonos gyomok megtelepedését és magszórását. Inváziós  fajnak  tekinthető  
fásszárú fajok: például: gyalogakác (Amorpha fruticosa), zöld juhar (Acer negondo), amerikai 
kőris (Fraxinus pennsylvanica), fehér akár (Robonia pseudoaccacia), kései meggy (Prunus 
serotina), bálványfa (Ailanthus altissima). Lágyszárú inváziós fajok például: magas és kanadai 
aranyvessző (Solidago gigantea, S. canadensis), betyárkóró (Conyza canadensis), óriáskeserűfű-
fajok (Reynoutria spp.) süntök (Echinocystis lobata), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), 
kisvirágú nenyúljhozzám (Impatiens parviflora), közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca), 
magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata). 

A munkálatok térbeli korlátozására vonatkozó javaslatok: 

 Javasoljuk, hogy a kotrási nyomvonal kialakítása a munkálatok során csak az egyik, a 
természetvédelmi kezelővel egyeztetett oldalon kerüljön kialakításra, míg a másik, ún. 
„ökológiai oldal” területén csak a legszükségesebb munkálatok (idegenhonos fa- és 
cserjeirtási munkálatok) elvégzését javasoljuk. 

 A Magosligeti-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel érintkező 
szakaszokon (14+000 – 16+360 km) a kjtt területének kímélete érdekében a (déli) oldalon 
valósuljon meg a kotrási munkálatokat előkészítő fa- és cserjeirtás, illetőleg a mederanyag 
elhelyezése. A kíméleti zóna az érintett területen a főcsatorna jobb parti koronáján elterülő 
mocsárrét jellegű élőhely védelmét szolgálja. 

 Az Összekötő-csatorna területén a 4+000 km szelvény és a 4+995 km szelvények között, a 
jobb parton 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 
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Összekötő-csatornával érintkező szakaszán (4+690 – 4+950 km között) található cserjés 
mocsárrét megóvásához. 

 

3.2. Kiemelt ízeltlábú fajok védelmére vonatkozó javaslatok 

Javasoljuk, hogy a tározó területén a csatornakotrásokat megelőző fa- és cserjeirtást csupán az 
egyik depónia felől végezzék el, amivel hozzájárulhatunk a csatornák száraz cserjésein élő 
védett sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) mortalitásának mérsékléséhez. 

Szintén javasoljuk, hogy a Palád-Csécsei főcsatorna, illetőleg 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 történjenek meg. Az így kialakított „ökológiai oldal”- harmonizálva a 3.1. fejezetben 
javasolt kíméleti szakaszokkal (javasolt térbeli korlátozások) – a kiemelt ízeltlábú fajok (sárga 
gyapjasszövő - Eriogaster catax, nagy tűzlepke - Lycaena dispar, vöröslábú hegyisáska - 
Odontopodisma rubripes) élőhelyének védelmét is szolgálja. 

Javasoljuk, hogy azon anyagnyerők, helyett, melyek területén mocsárrétek – mint a nagy 
tűzlepke (Lycaena dispar) élőhelyei – fordulnak elő (lásd részletesebben a 3.1. fejezet) 
alternatív anyagnyerő helyek használatát az építési munkálatok során, így biztosítható a faj 
tározón belüli élőhelyének védelme. 

 

3.3. Kétéltű- és hüllőfauna védelmére vonatkozó javaslatok 

A Palád-Csécsei vízfolyáson esetlegesen tervezett kotrási munkálatokat a kétéltűek élőhelyének 
és szaporodóhelyének védelme érdekében (az építés során jelentkező mortalitás mérséklése 
miatt) a téli nyugalmi időszakon kívül (téli pihenő időszaka október közepétől március végéig), 
lehetőleg a nyári száraz periódusban javasoljuk végezni.  

Javasoljuk, a kiemelt kétéltű szaporodóhelyként funkcionáló Tiszakóród 030, 43/1 és 2 hrsz 
területének keleti szélén található kubikgödör anyagnyerőként történő hasznosításának 
elkerülését és az új művek (pl.: tározótöltés) helyfoglalásával járó szükségszerű igénybevételen 
túl, felvonulási területként, deponálási területként ne vegyék igénybe a munkálatok során. 

Javasoljuk az Összekötő-csatorna 4+100 és 4+628 km szelvények közötti szakaszán a csatorna 
keleti oldalán található szántóföldek szélén a 7 m széles munkasáv, ezen belül a tervezett 3 m 
széles meder kialakítását, a csatorna nyomvonal nyugati oldalán található, fokozottan védett 
elevenszülő gyík (Zootaca vivipara) élőhelyének védelme érdekében. 

 

3.4. Madárfauna védelmére vonatkozó javaslatok 

Javasoljuk, hogy a munkálatokat a madarak fészkelési időszakán kívül (általános fészkelési 
időszak: március 15. – augusztus 15.) végezzék el, így minimalizálható a fészekaljak 
sérülésének és közvetlen pusztulásnak 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.  

Amennyiben a munkaterület minden részéről megtörténik a fásszárú növényzet eltávolítása, ill. 
megkezdődik a munkaterület előkészítő földmunka még március közepe, tehát az itt előforduló 
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fajok fészkelési időszakának kezdete előtt, akkor az érintett párok eleve a munkaterületen kívül 
keresnek maguknak fészkelő helyet. Ebben az esetben a projektelemek építése a fészkelési 
időszakban is megindulhat, ill. folytatódhat anélkül, hogy közvetlenül károsítaná a térségben 
előforduló madárfajok fészkelését. 

 

Felhasznált irodalom 

 ASKEW, R. R. (1988): The Dragonflies of Europe. – Harley Books, Martins, 291 pp. 

 AUKEMA, B, RIEGER, C. (eds.). (1995): Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic 
Region, Volume 1. – The Netherland Entomological Society, Amsterdam, i-xxvi + 1-222. 

 BAUERNFIEND, E. (1994a): Bestimmungsschlüssel für die Österreichischen 
Eintagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera), 1. Teil. – Wasser und Abwasser, Suppl. 4/94: 5-
92. 

 BAUERNFIEND, E. (1994b): Bestimmungsschlüssel für die Österreichischen 
Eintagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera), 2. Teil. – Wasser und Abwasser, Suppl. 4/94: 5-
90. 

 BÁLDI, A., MOSKÁT CS. ÉS SZÉP T. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer IX. Madarak. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN 963 
7093 52 4 

 BENEDEK P. (1969): Heteroptera VII. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) 
XVII/7. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 86 pp. 

 BÖLÖNI, J., MOLNÁR, ZS. ÉS KUN., A 2011: Magyarország élőhelyei – 
Vegetációtípusok leírása és határozója – ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézete, Vácrátót 439 pp. 

 CSABAI, Z. (2000): Vízibogarak kishatározója I. – Vízi Természet- és Környezetvédelem 
sor., 15. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp. 

 CSABAI, Z., GIDÓ, ZS., SZÉL, GY. (2002): Vízibogarak kishatározója II. – Vízi 
Természet- és Környezetvédelem sor., 16. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 204 
pp. 

 CSABAI, Z., SZÉL, GY. (1999): Checklist of Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, 
Hydrophilidae and Hydraenidae of Hungary (Coleoptera). - Folia ent. Hung. 60: 213-230. 

 DREYER, W. (1986(: Die Libellen. – Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 219 pp. 

 EGGERS, T. O., Martens, A. (2001): Bestimmungsschlüssel der Sübwasser-Amphipoda 
(Crustacea) Deutschlands. - Lauterbornia 42: 1-68. Dinkelscherben. 

 GERKEN, B., STEINBERG, K. (1999): Die Exuvien Europäischer Libellen (Insecta, 
Odonata). – Verlag und Werbeagentur, Höxter, 354 pp. 

 HARKA Á., SALLAI Z. (2004): Magyarország halfaunája. NIMFEA Természetvédelmi 
Egyesület, Szarvas, pp. 269. 

 JANSSON, A. (1986): The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. 
– Acta Entomologica Fennica 47: 1–94. 

 KORSÓS, Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer VIII. Kétéltűek és 
hüllők. Magyar természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6 

 MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2008): Magyarország madarainak névjegyzéke. 
Nomenclator avium Hungariae. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 
Budapest. 278 p. 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  149 

 NESEMANN, H. (1997): Egel und Krebsegel Österreichs. Sonderheft der Ersten 
Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft, Rankweil, 1-104. 

 NEUBERT, E., NESEMANN, H. (1999): Annelida, Clitellata: Branchiobdellida, 
Acanthobdellea, Hirudinea. Süsswasserfauna von Mitteleuropa - Band 6/2.Spektrum 
Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, 1-178. 

 RICHNOVSZKY, A., PINTÉR, L. (1979): A vízicsigák és kagylók (Mollusca) 
kishatározója. - Vízügyi Hidrobiológia 6: 206 p. 

 SAVAGE, A. A. (1989). Adults of the British Aquatic Hemiptera Heteroptera: a key with 
ecological notes. – Scient. Publ. Freshwat. Biol. Ass. 50, 173 pp. 

 SOÓS Á., (1963): Heteroptera VIII. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) 
XVII/8. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 49 pp. 

 WARINGER, J., GRAF, W. (1997): Atlas der österreichischen Köcherfliegenlarven: unter 
Einschluss der angrenzenden Gebiete. - Wien: Facultas-Univ. Verl., 1-287. 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  150 

Melléklet 
 

1. A vizsgált tározó élőhelyfoltjai és jellemzőbb paramétereik 

Kód1 ANER2 Élőhelyi_leírás3 N24 Fajlista5 

1 
U11×OG
×P2a(P2
b) 

Földút kőszórással stabilizálva. 
Sekély árok is húzódik itt. 

Nincs 

Polygonum aviculare, Echinochloa crus-galli , 
Tanacetum vulgare, Rosa canina, Chlorocyperus 
glomeratus (tömeges), Fraxinus pennsylvanica 
(magoncok), Rubus caesius, Salix cinerea, 
Lythrum virgatum, Lysimachia nummularia, 
Lolium perenne 

2 RA 

Ültetett fasor, főképpen nemes 
nyár, de van benne szürke nyár és 
kocsányos tölgy is. Gondozott, 
tisztított cserjeszint. 

Nincs 
Populus x euramericana ((hibrid fekete nyár 
egyedek lehetnek), Populus x canescens, Quercus 
robur 

3 T1 
Tárcsázott szántóföld, 
gabonatarló. 

Nincs Setaria viridis 

4 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs Echinochloa crus-galli, Ambrosia artemisifolia 
5 T1 Szántott gabonatarló. Nincs Chenopodium album 

6 
T2×B3 
(T10) 

Lucernatábla. Idősebb, többéves. 
Középen sekély árok. 

Nincs 

Chlorocyperus glomeratus, Agrostis alba, 
Trifolium repens, Trifolium campestre, Daucus 
carota, Alisma plantago-aquatica, Eleocharis 
palustris 

7 T1 
Valószínűleg napraforgótábla 
beszántása. 

Nincs  

8 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs  

9 T1 Gabonatarló. Nincs felszántva. Nincs 
Setaria viridis (tömeges), Ambrosia artemisifolia 
(sok) 

10 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs  
11 T1 Gabonatarló. Nincs Setaria viridis (sok), Ambrosia artemisifolia (sok) 
12 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs  
13 T1 Frissen tárcsázott gabonatarló. Nincs Ambrosia artemisifolia 

14 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs 
Ambrosia artemisifolia (szélén sok), Setaria 
viridis (szélén sok) 

15 T7 

Kerítéssel körbevett, intenzív 
gyümölcsös. Szilva. Fiatal, 
középkorú ültetvény. Jellegtelen, 
kaszált gyomnövényzet az alján. 

Nincs 
Calamagrostis epigeios , Elymus repens, Cirsium 
arvense 

16 T1 Napraforgó tarló. Le van zúzva. Nincs Convolvulus arvensis 

17 U11 
Keskeny földút, ami a parcellák 
megközelítésére szolgál. 

Nincs Polygonum aviculare, Lolium perenne 

18 T1 Tárcsázott parlag, gabonatarló. Nincs 

Chenopodium album (sok), Ambrosia 
artemisifolia (sok), Plantago major, Symphytum 
officinale (elszórtan), Echinochloa crus-galli  
(elszórtan), Tripleurospermum perforatum, 
Gypsophila muralis , Artemisia vulgaris 

19 S6 

Sarj eredetű akácos. Egységes 
képet mutat. Vékonyak, de már 
alsó lombkoronaszint magasak a 
fák. Alatta jellegtelen 
gyomnövényzet. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, Rosa 
canina (szélén), Prunus spinosa, Galium aparine 

20 T1 Tárcsázott gabonatarló. Nincs 
Symphytum officinale, Convolvulus arvensis , 
Ambrosia artemisifolia 

21 T1 
Gabonatarló. Még nincs 
megtárcsázva. 

Nincs 
Setaria viridis, Plantago major, Ambrosia 
artemisifolia, Symphytum officinale (elszórtan a 
széleken) 

*Számok magyarázata a táblázat végén 
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Kód1 ANER2 Élőhelyi_leírás3 N24 Fajlista5 

22 
S6×OA 
(OD) 

Egy sekély árok, kis vízfolyás 
húzódik a folt közepén. Benne 
kevés víz és jellegtelen 
magaskórós, vízkedvelő 
növényzet. Mellette fiatal, 
középkorú akácos húzódik, szélén 
itt-ott kökényes és néhány magról 
kelt diófa a szántóföld végén. 

Nincs 

Polygonum mite (szelíd keserűfű), Bidens 
tripartita, Solanum dulcamara, Urtica dioica, 
Calystegia sepium, Robinia pseudoacacia, Prunus 
spinosa, Juglans regia, Sambucus nigra, 
Helianthus tuberosus (helyenként tömeges) 

23 T1 
Repce vadkelés egyenletes 
borítással. 

Nincs  

24 T1 Eltárcsázott gabonatarló. Nincs 

Chenopodium polyspermum, Amaranthus 
chlorostachys, Setaria viridis, Taraxacum 
officinale, Cirsium arvense, Ambrosia 
artemisifolia (sok) 

25 T1 Kukoricaföld, még nincs aratva. Nincs Elymus repens, Echinochloa crus-galli 

26 T1 
Learatott és lezúzott 
napraforgóföld. 

Nincs  

27 T2×T10 
Öreg lucernaföld. Kiritkult, de 
még kaszálják. 

Nincs 
Elymus repens (tömeges), Symphytum officinale, 
Galium mollugo, Rubus caesius 

28 T1 
Learatott, megtárcsázott, lezúzott 
napraforgótarló. 

Nincs  

29 T1 Kukoricaföld, még nincs aratva. Nincs Echinochloa crus-galli 

30 
P2b×OB 
(P2a, 
OA) 

Két zsilip is beleesik. Árkok, 
töltések, sekély csatornák futnak 
ebben a hosszanti élőhelyfoltban. 
A Milota felőli sekély árok ki van 
takarítva, főleg hamvas szeder 
van benne. Az egész cserjésedik, 
fásodik, mert nincs rendszeresen 
karbantartva. A cserjék kb. 35-
45%-os borítással vannak jelen. 

Nincs 

Rubus caesius, Malus domestica, Morus alba, 
Cornus sanguinea, Salix cinerea, Quercus robur 
(magoncok a cserjeszintben, elszórtan), Rosa 
canina, Acer negundo (+), Prunus spinosa, 
Eryngium planum (+), Bromus inermis, 
Euphorbia cyparissias, Tanacetum vulgare, 
Rumex acetosa, Juglans regia (magoncok 
elszórva), Solidago gigantea, Elymus repens, 
Urtica dioica, Iris pseudacorus, Phragmites 
australis (elszórva), Juncus effusus, Rumex 
crispus, Melandrium album, Helianthus tuberosus 

31 
OA×OB
×P2a 
(OD) 

Szántó végén lévő lapos, 
vízállásos terület, amit évek óta 
nem használnak. Kissé 
cserjésedik (kb. 8%). 

Nincs 

Salix cinerea, Glyceria maxima (jelentős 
borítással), Tanacetum vulgare, Bidens tripartita 
(tömeges), Typha angustifolia, Symphytum 
officinale (inkább csak a széleken), Helianthus 
tuberosus (szélen), Humulus lupulus, Echinocystis 
lobata , Urtica dioica, Rubus caesius 

32 T1 
Napraforgótábla. Le van aratva, 
de még nincs betárcsázva. 

Nincs Convolvulus arvensis 

33 T1 
Napraforgó tarló. Le van 
tárcsázva, sőt, lehet már az őszi 
gabona bele lett vetve. 

Nincs  

34 T1 
Gabonatarló. Keskeny, nadrágszíj 
parcella. Még nincs betárcsázva. 

Nincs 
Setaria viridis, Ambrosia artemisifolia, 
Tripleurospermum perforatum, Taraxacum 
officinale, Elymus repens 

35 T2 
Lucernatábla. Egységes, fiatal 
állomány. 

Nincs  

36 T1 
Kukoricaföld. Több nadrágszíj 
parcella. 

Nincs Echinochloa crus-galli 

37 T1 
Frissen elmunkált napraforgó 
tarló. Lehetséges, hogy be van 
vetve. 

Nincs  

38 T2 
Lucernatábla. Egységes, fiatal, 
középkorú állomány. 

Nincs  

39 T1 Frissen szántott gabonatarló. Nincs  
40 T1 Kukoricaföld. Nincs Echinochloa crus-galli , Rubus caesius 
41 T1 Frissen tárcsázott gabonatarló. Nincs Elymus repens, Setaria viridis 
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Kód1 ANER2 Élőhelyi_leírás3 N24 Fajlista5 

42 T2×T10 
Idősebb lucernaföld, már kezd 
foltosodni. 

Nincs 
Taraxacum officinale, Elymus repens, Trifolium 
repens 

43 T1 Kukoricaföld. Még nincs learatva. Nincs 
Echinochloa crus-galli , Setaria viridis, Ambrosia 
artemisifolia 

44 T2 
Őszi lucernavetés, egyenletesen ki 
van kelve. 

Nincs Cirsium arvense (elég sok benne) 

45 T1 

Tárcsázott szántóföld. Dominál 
benne a takarmányrepce. Ezen 
kívül van még benne napraforgó 
vadkelés. 

Nincs 
Tripleurospermum perforatum, Hibiscus trionum, 
Symphytum officinale 

46 
P2b×OA
×OB 
(OD) 

Mélyebb árok, csapadékvíz van 
benne. Szántóföldek övezik, 
teljesen lenyúlnak a rézsűig, így 
nem fásodik. A kökény azonban 
sok helyen megjelenik. 

Nincs 

Phalaris arundinacea, Prunus spinosa (egy-két 
éves, jelentős borítással, irtják rendszeresen), 
Helianthus tuberosus (helyenként tömeges), 
Polygonum mite, Echinochloa crus-galli , 
Symphytum officinale, Urtica dioica, 
Chenopodium polyspermum, Juglans regia (egy-
egy magonc) 

47 
RA×OB
×P2b 

Széles földút melletti 
mezsgyesáv, árok, rézsű és 
faállomány. Ennek jelentős része 
kocsányos tölgy. Utána a 
telepített tölgyes megszakad és 
egy fiatalabb fás vegetáció, 
jellegtelen nyílt vegetáció veszi át 
a helyét. A gyepszint teljesen 
jellegtelen. 

Nincs 

Quercus robur (jellemző), Populus nigra (hibrid) 
vagy Populus x euramericana, Amorpha fruticosa 
(kevés), Populus x canescens, Fraxinus 
pennsylvanica (kevés), Prunus spinosa (sok 
helyenként), Rosa canina, Elymus repens, 
Cichorium intybus 

48 S2 
Nemes nyár ültetvény. Cserjeszint 
nincs, az aljnövényzet teljesen 
jellegtelen. 

Nincs 
Populus x euramericana, Elymus repens, Rubus 
caesius 

49 T1 

Gabonatarló. Itt nadrágszíj 
parcellák következnek, amiket 
nem lehet minden esetben 
elválasztani egymástól. 

Nincs Ambrosia artemisifolia, Setaria viridis 

50 T1 Kukoricaföld, még nincs aratva. Nincs Echinochloa crus-galli 

51 T1 
Napraforgó tarló. Még nincs 
letárcsázva. 

Nincs 
Chenopodium polyspermum, Tripleurospermum 
perforatum 

52 T1 
Gabonatarló. Még nincs 
megtárcsázva. Zabkelés is van 
benne. 

Nincs 
Hibiscus trionum, Ambrosia artemisifolia, Setaria 
viridis 

53 T1 Kukoricaföld, még nincs aratva. Nincs Echinochloa crus-galli  Hibiscus trionum 
54 T1 Napraforgó tarló. Nincs  

55 T1 
Gabonatarló. Sarjad rajta a 
zabvadkelés és a repcevadkelés. 

Nincs  

56 T1 
Keskeny parcella, 
napraforgótarló. 

Nincs  

57 T1 Kukoricaföld. Nincs Echinochloa crus-galli 
58 T1 Tárcsázott gabonaföld. Nincs Ambrosia artemisifolia, Setaria viridis 

59 T1 
Napraforgó tarló. Le van aratva, 
de tárcsázva még nincs. 

Nincs 
Ambrosia artemisifolia (szélén), Hibiscus trionum 
(szélén) 

60 T1 
Gabonatarló. Még nincs 
megtárcsázva. 

Nincs 
Echinochloa crus-galli (sok), Ambrosia 
artemisifolia (sok) 

61 T2 Frissen lekaszált lucernatábla. Nincs  
62 T1 Kukoricaföld, még nincs aratva. Nincs Echinochloa crus-galli , Chenopodium album 

63 T1 
Napraforgó tarló, keskeny 
parcella. Még nincs letárcsázva, 
de már le van zúzva. 

Nincs Chenopodium polyspermum 

64 T1 
Gabonatarló, még nincs letárcsáz-
va, vagy már le volt és újrasarjad. 

Nincs 
Chenopodium album, Echinochloa crus-galli , 
Ambrosia artemisifolia 

65 T1 Kukoricaföld, még nincs aratva. Nincs  
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66 OB(S6) 
Keskeny árok, szántóföldek 
között húzódik. Ki van kaszálva. 
Teljesen jellegtelen. 

Nincs 

Elymus repens, Urtica dioica, Tanacetum 
vulgare, Galium verum, Lathyrus tuberosus, 
Fraxinus pennsylvanica (+), Daucus carota, 
Symphytum officinale (kevés), Fraxinus 
pennsylvanica 

67 T1 
Nagy napraforgó tarló. Le van 
zúzva. Gyomnövények nincsenek 
benne. 

Nincs  

68 T1 
Gabonatarló. Még nincs 
megtárcsázva. 

Nincs Helianthus tuberosus (sok) 

69 T1 
Napraforgó tarló, meg van 
szántva. 

Nincs  

70 T1 Napraforgó tarló. Le van zúzva. Nincs  

71 T2 
Lucernaföld. Idősebb, néhol már 
ritkul. 

Nincs Helianthus tuberosus (sok), Setaria viridis 

72 T10 Parlag. Nadrágszíj parcella. Nincs 
Daucus carota, Cichorium intybus, Tanacetum 
vulgare 

73 T1 Gabonatarló. Nincs 
Setaria viridis, Ambrosia artemisifolia, Arctium 
lappa, Chenopodium album 

74 T1 
Kukoricaföld volt. El van 
munkálva, talán be is van vetve. 

Nincs  

75 T1 Kukoricaföld. Nincs  
76 T1 Napraforgó tarló. Nincs  

77 T1 
Gabonatarló. Furcsa alakú. 
Gabonavadkelés is van benne. 

Nincs 
Ambrosia artemisifolia, Chenopodium album, 
Plantago major 

78 T1 Friss szántás. Nincs Chenopodium album (minimális) 
79 T1 Napraforgó tarló. Nincs  
80 T1 Repcevadkelés. Nincs  
81 T1 Kukoricaföld. Nincs  

82 T3 
Két parcella. Az egyik fele karós 
paszuly, a másik fele erős 
almapaprika. 

Nincs  

83 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs Echinochloa crus-galli 

84 T1 

Napraforgóföld. A fasornál 
kezdődik és nyugati irányba 
halad. Több különböző fázisban 
lévő parcella. 

Nincs Ambrosia artemisifolia (szélein sok) 

85 T1 
Frissen szántott gabonatarló, 
illetve napraforgótarló. 

Nincs  

86 T1 
Tárcsázott gabonaföld. Benne 
napraforgó árvakelés. 

Nincs Cirsium arvense, Setaria viridis 

87 T2 Lucernaföld. Szép, egységes. Nincs  

88 T1 Gabonatarló. Nincs letárcsázva. Nincs 

Ambrosia artemisifolia (Rengeteg, 90%-os 
borítással), Tripleurospermum perforatum, 
Conyza canadensis, Cirsium arvense, Setaria 
viridis 

89 T1 
Kukoricaföld. Nincs még 
learatva. 

Nincs 
Ambrosia artemisifolia (sok a szélein), 
Echinochloa crus-galli 

90 
OB×T1 
(OD) 

Drótkerítéssel körbevett egykori 
gyümölcsös. A fákat kivágták, 
illetve kiszáradtak. Jelenleg 
részben gabonatarló, gabona-
vadkelés, részben a felhagyott 
gyümölcsös jellegtelen 
növényzettel. 

Nincs 
Helianthus tuberosus, Cirsium vulgare, 
Tanacetum vulgare, Elymus repens, Rubus 
caesius, Chenopodium album 

91 T1 Kukoricaföld, még nincs aratva. Nincs 
Setaria viridis, Ambrosia artemisifolia, 
Echinochloa crus-galli 

92 T1 
Virágzó repceföld. Rosszul sik-
erült vetés vagy vadkelés. Sűrű. 

Nincs  
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93 T1 
Gabonatarló. Le van tárcsázva, 
gabona és napraforgó vadkelés 
van benne. 

Nincs Ambrosia artemisifolia, Cirsium arvense 

94 T1 
Virágzó repce. Keskeny 
nadrágszíj parcella. 

Nincs  

95 T1 
Gabonatarló, benne napraforgó 
vadkelés. 

Nincs 
Setaria viridis, Hibiscus trionum, Ambrosia 
artemisifolia 

96 T1 
Tárcsázott, elmunkált terület. 
Kultúra nem ismerhető fel benne. 

Nincs Hibiscus trionum, Cirsium arvense 

97 T1 
Napraforgóföld. Le van aratva, de 
még nincs lezúzva a szár. 

Nincs  

98 
OC×P2b
×OA× 
RA 

Szántóföldek között húzódó 
mélyebb árok, benne csapadékvíz. 
Az árok alján kb. 1 m 
szélességben kimondottan 
vízkedvelő, illetve vízparti 
növények vannak. A rézsűn már 
megjelennek a száraz környezetet 
jelző fajok. 

Nincs 

Iris pseudacorus, Juncus conglomeratus, Typha 
angustifolia (elszórtan), Elymus repens, Rubus 
caesius, Picris hieracioides, Dipsacus laciniatus, 
Juglans regia (elég sok), Prunus spinosa (sok), 
Robinia pseudoacacia, Salix cinerea 

99 U11(OG) Földút, elég keskeny. Nincs Polygonum aviculare (közepén és szélén) 
100 T1 Elmunkált napraforgótarló. Nincs  

101 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs 
Setaria viridis (szélén), Ambrosia artemisifolia 
(szélén) 

102 T1 Virágzó repce. Nincs  

103 T1 
Vélhetően egy gabonatarló, ami 
befüvesedett. Le is kaszálták. 

Nincs Ambrosia artemisifolia, Plantago major 

104 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs 
Ambrosia artemisifolia (szélén), Hibiscus trionum 
(szélén), Stellaria media (szélén) 

105 T1 Gabonatarló. Nincs 
Setaria viridis (sok), Ambrosia artemisifolia 
(sok), Tripleurospermum perforatum (kevesebb) 

106 T2 Vetett bodorka. Nincs Trifolium pratense 
107 T1 Friss szántás. Nincs  

108 T1 
Gabonatarló. Még nincs 
megtárcsázva. Gabonavadkelés 
van rajta. 

Nincs Polygonum aviculare, Symphytum officinale (+) 

109 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs  
110 T2 Lucernaföld. Nincs Lolium perenne (elszórtan) 
111 T1 Friss szántás. Nincs  

112 T1 Kukoricaföld. Nincs 
Ambrosia artemisifolia (szélén), Echinochloa 
crus-galli  (szélén) 

113 T1 
Napraforgó tarló. Még nincs 
lezúzva, de már le van aratva. 

Nincs  

114 T1 Letárcsázott gabonatarló. Nincs Symphytum officinale, Cirsium arvense 
115 RA Két fehér fűz. Nincs Salix alba 
116 T1 Leszántott gabonatarló. Nincs  
117 T1 Gabonatarló. Nincs letárcsázva. Nincs Ambrosia artemisifolia (sok), Setaria viridis (sok) 
118 T1 Repceföld. Virágzik. Nincs  
119 T1 Gabonatarló, szépen elmunkált. Nincs  
120 T2 Lucernaföld. Nincs  

121 T1 
Napraforgótarló. Le van aratva, 
de még nincs lezúzva. 

Nincs  

122 T2 Évelő szántóföldi kultúra. Nincs Trifolium pratense 
123 T1 Elmunkált napraforgótarló. Nincs  
124 T1 Friss szántás. Nincs  
125 T1 Virágzó repceföld. Nincs  
126 T1 Leszántott gabonatarló. Nincs  

127 T1 
Napraforgótarló. Még nincs 
lezúzva. 

Nincs  
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128 T2(T10) 
Idősebb lucernaföld, már kezd 
foltosodni. 

Nincs Symphytum officinale, Trifolium repens 

129 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs 
Ambrosia artemisifolia (szélén), Setaria viridis 
(szélén) 

130 T1 Virágzó repce. Nincs  
131 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs  
132 T1 Napraforgóföld elmunkálva. Nincs  

133 T1 Kukoricaföld. Nincs 
Ambrosia artemisifolia (szélén), Echinochloa 
crus-galli (szélén) 

134 T1 
Gabonatarló. Még nincs 
betárcsázva. 

Nincs Ambrosia artemisifolia (sok), Setaria viridis (sok) 

135 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs Setaria viridis (szélén inkább) 

136 OB 
Felhagyott szántó, többéves 
parlag. Részben kaszálatlan, 
hasznosítás nélküli terület. 

Nincs 
Daucus carota, Agrimonia eupatoria, Elymus 
repens, Tanacetum vulgare, Rosa canina (egy-
egy), Prunus spinosa (kevés) 

137 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs  

138 P2b×OB 
Műút széle árokkal, rézsűvel, 
becserjésedve. A lágyszárú 
növényzet jellegtelen. 

Nincs 

Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Rosa canina, 
Populus nigra (hibrid), Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna, Agrimonia eupatoria, 
Elymus repens 

139 U11 Műút. Nincs  

140 S6 
Fiatal, sarj eredetű akácos. Alatta 
jellegtelen gyomnövényzet. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Urtica dioica, Elymus 
repens 

141 T2 Idős lucernaföld. Kezd kiritkulni. Nincs Daucus carota, Trifolium repens 

142 T1 
Gabonatarló. Még nincsen 
leszántva, letárcsázva. 

Nincs Setaria viridis, Ambrosia artemisifolia 

143 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs 
Setaria viridis (benne), Ambrosia artemisifolia 
(szélén) 

144 T2 
Idősebb lucernaföld, már kezd 
ritkulni. 

Nincs 

Symphytum officinale, Trifolium repens, Juncus 
conglomeratus, Trifolium hybridum, Juncus 
atratus, Daucus carota, Carex vulpina, Elymus 
repens, Galega officinalis 

145 T1 Kukoricaföld, még nincs levágva. Nincs  

146 OB×P2b 
Egykori gyümölcsös. Cserjésedik, 
fásodik, de minden cserjeszint 
magasságú. 

Nincs 

Prunus cerasifera, Calamagrostis epigeios, 
Dactylis glomerata, Tanacetum vulgare, Rubus 
caesius, Helianthus tuberosus, Rosa canina, 
Pyrus pyraster, Clematis vitalba, Cornus 
sanguinea (elszórva), Acer negundo, Solidago 
gigantea, Melilotus albus (elszórtan), Quercus 
robur 

147 OF 
Magaskórós gyomnövényzettel 
borított keskeny sáv. Pici 
érmaradvány a szántók végén. 

Nincs 

Tanacetum vulgare, Helianthus tuberosus, 
Ambrosia artemisifolia, Artemisia vulgaris, 
Phalaris arundinacea, Cirsium arvense, Salix 
cinerea (egy-egy ) 

148 T1 Napraforgóföld, le van zúzva. Nincs  

149 T1 
Nagy kukoricatábla, még nincs 
learatva. Van néhány beékelődő 
parcella, ami nem kukorica. 

Nincs Setaria viridis 

150 P2b×OB 

Felhagyott, régi gyümölcsös. 
Főleg csak az alanyok vannak 
meg, cseresznyeszilva. Alatta 
jellegtelen növényzet. Nagy a 
faállomány borítása és a 
cserjeszint borítása, 70%-os. 

Nincs 

Prunus cerasifera, Rubus caesius (sok), 
Tanacetum vulgare, Symphytum officinale 
(széleken), Daucus carota, Prunus padus (magas 
cserjeszintben), Fraxinus pennsylvanica (+), Acer 
negundo (+), Juglans regia (magoncok elszórva), 
Calamagrostis epigeios (sok), Rosa canina, Pyrus 
pyraster 

151 T10 Parlag. Nincs Calamagrostis epigeios, Artemisia vulgaris 

152 OB×P2b Egy kis gyümölcsös maradványa. Nincs 
Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, 
Prunus cerasifera (alanyok voltak), Euonymus 
europaeus, Crataegus monogyna 
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153 T1 
Napraforgótábla. Le van aratva, 
de még nincs lezúzva. 

Nincs 
Rubus caesius (sok), Symphytum officinale 
(elszórtan) 

154 OB×T8 

Extenzíven művelt diós. 
Gyepszintben kaszálórét jellegű, 
közepes/alacsony természetességű 
vegetáció. 

Nincs 

Juglans regia, Achillea millefolium, 
Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata, 
Daucus carota, Tanacetum vulgare, Ranunculus 
polyanthemos, Symphytum officinale, Festuca 
arundinacea (+), Rumex acetosa 

155 
P2b×OB
×RA 

Egykori gyümölcsös. Tönkre-
ment, az alanyok még meg-
vannak. Főként cseresznyeszilva, 
ami terjed. Vannak olyan részei, 
amiket tisztítanak. Ott jellegtelen 
vegetáció van. Heterogén terület. 

Nincs 

Prunus cerasifera, Elymus repens, Cirsium 
arvense, Carduus acanthoides, Daucus carota, 
Dactylis glomerata, Quercus robur (egy-egy jön 
ki a cserjeszintből), Fraxinus angustifolia subsp. 
pannonica, Cornus sanguinea (kevés), Vitis 
riparia, Symphytum officinale, Rosa canina 

156 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs Echinochloa crus-galli, Helianthus tuberosus 

157 OB 
A töltés lába. Jellegtelen kaszáló 
és egy sekély árok. 

Nincs 
Elymus repens, Dactylis glomerata, Glechoma 
hederacea, Rumex acetosa, Plantago lanceolata, 
Polygonum aviculare, Lolium perenne 

158 S7×S2 
Telepített akácos és nemes nyaras 
jellegtelen aljnövényzettel. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Populus x euramericana, 
Rubus caesius, Helianthus tuberosus, Sambucus 
nigra (szélén) 

159 P2b×OB 

Felhagyott gyümölcsös. Az alany 
ledobta a nemest, mindenhol 
cseresznyeszilva van. Teljesen 
jellegtelen magaskórós növényzet 
borítja az alját. Egy szakaszon 
mintha legeltetve lenne. 

Nincs 
Prunus cerasifera, Rosa canina, Glechoma 
hederacea, Carduus acanthoides, Lolium 
perenne, Urtica dioica, Trifolium repens 

160 
S6×OF×
B1a 

Fiatal akácos kilegeltetve, részben 
magaskórós gyomnövényzettel, 
nádas folttal. 

Nincs 
Prunus cerasifera, Cirsium vulgare, 
Brachypodium pinnatum (+), Phragmites 
australis 

161 
S6×OB×
RA 

Földút szélén lévő spontán 
faállomány és az árokban lévő 
jellegtelen, mezofil, lágyszárú 
növényzet. 

Nincs 

Prunus cerasifera, Juglans regia (magoncok), 
Salix fragilis, Robinia pseudoacacia, Setaria 
viridis, Achillea millefolium, Cichorium intybus, 
Rubus caesius, Calamagrostis epigeios, Daucus 
carota 

162 U11(OG) Földút. Nincs 
Polygonum aviculare, Lolium perenne, Plantago 
major 

163 
OB×P2b
×RA 
(OA) 

Út menti árokban és rézsűn 
kialakult vegetáció, melynek 
50%-a cserjeszint, illetve 
alacsony lombkoronaszint magas 
fás szárú növényzet. 

Nincs 

Prunus spinosa, Salix fragilis (sok), Rosa canina, 
Populus nigra (hibrid), Malus domestica (magon-
cok), Populus x canescens (kevés), Cornus 
sanguinea (szórványosan), Prunus avium (+), 
Robinia pseudoacacia (+), Crataegus monogyna 
(szórványosan), Rubus caesius (sok), Dipsacus 
laciniatus, Ambrosia artemisifolia, Elymus 
repens, Carduus acanthoides, Cichorium intybus, 
Picris hieracioides, Tanacetum vulgare, Cala-
magrostis epigeios, Quercus robur (szórványo-
san, cserjeszint magasságban), Juncus 
conglomeratus (árok alján), Lycopus europaeus 
(árok alján) 

164 T1 
Nagy kukoricatábla, még nincs 
learatva. 

Nincs Dipsacus laciniatus (sok tőlevél) 

165 T1 
Napraforgótarló. Le van zúzva, de 
még nincs felszántva. 

Nincs Echinochloa crus-galli , Trifolium repens 

166 OB 
Vetett gyep, szántó 
visszagyepesítéséből. 

Nincs 

Festuca pratensis, Bromus arvensis, Centaurea 
jacea, Trifolium hybridum, Linaria vulgaris, 
Setaria viridis, Trifolium pratense, Galega 
officinalis 
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167 
OF×OB×
P2b×P2c
×OA 

1-1,5 m mély, száraz árok, benne 
gyalogakác 20% borítással az 
elején, aztán szórványossá válik. 
Hosszan elnyúló folt. 
Összességében jellegtelen, de elég 
fajgazdag vegetáció. 

Nincs 

Amorpha fruticosa, Dipsacus laciniatus, 
Tussilago farfara, Daucus carota, Pastinaca 
sativa, Carex vulpina, Cichorium intybus, 
Agrimonia eupatoria, Serratula tinctoria, Cirsium 
canum, Picris hieracioides, Prunus spinosa 
(kevés), Galega officinalis, Cirsium arvense, 
Festuca rupicola, Juncus conglomeratus (árok 
alján), Alopecurus pratensis (árok alján), 
Polygonum mite, Salix cinerea 

168 T1 
Szántó. El van munkálva, talán be 
is van vetve. 

Nincs  

169 D34 

Nagy szarvasmarha legelő. Ideális 
rajta a legelőnyomás. Van egy 
nagyon gyenge, 5-6%-os 
cserjeszint. Picit zsombékosodik a 
pici mélyedésekben, egykori 
barázdák helyén. 

6440 

Alopecurus pratensis, Galium verum, Euphorbia 
cyparissias, Serratula tinctoria (kevés), Galega 
officinalis, Picris hieracioides, Senecio 
erucifolius, Centaurea jacea, Elymus repens, 
Crataegus monogyna, Rosa canina, Fragaria 
viridis, Cirsium vulgare, Dipsacus laciniatus, 
Trifolium repens, Agrimonia eupatoria, 
Ranunculus polyanthemos, Potentilla reptans, 
Ononis arvensis, Inula britannica (kevés) 

170 
D34×OB
×(E2) 

Szarvasmarha és talán birka 
legelő is. Valószínűleg szántó 
eredetű. Nem gyomos és nem 
rossz legelő, de egy élőhely-
típusra jellemző vegetáció sem 
jelenik meg. Egyszer le is lehetett 
kaszálva. Mélyedések, erek 
szabdalják a területet. Szegélyén 
az árok irányában csenkeszes 
gyep van. Az árokban néhány 
méteren Glycerietum maximae 
van. Hosszú folt. Nagy része 
erősen gyomos, így még az addig 
meglévő kis jellegét is elveszíti. 

6440×(
6520) 

Ranunculus polyanthemos, Picris hieracioides, 
Dipsacus laciniatus, Elymus repens, Fragaria 
viridis, Cirsium arvense, Centaurea jacea, 
Cirsium vulgare, Conyza canadensis, Galega 
officinalis, Agrimonia eupatoria, Trifolium 
repens, Festuca rupicola, Prunus spinosa (kicsi 
foltokban), Rosa canina (Néhány %-os borítás), 
Crataegus monogyna (Néhány %-os borítás), 
Juncus conglomeratus, Polygonum mite, Inula 
britannica, Alopecurus pratensis, Lysimachia 
nummularia, Glyceria maxima, Plantago major, 
Eleocharis palustris, Lemna minor, Carduus 
acanthoides 

171 B2 
Csatornában lévő harmatkásás, de 
a rézsű is ide tartozik részben. 

Nincs Glyceria maxima 

172 
D34×P2c
(OB) 

A legelőre, a gyepre gyalogakác 
telepedett rá, kb. 30-35%-os 
borítással. 

6440 

Amorpha fruticosa, Iris pseudacorus, Alopecurus 
pratensis, Elymus repens, Inula britannica, 
Calamagrostis epigeios, Ranunculus repens, 
Potentilla reptans, Achillea collina, Daucus 
carota, Fragaria viridis, Agrimonia eupatoria 

173 OA×OB 
Széles és mély árok, víz nincs 
benne. 

Nincs 

Glyceria maxima (árok alján, elszórva), 
Lysimachia nummularia (árok alján, elszórva), 
Elymus repens, Rorippa austriaca, Ranunculus 
repens, Inula britannica, Alopecurus pratensis, 
Galega officinalis, Poa pratensis 

174 D34×OB 

Szarvasmarha legelő. Leginkább 
veres csenkesze gyepekre 
hasonlít. A gyomosság arányos a 
legeltetés mértékével, nem túl 
erős. Nagy része zsombékosodó 
típus. 

6440 

Galium verum, Poa pratensis, Galega officinalis, 
Rosa canina, Crataegus monogyna (elszórtan), 
Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Dipsacus 
laciniatus, Polygonum mite (itt-ott), Alopecurus 
pratensis, Elymus repens, Ranunculus repens, 
Potentilla reptans 
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175 OB 
Több éves parlag terület, szántó 
eredetű. A cserjeszint borítása 
nem éri el az 1%-ot. 

Nincs 

Dipsacus laciniatus, Galega officinalis, Cirsium 
arvense, Elymus repens, Alopecurus pratensis, 
Poa pratensis, Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa, Rosa canina, Potentilla reptans, Galium 
verum, Epilobium sp. (hengeres szár, nagyon 
finoman szőrözött – nagy tömegben van jelen), 
Juncus conglomeratus (nagyon kicsit 
zsombékosodik), Agrimonia eupatoria 

176 OB Többéves parlag. Nincs 

Agrimonia eupatoria, Inula britannica, Elymus 
repens, Alopecurus pratensis, Daucus carota, 
Eryngium planum (+), Symphytum officinale 
(kevés), Potentilla reptans (kevés), Cichorium 
intybus, Festuca pratensis, Fragaria viridis 

177 T1 Kukoricaföld. Még nincs aratva. Nincs Polygonum mite (szélén) 

178 OB Többéves parlag. Nincs 
Elymus repens, Festuca pratensis, Daucus carota, 
Agrimonia eupatoria, Fragaria viridis, Setaria 
viridis 

179 T1 Frissen tárcsázott napraforgóföld. Nincs  

180 T1 
Napraforgó tarló. Még nincs 
lezúzva, de már le van aratva. 

Nincs 
Symphytum officinale, Daucus carota, Trifolium 
repens 

181 T1 Nem letárcsázott gabonatarló. Nincs 
Setaria viridis, Polygonum mite, Ambrosia 
artemisifolia 

182 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs  
183 T1 Frissen tárcsázott napraforgóföld. Nincs  

184 T1 Kukoricaföld. Nincs 
Echinochloa crus-galli (inkább csak a széleken), 
Setaria viridis (inkább csak a széleken) 

185 T1 
Friss szántás. Az idén gabonaföld 
volt. 

Nincs  

186 S7×OB 

Telepített fiatal akácos. 
Elegyfaként szürke nyár van 
benne és szálanként amerikai 
kőris. Foghíjas, a közepe felé 
záródik csak. Van benne egy sor 
hibrid fekete nyár vagy nemes 
nyár. Az alját jellegtelen 
gyomnövényzet borítja. 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Populus x canescens, 
Fraxinus pennsylvanica (magoncok), Dipsacus 
laciniatus, Elymus repens, Calamagrostis 
epigeios, Rubus caesius 

187 D34×OB 

Szarvasmarha legelő. A 
cserjeszint nem éri el az 1%-ot. 
Egyértelműen szántó eredetű, 
látszanak az egykori barázdák. 
Kissé gyomos. 

6440 

Symphytum officinale, Daucus carota, Inula 
britannica, Cichorium intybus, Centaurea jacea, 
Calamagrostis epigeios, Trifolium repens, Picris 
hieracioides, Lathyrus pratensis, Rosa canina 
(elszórtan), Xanthium strumarium (+), Dipsacus 
laciniatus (sok), Galega officinalis, Festuca 
pratensis, Galium verum, Fragaria viridis, 
Cirsium arvense, Poa pratensis, Festuca rupicola 

188 RA 
Mesterségesen telepített fasor. 
Középkorú. Alatta ki van legelve, 
gyenge cserjeszint azért van. 

Nincs 
Populus x canescens, Quercus robur, Fraxinus 
pennsylvanica (elszórtan, cserjeszintben is), 
Crataegus monogyna, Amorpha fruticosa 

189 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs  

190 T1 
Három parcella alkotja. 
Mindhárom gabonatarló. 
Gabonavadkelés is van rajtuk. 

Nincs 
Ambrosia artemisifolia (sok), Chenopodium 
album 

191 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs  
192 T1 Gabonatarló. Nincs Setaria viridis (sok), Ambrosia artemisifolia (sok) 
193 T1 Napraforgó tarló, nincs lezúzva. Nincs  
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194 
D34 
×(E2) 

Szarvasmarha legelő. Van egy 
szórványos, 1-2%-os borítású 
cserjés. Kissé gyomos. 

6440× 
(6520) 

Rosa canina, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Carduus acanthoides, Dipsacus 
laciniatus, Cirsium vulgare, Fragaria viridis, 
Festuca pseudovina, Plantago lanceolata, 
Agrimonia eupatoria, Achillea collina, Conyza 
canadensis, Ranunculus acris, Centaurea jacea, 
Trifolium campestre, Daucus carota, Lythrum 
virgatum, Alopecurus pratensis, Elymus repens, 
Inula britannica, Picris hieracioides, Galega 
officinalis, Euphorbia cyparissias, Serratula 
tinctoria 

195 
D34× 
(E2) 

Szarvasmarha legelő. Kissé hátas. 
Cserjék 2-3%-os borítással 
vannak jelen. Helyenként néhány 
négyzetméteres, gyomos 
magaskórós foltok jellemzőek. Az 
egész legelő erősen gyomos. 
Sekély mélyedések, hosszanti 
barázdák tagolják. 

6440× 
(6520) 

Plantago lanceolata, Fragaria viridis (szegélyén 
tömeges), Galega officinalis, Festuca rupicola, 
Picris hieracioides, Carduus acanthoides, 
Cirsium vulgare, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Prunus spinosa, Fraxinus pennsylvanica 
(elszórtan), Plantago media, Galium verum, 
Dipsacus laciniatus (tömeges), Juncus 
conglomeratus (mélyedésekben), Galega 
officinalis (mélyedésekben), Alopecurus pratensis 
(mélyedésekben), Inula britannica 
(mélyedésekben), Elymus repens (mélyedésekben), 
Epilobium sp. (mélyedésekben) 

196 T1 
Gabonatarló. Egy árok határolja le 
a legelőtől. 

Nincs 
Setaria viridis, Galega officinalis, Daucus carota, 
Plantago major 

197 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs  

198 P2b×OB 

Egy töltés, ami egy kis árkot rejt. 
Kb. 8 m széles. Részben cserjék 
borítják, részben pedig 
kaszálatlan, jellegtelen vegetáció. 
Ahol a nyílt vegetáció uralkodik, 
ott a terület veres csenkesze gyep 
jellegű. 

Nincs 

Calamagrostis epigeios, Rosa canina, Cornus 
sanguinea, Prunus avium (+), Salix fragilis (+), 
Prunus spinosa (helyenként sok), Euphorbia 
cyparissias, Agrimonia eupatoria, Elymus repens, 
Daucus carota, Rubus caesius, Achillea 
millefolium, Dipsacus laciniatus, Carduus 
acanthoides 

199 OA×B2 Sekély mélyedés Nincs 

Glyceria maxima, Juncus conglomeratus, 
Calystegia sepium, Alopecurus pratensis, 
Tanacetum vulgare, Salix cinerea (egy-egy ), 
Bidens tripartita, Symphytum officinale, 
Ranunculus repens, Chenopodium polyspermum, 
Dipsacus laciniatus 

200 T1 Elmunkált gabonatarló. Nincs  
201 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs  

202 
OF×OB×
P2b 

Sekély árok, víz nincs benne. 
Vegyes növényzet. 

Nincs 

Dipsacus laciniatus (sok), Carduus acanthoides, 
Agrimonia eupatoria, Festuca rupicola, Rosa 
canina, Prunus spinosa, Galega officinalis, 
Ranunculus acris, Salix cinerea (+) 

203 T1 
Napraforgóföld. Le van aratva, de 
még nincs lezúzva. 

Nincs Echinochloa crus-galli  (sok) 

204 P2b 
Kökényes folt, legelőn 
terjeszkedik. 

Nincs Prunus spinosa 

205 OA×D34 
Árokrendszer, ami a legelőn 
húzódik keresztül. Környező 
gyepek fajai vannak benne. 

6440 
Juncus conglomeratus (sok), Dipsacus laciniatus 
(sok), Salix cinerea (egy-egy ), Epilobium sp. 
(szélein), Ranunculus acris, Agrimonia eupatoria 

206 T1 
Szántó. Gabona volt rajta az idén, 
már le van tárcsázva. 

Nincs  

207 T1 
Tárcsázott gabonatarló, jelenleg 
gabonavadkelés van benne. 

Nincs  
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208 
S6×P2b 
(RA) 

Fiatal, sarj eredetű akácos, szélén 
sok kökénnyel. 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Quercus 
robur (szálanként), Cornus sanguinea, Rubus 
caesius, Calystegia sepium, Juglans regia (+ 
magoncok) 

209 P2b×RA 

Széles cserjesáv, amiből néhol 
már alsó lombkorona magasságú 
kocsányos tölgyek emelkednek ki. 
Szép tölgyes fasor lehet belőle a 
jövőben. 

Nincs 
Quercus robur, Fraxinus pennsylvanica (egy-egy 
), Prunus spinosa (tömötten), Cornus sanguinea, 
Rubus caesius 

210 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs Ambrosia artemisifolia (szélében) 

211 
S6×B1a×
OB×P2b 

Csatorna, csapadékvíz van benne. Nincs 

Calystegia sepium, Rubus caesius, Typha 
latifolia, Tanacetum vulgare, Helianthus 
tuberosus, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, 
Prunus spinosa 
 

212 T7 
Fiatal gyümölcsös, 2. éves 
telepítés. Ápolt sorközök. 

Nincs Setaria viridis 

213 OB×S6 

Bekerített terület. Méhek állandó 
telephelye. Kaszált, jellegtelen 
gyep. Egy földút halad keresztül 
rajta. Szélén egy amerikai kőrises 
fiatalos húzódik az erdő felől. 

Nincs 
Lolium perenne, Trifolium repens, Fraxinus 
pennsylvanica 

214 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs Setaria viridis (szélén), Elymus repens (szélén) 
215 T1 Letárcsázott kukoricatarló. Nincs Cirsium arvense, Chenopodium album 

216 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs 
Ambrosia artemisifolia (szélén), Setaria viridis 
(szélén) 

217 T8 
Diós, extenzív műveléssel. Alja ki 
van kaszálva. Keskeny, hosszú 
diósor. 

Nincs 
Juglans regia, Lolium perenne, Glechoma 
hederacea, Rubus caesius 

218 T8 
Diós, extenzív műveléssel. Alja ki 
van kaszálva. Keskeny, hosszú 
diósor. 

Nincs 
Juglans regia, Lolium perenne, Glechoma 
hederacea, Rubus caesius 

219 S6×OB 
Részben telepített akácos, fiatal. 
Részben pedig jellegtelen gyep. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Juncus 
conglomeratus, Tanacetum vulgare, 
Calamagrostis epigeios 

220 T1 Gabonatarló gabonavadkeléssel. Nincs 
Symphytum officinale (sok), Setaria viridis 
(tömeges) 

221 S6(P2b) 

Fiatal, középkor, valószínűleg sarj 
eredetű akácos. Szegélyében és 
belsejében is sok kökény, 
aljnövényzete jellegtelen, nitrofil, 
gyomos. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Rubus 
caesius 

222 P2b×RA 
Néhány méter széles szegély a 
parcellák között. 

Nincs 

Calamagrostis epigeios (rengeteg), Rubus 
caesius, Artemisia vulgaris, Quercus robur (fiatal 
példányok kihajtottak benne), Symphytum 
officinale (szélén), Prunus spinosa (sok), Salix 
cinerea (elszórva), Juglans regia (magoncok), 
Rosa canina, Crataegus monogyna 

223 T10 
Parlagterület. Idén nem volt 
művelve. Trágyát tárolnak a 
területen. 

Nincs 
Elymus repens, Setaria viridis, Tanacetum 
vulgare, Chenopodium album 

224 P2b(S6) 
Árok, amit benőtt az akác és a 
cserjék. 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Salix 
fragilis, Rubus caesius, Elymus repens, Cirsium 
arvense, Prunus spinosa (domináns), Fraxinus 
pennsylvanica (+) 

225 T1 Tárcsázott szántóföld. Nincs  
226 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs Setaria viridis, Echinochloa crus-galli 

227 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs 
Echinochloa crus-galli  (sok), Ambrosia 
artemisifolia (sok) 
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228 T1 
Gabonatarló, gabonavadkelés van 
benne, le van tárcsázva. 

Nincs Plantago major, Stellaria media, Setaria viridis 

229 T1 Kukoricaföld, még nincs learatva. Nincs Setaria viridis 
230 T1 Gabonatarló. Nincs Ambrosia artemisifolia, Setaria viridis 
231 T1 Gabonatarló. Le van tárcsázva. Nincs Setaria viridis, Ambrosia artemisifolia 

232 
D34×(E2
)×P2b 

Szarvasmarha legelő. Egy tömbbe 
van a többi legelővel, csak 
cserjésebb a terület, a vége felé 
már záródik is a cserjés. 

6440×(
6520) 

Rosa canina, Crataegus monogyna, Malus 
domestica, Cornus sanguinea (elszórva), Festuca 
rupicola, Fragaria viridis, Galium verum, 
Trifolium repens, Alopecurus pratensis, Elymus 
repens, Gratiola officinalis, Plantago media 

233 T1 Napraforgóföld. Le van tárcsázva. Nincs  

234 T1 
Keskeny nadrágszíj parcella. 
Gabonatarló, gabonavadkelés. 

Nincs Ambrosia artemisifolia, Setaria viridis 

235 T1 
Nagy napraforgóföld, le van 
tárcsázva. 

Nincs  

236 
P2b×OB(
S6,OA) 

Mezsgye a szántóföldek mentén. 
Sekély árok, két oldalán néhány 
méter széles füves, kökényes sáv. 

Nincs 

Juncus conglomeratus, Prunus spinosa, Fragaria 
viridis, Potentilla reptans, Rubus caesius, 
Agrimonia eupatoria, Galega officinalis, Robinia 
pseudoacacia, Rosa canina, Pastinaca sativa, 
Cichorium intybus, Tanacetum vulgare, Elymus 
repens, Cornus sanguinea 

237 U11 Földút. Nincs Plantago major, Polygonum aviculare 

238 S6 

Fiatal akácosok, köztük és 
szélükön kökényes bozót. 
Telepített. Alatta jellegtelen, 
nitrofil gyomnövényzet. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Cornus 
sanguinea, Rosa canina, Acer campestre 

239 OB×P2b 

Útszéli mezsgye. Néhol 
faállomány, kicsi, spontán magyar 
kőrises facsoportok. Azért 
nagyrészt nyílt. 

Nincs 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, Rosa 
canina, Prunus spinosa, Salix fragilis, Robinia 
pseudoacacia (egy-egy ), Dipsacus laciniatus, 
Cirsium arvense, Agrimonia eupatoria, Elymus 
repens, Sambucus ebulus, Calamagrostis epigeios 

240 RA Fiatal magyar kőrises faállomány. Nincs 
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, Rosa 
canina, Elymus repens 

241 
RA×OB
×P2b 
(E2) 

Idős kocsányos tölgyes fasor egy 
árok mentén. Széles mezsgyével, 
gazdag gyepszinttel rendelkezik. 
Makkról újul a tölgy. A folt 
kiszélesedik, az út túlsó oldalán is 
az lesz, csak ott fiatal tölgyes van, 
kicsit sűrűbb cserjeszinttel. 

Nincs 

Quercus robur, Robinia pseudoacacia 
(cserjeszintben), Prunus spinosa, Ligustrum 
vulgare, Salix cinerea, Calamagrostis epigeios, 
Daucus carota, Vicia cracca, Achillea 
millefolium, Elymus repens, Galium verum, 
Festuca rupicola, Crataegus monogyna 

242 P1 
Telepített tölgy fiatalos. Még nem 
záródott. A sorközök ápoltak. 
Aljában jellegtelen növényzet. 

Nincs 
Quercus robur, Calamagrostis epigeios, 
Tanacetum vulgare, Daucus carota 

243 P1×P2a 

Fiatal telepítésnek tűnik, de az 
egészet beborította a hamvas fűz. 
Vegyes keményfás telepítés 
puhafás eleggyel. A fűz is mintha 
telepített volna. 

Nincs 
Salix cinerea, Populus x canescens, Quercus 
robur, Fraxinus angustifolia subsp. pannonica 

244 
P2b×S6×
OB 

Széles mezsgye (40 m kb.), 
sekély árok, benne néhány 
idősebb kocsányos tölggyel. A 
folt más részén az amerikai kőris 
lesz jellemző. 

Nincs 

Quercus robur (szálanként), Prunus spinosa 
(sok), Crataegus monogyna (sok), Rosa canina 
(sok), Fraxinus pennsylvanica (szórványosan), 
Rubus caesius (sok), Elymus repens, Dactylis 
glomerata, Galium verum, Tanacetum vulgare, 
Carex riparia, Iris pseudacorus, Phalaris 
arundinacea, Fraxinus pennsylvanica (néhány 
idősebb példány), Glyceria maxima 

245 S6 Amerikai kőrises facsoport. Nincs Fraxinus pennsylvanica 
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246 OB 
A töltés lába. Jellegtelen kaszáló 
és egy sekély árok. 

Nincs 
Elymus repens, Dactylis glomerata, Glechoma 
hederacea, Rumex acetosa, Plantago lanceolata, 
Polygonum aviculare, Lolium perenne 

247 
P2b×RA
×OB 

Kanyargó, sekély árok. Benne 
kökény van tömötten. Egy 
nagyobb szürke nyár van benne. 

Nincs 

Prunus spinosa, Populus x canescens, Fraxinus 
pennsylvanica (+, cserjeszint magas), Iris 
pseudacorus (+), Humulus lupulus, Rubus 
caesius, Elymus repens 

248 T1×T8 
Több parcellából álló 
mezőgazdasági terület. 

Nincs  

249 S7 Fehér akác Nincs Robinia pseudoacacia 

250 
S7×P2b×
P2a 

Nem őshonos fafajok (fehér akác, 
hibrid fekete nyár) képezte fasor 
száraz cserjéssel és hamvas füzes 
foltokkal 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Populus × euramericana, 
Prunus spinosa, Rosa canina, Cornus sanguinea, 
Dipsacus laciniatus, Dactylis glomerata, 
Cichorium intybus, Ambrosia artemisifolia, 
Helianthus tuberosus, Stenactis annua, Salix 
cinerea 

251 OG×OC 
Földút zavart, száraz 
gyepsávokkal. 

Nincs 
Lolium perenne, Polygonum aviculare, Elymus 
repens, Cichorium intybus, Rubus caesius, Setaria 
pumila 

252 OB×(S6) 
Keskeny árok, zavart, üde 
gyeppel 

Nincs 

Alopecurus pratensis, Carduus acanthoides, 
Juncus conglomeratus, Conyza canadensis, 
Setaria pumila, Cerinthe minor, Rubus caesius, 
Epilobium parviflorum, Inula britannica, Robinia 
pseudoacacia, Lactuca serriola 

253 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

254 T7 Intenzíven művelt almaültetvény Nincs  

255 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs Medicago sativa 

256 OG×OC 
Taposott gyomtársulás, zavart, 
száraz gyeppel. 

Nincs 

Plantago major, Lolium perenne (szélén feldúsul), 
Echinochloa crus-galli, Polygonum aviculare, 
Cichorium intybus, Ambrosia artemisifolia, 
Setaria pumila, Tripleurospermum perforatum 

257 
P2b×P2a
×OC×(O
F×S7) 

Kökény dominálta száraz és üde 
cserjés zavart, száraz gyeppel és 
kisebb, ruderális magaskórós 
foltokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Rosa canina, Lolium perenne, 
Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, 
Tanacetum vulgare, Cirsium arvense, Ambrosia 
artemisifolia, Lactuca serriola, Conium 
maculatum , Leonurus cardiaca, Malus 
domestica, Juglans regia (kevés), Robinia 
pseudoacacia, Agrimonia eupatoria, Cornus 
sanguinea, Salix cinerea (több tíz m-es sáv), 
Populus × euramericana (kevés) 

258 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs Medicago sativa 

259 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

260 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

261 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

262 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

263 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

264 T10 
Fiatal parlag, ugar szegetális 
gyomnövényzettel 

Nincs 

Setaria pumila (dominál), Ambrosia artemisifolia, 
Echinochloa crus-galli (dominál), Amaranthus 
retroflexus, Chenopodium album, Symphytum 
officinale 
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265 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

266 T10 
Fiatal parlag, ugar szegetális 
gyomnövényzettel 

Nincs 

Cirsium arvense, Setaria pumila (uralkodó), 
Stenactis annua, Plantago major, Ambrosia 
artemisifolia, Chenopodium album, Leonurus 
cardiaca (foltokban), Daucus carota 

267 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

268 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

269 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

270 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

271 OC 
Zavart, száraz gyep, szegetális 
gyomnövényzet jellemzi az árkot 
és fél m-es környezetét 

Nincs 
Ambrosia artemisifolia, Xanthium italicum, 
Setaria pumila, Echinochloa crus-galli 

272 S7×P2a 
Hibrid fekete nyár alkotta fiatal 
facsoport hamvas fűz bokrokkal 

Nincs Populus × euramericana (sarjak), Salix cinerea 

273 S7×P2a 
Hibrid fekete nyár alkotta fiatal 
facsoport hamvas fűz bokrokkal 

Nincs Populus × euramericana (sarjak), Salix cinerea 

274 T10 
Fiatal parlag, ugar szegetális 
gyomnövényzettel 

Nincs 
Plantago major, Setaria pumila, Echinochloa 
crus-galli, Ambrosia artemisifolia, Lycopus 
europaeus, Bidens frondosa, Helianthus annuus 

275 RC 
Kocsányos tölgy és magyar kőris 
alkotta fiatal ültetvény erdő 
degradált gyeppel 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Centaurea jacea s.l., Agrimonia 
eupatoria, Cirsium arvense, Rubus caesius, 
Daucus carota, Dipsacus laciniatus 

276 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

277 
P2a×OB
×S6 

Hamvas fűz és hibrid fekete nyár 
egy árokban, zavart, üde gyep 
sávval 

Nincs Salix cinerea, Populus × euramericana 

278 
P2a×OB
×S6 

Hamvas fűz és hibrid fekete nyár 
egy árokban, zavart, üde gyep 
sávval 

Nincs Salix cinerea, Populus × euramericana 

279 
P2a×OB
×S6 

Hamvas fűz, hibrid fekete nyár és 
fehér akác egy árokban, zavart, 
üde gyep sávval 

Nincs 

Salix cinerea, Populus × euramericana, Robinia 
pseudoacacia, Calamagrostis epigeios , Ambrosia 
artemisifolia, Rubus caesius, Juncus 
conglomeratus 

280 
P2a×OB
×S6 

Hamvas fűz sáv egy árokban, 
zavart, száraz gyeppel és nemes 
nyárral, fehér akáccal 

Nincs 

Salix cinerea, Populus × euramericana, Robinia 
pseudoacacia, Calamagrostis epigeios , Ambrosia 
artemisifolia, Rubus caesius, Juncus 
conglomeratus 

281 
S7×P2a×
OB 

Fehér akác és hibrid fekete nyár 
alkotta fás sáv zavart üde gyeppel, 
kevés hamvas fűzzel 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Populus × euramericana, 
Salix cinerea, Elymus repens, Ambrosia 
artemisifolia, Calamagrostis epigeios , Rubus 
caesius, Tanacetum vulgare 

282 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

283 S1 

Ültetett fehér akácos erdősáv. 
Aljnövényzetét nitrofil gyomfajok 
képezik. Egy keskeny árok 
húzódik a közepén, mely teljesen 
ki van száradva. 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, Conium 
maculatum , Urtica dioica, Symphytum officinale, 
Ambrosia artemisifolia, Humulus lupulus, 
Fraxinus pennsylvanica 

284 T10 
Fiatal parlag, ugar szegetális 
gyomnövényzettel 

Nincs 
Ambrosia artemisifolia, Setaria pumila, 
Echinochloa crus-galli 

285 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  
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286 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

287 
OC×OG
×(OB) 

Taposott gyomtársulás zavart, 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 

Achillea collina, Agrimonia eupatoria, 
Alopecurus pratensis, Ambrosia artemisifolia, 
Artemisia vulgaris, Carex acutiformis, Centaurea 
jacea s.l., Cynodon dactylon, Iris pseudacorus, 
Juncus conglomeratus, Lolium perenne, 
Persicaria hydropiper, Plantago major, 
Ranunculus repens, Rubus caesius, Setaria 
pumila, Stenactis annua, Symphytum officinale, 
Tanacetum vulgare, Trifolium album, Trifolium 
pratense 

288 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

289 P3 
Fiatal erdősítés kocsányos 
tölggyel és magyar kőrissel 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Daucus carota, Elymus repens, 
Tanacetum vulgare, Alopecurus pratensis, Rubus 
caesius 

290 
P2b×(P2
a) 

Kökény és kevés gyepűrózsa, 
illetőleg veresgyűrű som alkotta 
cserjés folt 

Nincs 
Prunus spinosa (uralkodó), Rosa canina (kevés), 
Cornus sanguinea 

291 D34 
Leromlott (jelenleg nem kezelt) 
mocsárrét 

6440 

Tanacetum vulgare, Symphytum officinale, 
Elymus repens, Cichorium intybus, Trifolium 
pratense, Achillea collina, Inula britannica, 
Centaurea jacea s.l. (kevés), Stenactis annua, 
Setaria pumila, Daucus carota, Rubus caesius, 
Linaria vulgaris, Hypericum perforatum, Cirsium 
arvense, Viola arvensis, Iris pseudacorus 

292 
RA×P2a
×P2b 

Törékeny fűz és hamvas fűz 
alkotta facsoport kökénnyel 

Nincs 
Salix fragilis, Salix cinerea, Prunus spinosa, 
Humulus lupulus, Tanacetum vulgare 

293 
P2a×RA
×B2×B5 

Hamvas és törékeny fűz alkotta 
fás-cserjés folt 

Nincs 

Salix cinerea (foltokban), Salix fragilis, Glyceria 
ma×ima, Carex acutiformis, Echinocystis lobata 
(sok), Cirsium arvense (sok), Tanacetum vulgare, 
Symphytum officinale 

294 
S6×P2a×
P2b 

amerikai kőris, hamvas fűz és 
kökény alkotta fás-cserjés élőhely 

Nincs 
Fraxinus pennsylvanica, Salix cinerea, Prunus 
spinosa 

295 
P2b×P2a
×RA×(S
6) 

Kökényes-veresgyűrű somos 
cserjés őshonos (kocsányos tölgy) 
és idegenhonos (amerikai kőris) 
fafajokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Quercus 
robur, Fraxinus pennsylvanica (sarjad), Aesculus 
hippocastanum 

296 P2b×S6 
Kökényes és fiatal fehér akácos 
sáv (frissen vágva) 

Nincs 
Prunus spinosa, Humulus lupulus, Robinia 
pseudoacacia, Rosa canina 

297 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

298 D34 Kissé leromlott mocsárrét 6440 

Agrimonia eupatoria, Artemisia vulgaris, Carex 
acutiformis, Cichorium intybus, Cirsium arvense, 
Daucus carota, Festuca arundinacea, Galium 
verum, Iris pseudacorus, Prunus spinosa (kevés), 
Ranunculus repens, Sanguisorba officinalis, 
Senecio erucifolius, Serratula tinctoria, Stenactis 
annua, Tanacetum vulgare 

299 B2 Harmatkásás kevés hamvas fűzzel Nincs 

Glyceria ma×ima, Cirsium arvense (kevés), 
Carex acutiformis (kevés), Symphytum officinale, 
Solanum dulcamara, Iris pseudacorus, Salix 
cinerea, Echinocystis lobata (egy-két helyen) 
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300 
S7×(RA
×P2b) 

Fehér akác alkotta fasor kevés 
kocsányos tölggyel, szélén száraz 
cserjéssel a Hódossy-csatorna 
felett (a vizsgálat idején kiszáradt 
állapotban) 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Prunus 
spinosa, Rosa canina, Carduus acanthoides, 
Urtica dioica, Rubus caesius, Populus × 
euramericana 

301 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

302 P2b×S7 
Kökényes cserjés fehér akáccal és 
közönséges dióval 

Nincs 
Prunus spinosa (uralkodó), Robinia 
pseudoacacia, Juglans regia 

303 
(E2)×D3
4 

Veres csenkeszes gyep jellegű 
nagy kiterjedésű legelő nagyobb 
mocsárrét foltokkal (juhokkal 
Intenzíven legeltetett) 

(6520)
×6440 

Festuca rupicola, Fragaria viridis, Plantago 
lanceolata, Achillea collina, Leontodon 
autumnalis, Potentilla argentea, Trifolium sp., 
Gypsophila muralis, Mentha pulegium, Agrostis 
capillaris, Centaurea jacea s.l., Agrimonia 
eupatoria, Juncus conglomeratus (foltokban), 
Fragaria viridis, Alopecurus pratensis, Agrostis 
stolonifera, Cirsium vulgare, Prunella vulgaris, 
Daucus carota, Hieracium pilosella (foltokban), 
Pimpinella saxifraga, Rumex crispus, Cichorium 
intybus, Cirsium arvense, Hieracium pilosella 

304 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyeppel egy 
régi vályogvető gödörben 

6440 

Juncus conglomeratus, Agrostis  stolonifera (sok), 
Ranunculus repens, Lycopus europaeus, Leonurus 
cardiaca, Mentha pulegium, Persicaria 
hydropiper, Cirsium vulgare 

305 P2b 
Kökény és gyepűrózsa alkotta 
cserjés vackorral és törékeny 
fűzzel 

Nincs 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rosa canina, 
Salix fragilis 

306 OB 
Mocsárrét zavart üde gyeppel egy 
régi vályogvető gödörben 

6440 

Alopecurus pratensis (dominál), Juncus 
conglomeratus, Carex acutiformis, Conyza 
canadensis, Agrostis stolonifera, Inula britannica, 
Cirsium arvense, Daucus carota, Centaurea jacea 
s.l. 

307 OB 
Zavart üde gyep sávja egy 
vízelvezető árok partján 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Daucus carota, Cichorium 
intybus, Calamagrostis epigeios, Centaurea jacea 
s.l. 

308 U10 

Tanya, családi gazdaság taposott 
gyomtársulással és zavart száraz 
gyeppel (nagy része jószágállás, 
kis része juhhodály és 
pásztorszállás) 

Nincs 

Cirsium vulgare, Elymus repens, Geranium 
pusillum, Hordeum murinum, Inula britannica, 
Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Mentha 
pulegium (néhány), Potentilla argentea, Trifolium 
sp., Populus × euramericana (1 fa) 

309 OB Árok, benne zavart üde gyeppel Nincs 
Juncus conglomeratus, Potentilla reptans, 
Lysimachia nummularia, Carex acutiformis 
(kevés), Agrostis stolonifera, Mentha pulegium 

310 P2b Száraz cserjés sáv az árok mentén Nincs 
Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Malus domestica (kivadult) 

311 P2b Száraz cserjés sáv az árok mentén Nincs 
Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Malus domestica (kivadult) 

312 
P2b×OB
×OC 

Száraz cserjés zavart száraz és 
üde gyeppel 

Nincs 

Fragaria viridis, Elymus repens, Carduus 
acanthoides, Pimpinella saxifraga, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Festuca rupicola, 
Chenopodium vulgare, Daucus carota, Centaurea 
jacea s.l., Agrimonia eupatoria 

313 
D34× 
(E2) 

Mocsárrét dombvidéki veres 
csenkeszes rét jellegű foltokkal 

6440× 
(6520) 

Alopecurus pratensis, Fragaria viridis (sok), 
Agrostis stolonifera, Cirsium vulgare, Pimpinella 
saxifraga (kevés), Centaurea jacea s.l., Inula 
britannica, Leontodon autumnalis, Cichorium 
intybus 
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314 OB 
Csomós szittyó dominálta zavart 
üde gyepsáv egy vízlevezető 
árokban 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Juncus conglomeratus, 
Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Mentha 
pulegium, Calamagrostis epigeios  (foltokban) 

315 OB 
Csomós szittyó dominálta zavart 
üde gyepsáv egy vízlevezető 
árokban 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Juncus conglomeratus, 
Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Mentha 
pulegium, Calamagrostis epigeios 

316 OB 
Csomós szittyó dominálta zavart 
üde gyepsáv egy vízlevezető 
árokban 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Juncus conglomeratus, 
Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Mentha 
pulegium, Calamagrostis epigeios 

317 OB 
Csomós szittyó dominálta zavart 
üde gyepsáv egy vízlevezető 
árokban 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Juncus conglomeratus, 
Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Mentha 
pulegium, Calamagrostis epigeios 

318 OB 
Csomós szittyó dominálta zavart 
üde gyepsáv egy vízlevezető 
árokban 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Juncus conglomeratus, 
Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Mentha 
pulegium, Calamagrostis epigeios 

319 
P2b×(RA
×S7) 

Kökényes cserjés őshonos és nem 
őshonos fákkal 

Nincs 
Prunus spinosa (dominál), Salix fragilis, Robinia 
pseudoacacia, Quercus robur, Crataegus 
monogyna, Rosa canina, Salix cinerea 

320 
P2b× 
(RA) 

Kökényes-egybibés galagonyás 
cserjés hamvas füzekkel 

Nincs 
Prunus spinosa (dominál), Salix cinerea, 
Crataegus monogyna 

321 
(E2)×D3
4 

Veres csenkeszes gyep jellegű 
nagy kiterjedésű legelő nagyobb 
mocsárrét foltokkal (juhokkal 
Intenzíven legeltetett) 

(6520)
×6440 

Carex melanostachya, Fragaria viridis, Festuca 
rupicola, Agrostis capillaris, Mentha pulegium, 
Potentilla argentea, Achillea collina, Daucus 
carota, Leontodon autumnalis, Plantago 
lanceolata 

322 D34 Mocsárrét 6440 

Alopecurus pratensis (dominál), Mentha 
pulegium, Glechoma hederacea, Ranunculus 
repens, Agrimonia eupatoria, Carex cf. 
melanostachya, Cirsium arvense, Juncus 
conglomeratus (jelentős foltok) 

323 S7×(P2b) 

Fehér akác alkotta fasor szélén 
száraz cserjés sávval és néhány 
közönséges dióval a Hódossy-
csatorna mentén (a meder 
kiszáradt állapotban) 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Prunus 
spinosa, Juglans regia 

324 S1 Fehér akác ültetvény erdő Nincs 

Robinia pseudoacacia, Geum urbanum, Rubus 
caesius, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, 
Viburnum opulus, Juglans regia, Cornus 
sanguinea, Urtica dioica 

325 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

326 S1×P2b 
Fehér akác alkotta fasor kevés 
kocsányos tölggyel, szélén száraz 
cserjéssel 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Prunus 
spinosa (széleken) 

327 P2b 
Kökényes száraz cserjés sáv 
néhány kocsányos tölggyel és 
fehér akáccal 

Nincs 
Prunus spinosa, Quercus robur (1 db), Robinia 
pseudoacacia (kevés) 

328 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

329 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs 
Medicago sativa, Symphytum officinale, Ambrosia 
artemisifolia 

330 RC 
Kocsányos tölgy és gyertyán 
alkotta ültetvény erdő 

Nincs Quercus robur, Carpinus betulus 

331 
P2b×(P2
a×RA×S
7) 

Kökényes cserjés veresgyűrű 
sommal, valamint őshonos és nem 
őshonos fákkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Quercus 
robur, Juglans regia, Robinia pseudoacacia 
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332 OG×OC 
Taposott gyomtársulás zavart, 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 

Plantago major, Polygonum aviculare, Lolium 
perenne, Elymus repens, Silene alba, Tanacetum 
vulgare, Rubus caesius, Urtica dioica, Daucus 
carota, Cichorium intybus 

333 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

334 P2b×S7 
Kökény képezte száraz cserjés 
fehér akáccal és közönséges 
dióval 

Nincs 
Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Juglans 
regia, Rosa canina 

335 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

336 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Daucus carota, Setaria pumila, Ambrosia 
artemisifolia, Arctium lappa 

337 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

338 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

339 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs Setaria pumila, Rubus caesius, Plantago major 

340 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

341 OB 
Zavart üde gyep egy vízelvezető 
árokban 

Nincs  

342 
P2b×(P2
a) 

Száraz és üde cserjés a 
vízelvezető árok felett 

Nincs Prunus spinosa, Rosa canina, Cornus sanguinea 

343 P2c Gyalogakácos cserjés Nincs 
Amorpha fruticosa, Populus × euramericana 
(kevés) 

344 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő Nincs Quercus robur (dominál) 

345 P2c×OB Gyalogakácos zavart üde gyeppel Nincs 

Amorpha fruticosa, Arctium lappa, Pastinaca 
sativa , Artemisia vulgaris, Elymus repens, 
Cichorium intybus, Potentilla reptans, Taraxacum 
officinale, Stenactis annua, Centaurea jacea s.l. 

346 D34 Mocsárrét 6440 

Alopecurus pratensis (dominál), Mentha 
pulegium, Glechoma hederacea, Ranunculus 
repens, Agrimonia eupatoria, Carex cf. 
melanostachya, Cirsium arvense, Juncus 
conglomeratus (jelentős foltok) 

347 OB 
Zavart üde gyep egy vízelvezető 
árokban 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Trifolium album, Mentha 
pulegium, Daucus carota, Leontodon autumnalis, 
Alopecurus pratensis 

348 S7 
Fehér akác ültetvény erdősáv 
gazdag cserjeszinttel 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Urtica dioica, Populus 
alba, Sambucus nigra, Juglans regia, Rubus 
caesius 

349 RB 
Fiatal fehér nyár ültetvény vénic 
szillel, fehér akáccal 

Nincs 

Populus alba, Ulmus laevis, Rubus caesius, 
Echinochloa crus-galli, Robinia pseudoacacia, 
Arctium lappa, Geum urbanum, Setaria pumila, 
Stenactis annua 

350 S7 Nemes nyár fasor Nincs 
Populus × euramericana, Fraxinus 
pennsylvanica, Robinia pseudoacacia 

351 
P2b× 
(OB) 

Kökény és rózsa által alkotott 
cserjesáv zavart üde gyep 
foltokkal egy vízelvezető árok 
rézsűjén 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Stenactis annua, 
Rubus caesius, Senecio erucifolius, Centaurea 
jacea s.l., Juncus conglomeratus 

352 
OB×OC
×OG 

Zavart száraz és üde gyep taposott 
gyomtársulással (földút) 

Nincs 

Elymus repens, Lolium perenne, Dactylis 
glomerata, Achillea collina, Centaurea jacea s.l., 
Daucus carota, Stenactis annua, Cichorium 
intybus 

353 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  
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354 
P2b× 
(OB) 

Száraz cserjés egy vízelvezető 
árok két rézsűjén, középen zavart 
üde gyeppel 

Nincs Prunus spinosa, Rosa canina 

355 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis 

356 OB Zavart üde gyep Nincs 
Stenactis annua, Centaurea jacea s.l., Daucus 
carota, Elymus repens 

357 
P2b×(S7
×RA) 

Száraz cserjés hidrid fekete nyár, 
törékeny fűz és fehér akác fákkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Populus × 
euramericana, Salix fragilis, Robinia 
pseudoacacia 

358 
P2b×(P2
a) 

Száraz cserjés üde cserjés 
foltokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Salix cinerea, 
Cornus sanguinea 

359 P2c Gyalogakácos cserjés Nincs Amorpha fruticosa 

360 P2b×(S7) 
Száraz cserjés egy vízelvezető 
árok két rézsűjén 

Nincs 
Prunus spinosa, Prunus cerasifera (kevés), Rosa 
canina, Salix cinerea, Populus × euramericana 

361 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris erdősítés 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur, Juglans regia, Pyrus pyraster 

362 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

363 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

364 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris erdősítés 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Alopecurus pratensis, Daucus carota, 
Juncus conglomeratus, Stenactis annua, Cirsium 
arvense, Senecio erucifolius, Centaurea jacea s.l., 
Cichorium intybus 

365 OC×OB Zavart száraz és üde gyep Nincs 

Festuca arundinacea, Cichorium intybus, 
Fragaria viridis, Inula britannica, Daucus carota, 
Pimpinella saxifraga, Tripleurospermum 
perforatum (kevés), Amorpha fruticosa (kevés), 
Mentha pulegium, Galium verum, Alopecurus 
pratensis, Centaurea jacea s.l., Eryngium planum, 
Euphorbia esula , Senecio erucifolius, Trifolium 
pratense 

366 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő. Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis (elszórtan), Carpinus betulus 

367 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris erdősítés 

Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Salix cinerea, Pyrus pyraster 

368 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő Nincs Quercus robur 

369 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

370 
OB×(OF
×P2b) 

Zavart, üde gyep Nincs 
Alopecurus pratensis, Lactuca serriola, Carduus 
acanthoides, Cirsium arvense, Prunus spinosa 

371 
OB× 
(P2b) 

Zavart, üde gyep, kökényes és 
gyepűrózsás foltokkal. Egy régi 
kút is van a területen. 

Nincs 

Prunus spinosa, Rosa canina, Festuca 
arundinacea, Alopecurus pratensis, Urtica dioica, 
Cirsium arvense, Inula britannica, Carduus 
acanthoides, Dipsacus laciniatus, Centaurea 
jacea s.l., Xanthium italicum, Achillea collina 
(kevés), Galium verum, Agrimonia eupatoria, 
Clinopodium vulgare, Leonurus cardiaca, Silene 
alba, Cirsium vulgare, Potentilla argentea, 
Conium maculatum, Lactuca serriola, Cichorium 
intybus 

372 RA Törékeny fűz Nincs Salix fragilis 

373 
RA×P2b
×S7 

Egy törékeny fűz gyepűrózsával 
és amerikai kőrissel 

Nincs 
Salix fragilis, Fraxinus pennsylvanica, Rosa 
canina 

374 P2b Gyepűrózsa Nincs Rosa canina 
375 P2b Gyepűrózsa Nincs Rosa canina 
376 P2b Kökény alkotta kis cserjés folt Nincs Prunus spinosa 
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377 P2b Kökény alkotta kis cserjés folt Nincs Prunus spinosa 

378 
P2b× 
(B5) 

Árok menti cserjés, az árokban 
sásos foltokkal. 

Nincs 
Carex acutiformis, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Juncus conglomeratus 

379 P2b Kökény dominálta száraz cserjés Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Cornus sanguinea, 
Crataegus monogyna 

380 D34 Mocsárrét 6440 

Alopecurus pratensis (dominál), Daucus carota, 
Cichorium intybus, Setaria pumila (kevés), 
Tripleurospermum perforatum (kevés), Juncus 
conglomeratus (mélyebb árkokban megjelenik), 
Calamagrostis epigeios  (kevés, foltokban), 
Mentha pulegium, Potentilla reptans, Cichorium 
intybus (kevés), Centaurea jacea s.l. 

381 P2b×D34 Száraz cserjés mocsárrét foltokkal 6440 
Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna 

382 S7×(P2b) Ültetett fehér akácos kökénnyel. Nincs Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa 

383 OB×OC 

Zavart üde és száraz gyep, 
melynek kopáros részei is vannak 
és szinte látszik az ekézés vagy 
tárcsázás nyoma 

Nincs 

Setaria pumila, Alopecurus pratensis, Cirsium 
arvense, Daucus carota, Juncus conglomeratus, 
Cichorium intybus, Potentilla reptans, Festuca 
arundinacea, Trifolium pratense 

384 D34 Mocsárrét 6440 

Alopecurus pratensis (dominál), Setaria pumila, 
Agrostis stolonifera, Juncus conglomeratus, 
Daucus carota, Leonurus cardiaca, 
Calamagrostis epigeios , Cirsium vulgare (sok), 
Cichorium intybus, Potentilla reptans 

385 P2b×(S7) Kökény dominálta száraz cserjés Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Robinia 
pseudoacacia (kevés), Fraxinus pennsylvanica 
(kevés) 

386 OG×OC 
Taposott gyomtársulás zavart 
száraz gyeppel és üde gyep 
foltokkal 

Nincs  

387 RA Kocsányos tölgy Nincs Quercus robur 

388 OB Csomós szittyó alkotta folt Nincs 
Juncus conglomeratus (szinte csak ez alkotja), 
Daucus carota, Stenactis annua, Leonurus 
cardiaca 

389 P2b×(S7) Kökényes cserjés fehér akáccal Nincs 
Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Humulus 
lupulus 

390 OB Zavart üde gyep Nincs 

Daucus carota (sok), Juncus conglomeratus 
(foltokban), Glechoma hederacea, Galega 
officinalis , Cirsium arvense, Leonurus cardiaca, 
Prunella vulgaris, Potentilla reptans, Setaria 
pumila, Epilobium parviflorum, Symphytum 
officinale, Ranunculus repens, Lycopus europaeus 

391 D34 Mocsárrét 6440 

Setaria pumila, Alopecurus pratensis (dominál), 
Cirsium arvense, Daucus carota, Potentilla 
reptans, Prunella vulgaris, Cichorium intybus, 
Trifolium pratense, Symphytum officinale (kevés), 
Fragaria viridis (megjelenik) 

392 S7×(P2b) Fehér akác képezte fasor Nincs Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa 

393 S7×(P2b) Fehér akác alkotta fasor Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Rosa 
canina 

394 P2b Kökény dominálta száraz cserjés Nincs 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster (kevés), Rosa 
canina 

395 
P2b×(S7
×RA) 

Kökényes cserjés néhány nem 
őshonos és őshonos fafajjal 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Populus × euramericana, Salix fragilis 

396 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  
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397 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris erdősítés 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Salix cinerea (egy sávban egy 
mélyedés mentén), Alopecurus pratensis, Daucus 
carota, Galium verum, Agrimonia eupatoria, 
Tanacetum vulgare, Cirsium arvense 

398 S7 Egy nemes nyár egyed. Nincs Populus × euramericana 

399 
P2b×(B2
×OB) 

Száraz cserjés zavart üde gyeppel 
és mocsári nőszirmos kisebb-
nagyobb állományokkal egy 
vízelvezető árokban 

Nincs 

Prunus spinosa, Iris pseudacorus (sok), Juncus 
conglomeratus, Elymus repens, Alopecurus 
pratensis, Agrimonia eupatoria, Galium verum, 
Cirsium arvense, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Tanacetum vulgare (kevés) 

400 P2a Hamvas fűz cserjés sáv Nincs Salix cinerea 

401 
P2b×P2a
×S7×OB 

Száraz cserjés üde cserjés 
foltokkal, zavart, üde gyeppel és 
nem őshonos fákkal. 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Salix cinerea, Malus domestica (kivadult), 
Alopecurus pratensis, Cirsium arvense, Daucus 
carota, Conyza canadensis, Agrimonia eupatoria 

402 P3 Fiatal kocsányos tölgy erdősítés Nincs 
Quercus robur, Agrimonia eupatoria, Alopecurus 
pratensis, Cirsium arvense, Senecio erucifolius, 
Calamagrostis epigeios 

403 
P2b×(P2
a×OB) 

Zavart száraz cserjés üde cserjés 
és zavart üde gyep foltokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Salix 
cinerea, Alopecurus pratensis, Agrimonia 
eupatoria, Lycopus europaeus 

404 OB×P2a 
Vízelvezető árok zavart üde 
gyeppel és hamvas fűz bokrossal 

Nincs 
Tanacetum vulgare, Galega officinalis , Cirsium 
arvense, Rubus caesius, Daucus carota, Salix 
cinerea 

405 S7 Fehér akác alkotta fasor Nincs 
Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Prunus 
cerasifera, Urtica dioica, Rubus caesius 

406 
P2b×(P2
a×RA) 

Kökény dominálta száraz cserjés 
üde cserjés foltokkal és őshonos 
fafajokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Salix fragilis, Salix 
cinerea (kevés) 

407 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Leonurus cardiaca, Chenopodium 
album, Viola arvensis, Echinochloa crus-galli, 
Stenactis annua, Cirsium arvense 

408 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

409 OB×P2b 
Vízelvezető árok, medrében és 
depóniáján zavart, üde gyeppel 
két oldalt száraz cserjés foltokkal 

Nincs 

Lysimachia nummularia, Echinochloa crus-galli, 
Stenactis annua, Tanacetum vulgare, Alopecurus 
pratensis, Elymus repens, Conium maculatum, 
Cirsium arvense, Consolida regalis , Ambrosia 
artemisifolia, Conyza canadensis, Prunus 
spinosa, Rosa canina 

410 
P2b×(S7
×RA) 

Kökény dominálta száraz cserjés 
őshonos és nem őshonos 
fafajokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Salix fragilis (sarjak), Fraxinus 
pennsylvanica, Juglans regia 

411 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris erdősítés 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis (dominál), 
Quercus robur (kevés) 

412 U9×Ac 
Nyílt vízfelület fehér tündérrózsa 
hínár foltjával 

3150 Nymphaea alba 

413 
P2b×(RA
) 

Kökényes cserjés mezei szillel Nincs Prunus spinosa, Rosa canina, Ulmus minor 

414 U9 Nyílt vízfelület Nincs  

415 
P2b×P2a
×(RA× 
S7) 

Kökény dominálta száraz cserjés 
üde cserjés foltokkal, néhány 
őshonos és nem őshonos fafajjal 

Nincs 
Cornus sanguinea, Prunus spinosa (dominál), 
Salix cinerea, Salix fragilis, Populus × 
euramericana 
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416 
OB×OC
×D34 

Zavart száraz és üde gyep 
leromlott mocsárréttel a déli 
részén 

6440 

Alopecurus pratensis, Festuca arundinacea, 
Setaria pumila (sok), Clinopodium vulgare, 
Stenactis annua (sok), Asclepias syriaca, Galium 
verum, Daucus carota (sok), Inula britannica, 
Centaurea jacea s.l., Cichorium intybus, 
Leontodon autumnalis, Trifolium pratense, 
Cirsium arvense, Ambrosia artemisifolia (kevés), 
Tanacetum vulgare, Tripleurospermum 
perforatum, Epilobium parviflorum, Festuca 
arundinacea (nagyobb foltokban is), Achillea 
collina, Calamagrostis epigeios , Ventenata 
dubia, Potentilla reptans, Prunella vulgaris, 
Fragaria viridis, Symphytum officinale (kevés), 
Pimpinella saxifraga 

417 OB 
Zavart üde gyep sávja egy 
vízelvezető kis árokban 

Nincs 

Stenactis annua, Galium verum, Pimpinella 
saxifraga, Agrimonia eupatoria, Tanacetum 
vulgare, Alopecurus pratensis, Elymus repens, 
Potentilla argentea, Clinopodium vulgare 

418 P2b Kökényes cserjés gyepűrózsával Nincs Prunus spinosa, Rosa canina 

419 
OC× 
(OB) 

Zavart száraz gyep üde 
gyepfoltokkal. Talán felhagyott 
szántó visszagyepesítéséből jött 
létre. 

Nincs 

Trifolium album, Trifolium pratense, Daucus 
carota, Ambrosia artemisifolia, Cichorium 
intybus, Setaria pumila, Elymus repens, Cirsium 
arvense, Festuca arundinacea (foltokban), 
Achillea collina, Prunella vulgaris, Agrimonia 
eupatoria, Ambrosia artemisifolia, Stenactis 
annua 

420 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (réti here ültetvény) 

Nincs 
Trifolium pratense (dominál), Arctium lappa, 
Cichorium intybus, Symphytum officinale 

421 
OC× 
(OB) 

Zavart száraz gyep üde 
gyepfoltokkal 

Nincs 

Clinopodium vulgare, Daucus carota, Cichorium 
intybus, Achillea collina, Phalaroides 
arundinacea (kevés), Trifolium pratense, 
Potentilla argentea, Prunella vulgaris, Festuca 
rupicola, Symphytum officinale, Galium verum, 
Leontodon autumnalis 

422 P2b×OB 
Vízelvezető árok, benne kökényes 
cserjés és zavart, üde gyep 

Nincs 

Prunus spinosa, Rosa canina, Alopecurus 
pratensis, Rubus caesius, Agrimonia eupatoria, 
Dipsacus laciniatus, Epilobium parviflorum, 
Cirsium arvense 

423 OB 
Zavart üde gyep sávja egy 
vízelvezető kis árokban 

Nincs 

Stenactis annua, Galium verum, Pimpinella 
saxifraga, Agrimonia eupatoria, Tanacetum 
vulgare, Alopecurus pratensis, Elymus repens, 
Potentilla argentea, Clinopodium vulgare 

424 P2b×(S7) 
Kökény és gyepűrózsa alkotta 
száraz cserjés fehér akácokkal és 
közönséges dióval 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Robinia 
pseudoacacia, Juglans regia 

425 OC(T10) 
Felhagyott szántó jellegű, 
alacsony természetességű száraz 
gyep 

Nincs 
Stenactis annua, Trifolium album, Trifolium 
pratense, Cichorium intybus, Daucus carota 

426 OB×OC 
Zavart üde és száraz gyep sávja 
egy vízlevezető árokban 

Nincs 
Stenactis annua, Agrimonia eupatoria, Daucus 
carota, Ambrosia artemisifolia, Lycopus 
europaeus , Tanacetum vulgare 

427 
T2× 
(T10) 

Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra ugar jelleggel 

Nincs 

Trifolium album, Trifolium pratense, Daucus 
carota, Stenactis annua, Cichorium intybus, Lotus 
corniculatus, Symphytum officinale, Ambrosia 
artemisifolia 

428 OC(T10) 
Zavart, száraz gyep (felhagyott 
szántó, ugar jellegű) 

Nincs 

Setaria pumila (dominál), Potentilla argentea, 
Daucus carota, Inula britannica, Stenactis annua, 
Galium verum, Festuca rupicola, Cirsium 
vulgare, Agrimonia eupatoria 
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429 OB×OC 
Zavart üde gyep száraz gyep 
foltokkal 

Nincs 

Setaria pumila, Festuca arundinacea, Plantago 
lanceolata, Achillea collina, Leontodon 
autumnalis, Cirsium arvense, Galium verum, 
Daucus carota, Eryngium planum 

430 
(E2)× 
D34 

Veres csenkeszes gyep jellegű 
élőhely mocsárrét foltokkal 

(6520)
×6440 

Festuca rupicola (dominál), Pimpinella saxifraga, 
Fragaria viridis, Plantago lanceolata, Leontodon 
autumnalis, Daucus carota (kevés), Carex 
melanostachya (foltokban), Festuca arundinacea, 
Clinopodium vulgare, Potentilla argentea, 
Cichorium intybus (kevés), Centaurea jacea s.l., 
Agrimonia eupatoria 

431 B5(×OB) 
Mocsári sásos csomós szittyós 
üde élőhely 

Nincs 
Carex acutiformis, Juncus conglomeratus, 
Alopecurus pratensis, Ranunculus repens, 
Persicaria hydropiper 

432 P2b Kökény dominálta száraz cserjés Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Salix cinerea 

433 S7 
Fehér akác és közönséges dió 
alkotta kis élőhelyfolt 

Nincs Robinia pseudoacacia, Juglans regia 

434 S7×(P2b) Fehér akác alkotta fás élőhelyfolt Nincs Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa (szélén) 

435 OB 
Csomós szittyó alkotta zavart, üde 
élőhely egy vízelvezető árokban 

Nincs 
Juncus conglomeratus, Rubus caesius, 
Alopecurus pratensis 

436 
(E2)×D3
4 

Veres csenkeszes gyep jellegű 
élőhely mocsárrét foltokkal 
(juhokkal legeltetett és kaszált) 

(6520)
×6440 

Alopecurus pratensis (kevés), Festuca rupicola 
(sok), Potentilla argentea, Leontodon autumnalis, 
Carex cf. melanostachya (kevés), Mentha 
pulegium, Pimpinella saxifraga, Fragaria viridis, 
Gypsophila muralis, Calamagrostis epigeios  
(egy-egy folt) 

437 
(E2)× 
D34 

Kiszáradó mocsárrét veres 
csenkeszes gyep jellegű foltokkal 
(juhokkal legeltetett és kaszált) 

(6520)
×6440 

Festuca rupicola, Fragaria viridis, Pimpinella 
saxifraga, Setaria pumila (kevés), Agrostis 
capillaris, Leontodon autumnalis, Carex cf. 
melanostachya, Centaurea jacea s.l. (nagyon 
kevés), Glechoma hederacea, Potentilla reptans 
(egy-egy helyen), Achillea collina (déli, Túr felőli 
részén), Stenactis annua (déli, Túr felőli részén), 
Clinopodium vulgare (déli, Túr felőli részén), 
Plantago lanceolata, Daucus carota 

438 
P2b×(RA
) 

Kökény képezte száraz cserjés 
kevés törékeny fűzzel 

Nincs 
Prunus spinosa (dominál), Crataegus monogyna 
(kevés), Rosa canina (kevés), Salix fragilis (1 
nagyobb és egy kisebb példány) 

439 
P2b×(RA
) 

Kökény dominálta száraz cserjés Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna (kevés), 
Rosa canina (kevés), Salix fragilis (néhány), 
Robinia pseudoacacia (erdő felőli részén, kevés), 
Juglans regia (erdő felőli részén, kevés) 

440 OB 
Vízelvezető árok, benne zavart 
üde gyeppel 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Potentilla argentea, Juncus 
conglomeratus 

441 S7×(P2b) 

Fehér akác alkotta erdősáv, északi 
szélén kökénnyel cserjésedik. 
Aljnövényzete rendkívül nitrofil, 
melyet az is elősegít, hogy a 
juhokat itt szokták deleltetni 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna (kevés), Rosa canina 
(kevés), Humulus lupulus, Juglans regia (kevés), 
Fraxinus pennsylvanica (kevés), Rubus caesius, 
Urtica dioica, Elymus repens (szélén) 

442 OB 
Csomós szittyó alkotta zavart, üde 
élőhely egy vízelvezető árokban 

Nincs 
Juncus conglomeratus, Rubus caesius, 
Alopecurus pratensis 
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443 
D34× 
(E2) 

Mocsárrét dombvidéki veres 
csenkeszes rét jellegű foltokkal 

6440× 
(6520) 

Festuca rupicola, Fragaria viridis, Pimpinella 
saxifraga, Ambrosia artemisifolia (kevés), 
Centaurium erythraea  (Százforintos földepe), 
Rumex acetosa, Ranunculus repens (kevés), 
Achillea collina, Plantago lanceolata, Centaurea 
jacea s.l., Galium verum (foltokban), Hieracium 
pilosella, Agrimonia eupatoria, Daucus carota 
(nagyon kevés), Trifolium pratense (nagyon 
kevés), Calamagrostis epigeios  (kisebb 
állományok), Clinopodium vulgare, Mentha 
pulegium, Carex acutiformis (kisebb foltokban), 
Stenactis annua (kevés), Gypsophila muralis 
(kevés) 

444 OB Siska nádtippanos folt Nincs Calamagrostis epigeios 

445 OB×B5 
Zavart üde gyep mocsári sásos 
foltokkal 

Nincs 

Juncus conglomeratus, Agrostis stolonifera, 
Ranunculus repens, Conyza canadensis, Carex 
acutiformis (keleti oldalon nagyobb folt is van 
belőle), Alopecurus pratensis, Taraxacum 
officinale, Potentilla reptans, Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis, Vicia 
tetrasperma, Clinopodium vulgare, Plantago 
lanceolata, Centaurea jacea s.l., Eragrostis 
pilosa, Fragaria viridis 

446 P2b Kökényes cserjés folt Nincs Prunus spinosa 

447 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris erdősítés 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Elymus 
repens, Tanacetum vulgare, Cirsium arvense, 
Amorpha fruticosa (sok), Quercus robur 

448 OG×OC 
Taposott gyomtársulás zavart 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 
Polygonum aviculare, Setaria pumila, Plantago 
lanceolata, Centaurea jacea s.l., Elymus repens, 
Lolium perenne, Plantago major, Rubus caesius 

449 
P2c×(RA
×S7) 

Gyalogakácos cserjés egy 
csatorna mentén, de vannak benne 
egyéb idegenhonos és őshonos fa- 
és cserjefajok is 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Prunus cerasifera, Juglans 
regia, Populus alba, Populus × euramericana, 
Salix cinerea, Salix fragilis 

450 RC 
Kocsányos tölgy és magyar kőris 
alkotta ültetvény erdő 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Elymus repens, Alopecurus pratensis, 
Daucus carota, Amorpha fruticosa (szélein kicsit 
cserjésedik gyalogakáccal) 

451 
P2b×OB
×(RA×7) 

Kökényes cserjés zavart üde 
gyeppel, illetőleg néhány őshonos 
és idegenhonos fafajjal 

Nincs 

Alopecurus pratensis, Elymus repens, Juncus 
conglomeratus, Clinopodium vulgare, Achillea 
collina, Carduus acanthoides, Prunus spinosa, 
Rosa canina, Salix cinerea (kevés), Populus alba, 
Populus × euramericana, Fraxinus 
pennsylvanica, Crataegus monogyna 

452 OB 
Zavart, üde gyep, déli szélén 
gyalogakácos sávval 

Nincs 
Elymus repens, Urtica dioica, Centaurea jacea 
s.l., Senecio erucifolius, Cichorium intybus, 
Cirsium arvense 

453 RC 
Kocsányos tölgy és magyar kőris 
alkotta ültetvény erdő 

Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis 

454 RB×P2b 
Szürke nyár ültetvényerdő. 
Aljnövényzete elég nitrofil, 
cserjeszintje gyér. 

Nincs 

Populus × canescens, Urtica dioica, Ambrosia 
artemisifolia, Sambucus nigra, Rubus caesius (az 
aljnövényzetben elsősorban ez dominál), Iris 
pseudacorus, Daucus carota, Calystegia sepium, 
Arctium lappa, Acer saccharinum, Amorpha 
fruticosa, Padus avium, Prunus spinosa (szélén, 
kevés), Crataegus monogyna (szélén, kevés) 
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455 S1 

Fehér akác alkotta erdősáv. 
Részben legeltetett és 
jószágállásként is használják a 
nyugati végét, így ezen a részén 
aljnövényzet alig van. Más 
területein nitrofil gyomnövényzet 
figyelhető meg. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Urtica dioica, 
Chenopodium album, Conyza canadensis, 
Arctium lappa 

456 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

457 P2b 
Kökény, egybibés galagonya és 
gyepűrózsa képezte száraz cserjés 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Juglans regia (kevés), Amorpha fruticosa 
(kevés) 

458 OG×OC 

Taposott gyomtársulás zavart, 
száraz gyeppel, kiterjedt 
növényzetmentes taposott 
talajfelszínnel (földút) 

Nincs 
Plantago major, Polygonum aviculare, Elymus 
repens, Cirsium arvense, Taraxacum officinale, 
Setaria pumila 

459 S1 
Fehér akác alkotta ültetvény. 
Aljnövényzete gyér és nitrofil. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, Stenactis 
annua, Urtica dioica 

460 OB Zavart, üde gyep. Nincs 

Tanacetum vulgare, Conyza canadensis, 
Lysimachia vulgaris, Galium verum, Symphytum 
officinale, Stenactis annua, Agrimonia eupatoria, 
Cirsium arvense, Epilobium parviflorum, 
Centaurea jacea s.l. 

461 
OB×OG
×OC 

Zavart üde és száraz gyep taposott 
gyomtársulással (földút) 

Nincs 

Elymus repens, Rubus caesius, Plantago major, 
Robinia pseudoacacia (magoncok és kis 
csemeték), Lolium perenne, Juncus 
conglomeratus, Centaurea jacea s.l. 

462 
P2b×(P2
a×S7) 

Kökény alkotta cserjés hamvas 
fűzzel, közönséges dióval, fehér 
akáccal a csatorna depóniáján és 
rézsűjén 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Juglans 
regia (előfordul), Robinia pseudoacacia 
(előfordul), Salix cinerea, Amorpha fruticosa 
(kevés), Rosa canina 

463 OB×OF 
Zavart, üde gyep ruderális 
magaskórós foltokkal a csatorna 
medrében 

Nincs 
Calamagrostis epigeios  (domináns), Rubus 
caesius (domináns), Urtica dioica (domináns), 
Rosa canina, Prunus spinosa, Echinocystis lobata 

464 OB×OC Zavart üde és száraz gyep Nincs Elymus repens, Cichorium intybus 

465 P2b×RA Száraz cserjés törékeny füzekkel Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Salix fragilis 

466 
P2b×(P2
a×RA×S
7) 

Száraz cserjés törékeny és hamvas 
füzekkel, valamint fehér akáccal 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Salix fragilis, Robinia pseudoacacia, 
Prunus cerasifera (kevés), Malus domestica 
(kevés), Salix cinerea (kevés) 

467 
OC×P2b
×(S7) 

Zavart száraz gyep száraz cserjés 
foltokkal és nem őshonos 
fafajokkal 

Nincs 

Ambrosia artemisifolia, Cichorium intybus, 
Artemisia vulgaris, Rubus caesius, Dipsacus 
laciniatus, Prunus cerasifera, Rosa canina, 
Crataegus monogyna, Juglans regia, Robinia 
pseudoacacia 

468 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

469 S7×(P2b) 
Fehér akác képezte fasor kevés 
kökény cserjéssel, aljnövényzete 
nitrofil. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Urtica 
dioica, Conium maculatum 

470 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

471 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyeppel és 
száraz gyep foltokkal (Túr töltés 
mentett oldali rézsű és töltésláb) 

6440 
Alopecurus pratensis, Fragaria viridis, Festuca 
rubra 

472 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  
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473 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

474 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

475 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Ambrosia artemisifolia, Xanthium 
italicum, Tripleurospermum perforatum 

476 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

477 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Cirsium arvense, Setaria pumila, Ambrosia 
artemisifolia, Plantago major, Xanthium italicum 

478 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

479 OB×B2 
Zavart üde és mocsári nőszirmos 
sáv a Határ-csatorna kiszáradt 
medrében. 

Nincs 
Iris pseudacorus, Tanacetum vulgare, Bidens 
frondosa, Artemisia vulgaris, Rubus caesius, 
Calystegia sepium, Urtica dioica, Prunus spinosa 

480 T10(T2) 
Fiatal parlag, ugar jellegű 
lucernaültetvény (régi vetés, már 
egyszer betakarított) 

Nincs 
Elymus repens, Medicago sativa, Plantago major, 
Polygonum aviculare, Leontodon autumnalis 

481 
P2b×OB
×(D34×
OF×S7) 

Kökényes száraz cserjés, zavart 
üde gyeppel, leromlott mocsárrét 
és ruderális magaskórós foltokkal, 
néhány nem őshonos és őshonos 
fával 

6440 

Prunus spinosa, Tanacetum vulgare, Leonurus 
cardiaca, Urtica dioica, Iris pseudacorus, 
Conium maculatum, Stenactis annua, Cirsium 
arvense, Juglans regia, Cerasus vulgaris, Populus 
tremula, Populus × euramericana, Sanguisorba 
officinalis 

482 
P2b× 
(RA) 

Fiatal kökényes cserjés törékeny 
fűzzel, szélein zavart üde gyeppel 

Nincs Prunus spinosa, Salix fragilis 

483 
P2b×(S7
×RA) 

Kökényes cserjés gyepűrózsával 
és néhány őshonos és nem 
őshonos fafajjal 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Populus × 
euramericana, Salix fragilis 

484 S7 Fekete nyár hibrid Nincs Populus × euramericana 
485 S7 Fekete nyár hibrid Nincs Populus × euramericana 
486 S7 Fekete nyár hibrid Nincs Populus × euramericana 
487 S7 Fekete nyár hibrid Nincs Populus × euramericana 
488 S7 Fekete nyár hibrid Nincs Populus × euramericana 

489 U10 Tanya jószágállással (ideiglenes) Nincs 
Trifolium pratense, Alopecurus pratensis, 
Cichorium intybus, Elymus repens, Centaurea 
jacea s.l., Cirsium vulgare, Festuca rupicola 

490 
(E2)×D3
4 

Veres csenkeszes gyep jellegű 
élőhely mocsárrét foltokkal 
(szarvasmarhákkal legeltetett) 

(6520)
×6440 

Festuca rupicola, Achillea collina, Trifolium 
album, Trifolium pratense, Serratula tinctoria, 
Cichorium intybus, Pimpinella saxifraga, 
Fragaria viridis, Daucus carota, Ononis spinosa, 
Taraxacum officinale, Lotus corniculatus, 
Gypsophila muralis, Galium verum, Agrimonia 
eupatoria 

491 OB 
Zavart üde gyep a kiszáradt 
csatornamederben 

Nincs 

Alopecurus pratensis, Elymus repens, Daucus 
carota, Fragaria viridis, Dipsacus laciniatus, 
Galega officinalis, Calamagrostis epigeios  
(kevés), Festuca rupicola, Senecio erucifolius, 
Cichorium intybus, Carduus acanthoides, Prunus 
spinosa (keleti szélén kevés) 

492 OB 

Zavart üde gyep a szarvasmarha 
itató körül. Gyomos, erősen 
trágyázott középen, ezért ott csak 
nitrofil gyomok figyelhetők meg. 

Nincs 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Rumex 
acetosa, Inula britannica, Cichorium intybus, 
Plantago lanceolata, Trifolium album, 
Convolvulus arvensis 

493 P2b×(S7) Kökény dominálta száraz cserjés Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Robinia pseudoacacia 

494 S7 Fehér akác alkotta ültetett fasor. Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa (kevés a 
széleken), Elymus repens, Rubus caesius, Urtica 
dioica 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  176 

Kód1 ANER2 Élőhelyi_leírás3 N24 Fajlista5 

495 P2b×(S7) 
Kökény dominálta száraz cserjés 
fehér akácos foltokkal. 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Salix cinerea, Robinia pseudoacacia 

496 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyeppel és 
száraz gyep foltokkal (Túr töltés 
mentett oldali rézsű és töltésláb) 

6440 
Alopecurus pratensis, Fragaria viridis, Festuca 
rubra 

497 P2b×(S7) 
Kökény és gyepűrózsa alkotta 
száraz cserjés 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Robinia 
pseudoacacia, Juglans regia, Humulus lupulus, 
Amorpha fruticosa, Salix cinerea 

498 
P2b×OB
×RA×S7 

Kökény és gyepűrózsa alkotta 
száraz cserjés zavart üde gyeppel, 
néhány őshonos és nem őshonos 
fafajjal 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Populus alba, 
Populus tremula, Robinia pseudoacacia 

499 OB×(B5) 
Zavart üde gyep csomós szittyós 
és mocsári sásos foltokkal  a 
keskeny árokban 

Nincs 
Juncus conglomeratus, Persicaria hydropiper, 
Alopecurus pratensis, Carex acutiformis, 
Xanthium italicum 

500 OC Zavart száraz gyep Nincs 

Festuca rupicola, Achillea collina, Cirsium 
vulgare, Plantago lanceolata, Cichorium intybus, 
Trifolium album, Calamagrostis epigeios  (a 
töltés 2 oldalán), Juncus conglomeratus (a töltés 
2 oldalán) 

501 OC×OB Zavart, száraz és üde gyep Nincs 

Setaria pumila (sok), Conyza canadensis, Daucus 
carota, Festuca rupicola, Achillea collina, 
Cichorium intybus, Calamagrostis epigeios , 
Cirsium vulgare (foltokban), Ambrosia 
artemisifolia 

502 OF×(U3) 
Kisebb trágyaszarvas, mellette 
ruderális magaskórós. 

Nincs 
Urtica dioica (domináns), Cirsium vulgare, 
Centaurea jacea s.l., Achillea collina 

503 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyep 
foltokkal 

6440 

Alopecurus pratensis (dominál), Mentha 
pulegium, Juncus conglomeratus, Leontodon 
autumnalis, Achillea collina, Cichorium intybus, 
Cirsium arvense, Lolium perenne 

504 OB Zavart üde gyepfolt Nincs 

Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Juncus 
conglomeratus, Mentha pulegium, Potentilla 
reptans, Calamagrostis epigeios , Lysimachia 
nummularia, Ranunculus repens 

505 P2b Egybibés galagonya bokor (1 pld) Nincs Crataegus monogyna 
506 B5 Mocsári sásos folt Nincs Carex acutiformis 

507 P2b×OB 
Száraz cserjés, zavart, üde 
gyeppel. 

Nincs 

Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Alopecurus pratensis, Cirsium 
vulgare, Galium verum, Inula britannica, 
Epilobium parviflorum, Centaurea jacea s.l. 

508 OG×OC 

Zavart, száraz gyep és taposott 
gyomtársulás. Folyamatosan 
taposásnak van kitéve, itt járnak 
át a szarvasmarhák a 
jószágálláshoz és erősen le is 
legelik. 

Nincs 
Polygonum aviculare, Lolium perenne, Carduus 
acanthoides, Plantago major, Achillea collina 

509 U10 

Tanya, családi gazdaság és a 
körülötte lévő jószágállás 
(juhokkal legeltetett), erősen 
trágyázott, ezért nitrofil 
gyomnövények uralta növényzet 
jellemző 

Nincs 
Trifolium album, Lolium perenne, Malva 
neglecta, Elymus repens, Urtica dioica 

510 OB×OC 
Az árokban zavart üde gyep 
jellegű növényzet, depóniáján 
zavart száraz gyeppel 

Nincs 

Juncus conglomeratus, Carduus acanthoides, 
Agrimonia eupatoria, Serratula tinctoria, Rosa 
canina, Rubus caesius, Alopecurus pratensis, 
Elymus repens, Achillea collina, Cirsium vulgare, 
Inula britannica, Alopecurus pratensis, Galium 
verum, Prunella vulgaris, Sanguisorba officinalis 
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511 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyep 
foltokkal 

6440 

Alopecurus pratensis, Agrimonia eupatoria, 
Galium verum, Achillea collina, Centaurea jacea 
s.l., Sanguisorba officinalis, Cirsium vulgare, 
Serratula tinctoria, Inula britannica 

512 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyep 
foltokkal 

6440 

Alopecurus pratensis, Mentha pulegium, 
Leontodon autumnalis, Juncus conglomeratus, 
Trifolium album, Achillea collina, Daucus carota, 
Xanthium italicum, Cichorium intybus, Cirsium 
vulgare 

513 
OB×B5×
P2b 

Árok, benne zavart, üde gyep 
mocsári sásos, illetőleg száraz 
cserjés foltokkal 

Nincs 

Alopecurus pratensis, Setaria pumila, Juncus 
conglomeratus, Potentilla reptans, Cirsium 
vulgare, Carex acutiformis, Prunus spinosa 
(kerítés mellett foltokban), Crataegus monogyna 

514 OG×OC 
Taposott gyomtársulás zavart, 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 
Lolium perenne, Polygonum aviculare, Plantago 
major 

515 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyeppel 
(juhokkal legeltetett) 

6440 
Alopecurus pratensis (dominál), Lolium perenne 
(foltokban), Mentha pulegium, Achillea collina, 
Cirsium vulgare 

516 
OB×P2c
×(S7×R
A) 

Zavart, üde gyep egy széles 
árokban gyalogakáccal és 
őshonos, illetőleg idegenhonos 
fafajokkal 

Nincs 

Amorpha fruticosa, Fraxinus pennsylvanica, Salix 
fragilis, Quercus robur, Urtica dioica, Setaria 
pumila, Elymus repens, Alopecurus pratensis, 
Ulmus laevis, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Populus × canescens, Salix alba 

517 P2c Gyalogakácos cserjés Nincs Amorpha fruticosa 

518 B5 Mocsári sásos folt Nincs 
Carex acutiformis, Juncus conglomeratus 
(északkeletre sávokban), Alopecurus pratensis 
(északkeletre sávokban) 

519 B5 Mocsári sásos folt Nincs 
Carex acutiformis, Juncus conglomeratus, 
Alopecurus pratensis 

520 OB 
Csomós szittyó, réti ecsetpázsit és 
indás pimpó képezte zavart üde 
gyep 

Nincs 
Juncus conglomeratus (sűrűn, domináns), 
Alopecurus pratensis, Potentilla reptans 

521 OB×P2b 
Zavart üde gyep és száraz cserjés 
egy keskeny árokban 

Nincs 
Juncus conglomeratus, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna 

522 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur 

523 B3×U9 
Mocsári csetkákás vízi hídőrös 
élőhely nyílt vízfelülettel 

Nincs 
Eleocharis palustris, Peplis portula, Alisma 
plantago-aquatica, Persicaria hydropiper, 
Mentha pulegium 

524 S7×(P2b) 

Fehér akác ültetvény facsoport, 
keleti szélén keskeny kökényes és 
gyepűrózsás sáv, Aljnövényzetét 
főként nitrofil gyomfajok alkotják 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Salix fragilis, Prunus 
spinosa (keleti szélén, keskeny sávban), Rosa 
canina (keleti szélén, keskeny sávban), Urtica 
dioica, Rubus caesius, Elymus repens, Sambucus 
nigra (egy-egy) 

525 S7×P2b 
Főleg akácos alkotta facsoport 
közönséges dióval, kökénnyel és 
gyepűrózsával 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Juglans regia, Rubus 
caesius, Galega officinalis, Humulus lupulus, 
Stenactis annua, Urtica dioica 

526 
P2b× 
(RA) 

Száraz cserjés egy törékeny fűzzel Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Salix fragilis (egy 
egyed) 

527 
RA× 
(P2b) 

Szürke nyár facsoport kökény 
cserjéssel 

Nincs Populus × canescens, Prunus spinosa 

528 
D34×OB
×(E2) 

Ecsetpázsit dominálta mocsárrét 
jellegű élőhely, pusztai 
csenkeszes foltokkal és zavart üde 
gyeppel. Kissé zsombékol. 

6440× 
(6520) 

Alopecurus pratensis, Festuca rupicola, Trifolium 
album, Trifolium pratense, Cirsium vulgare 

529 OB Csomós szittyós zavart üde gyep Nincs 
Alopecurus pratensis, Ranunculus repens, 
Potentilla reptans, Juncus conglomeratus, 
Senecio erucifolius 
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530 
OB×D34
×P2b 

Zavart üde gyep mocsárrét 
foltokkal és galagonya, illetve 
kökény alkotta száraz cserjés 
foltokkal, sávokkal 

6440 

Alopecurus pratensis, Carex melanostachya, 
Dipsacus laciniatus, Galega officinalis, 
Ranunculus repens, Carex acutiformis, Juncus 
conglomeratus, Leonurus cardiaca (kevés), 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa 

531 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis 

532 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő. Nincs Quercus robur 

533 
D34×OB
×(E2) 

Mocsárrét zavart üde gyeppel 
(Helyenként zsombékol, le van 
kaszálva és helyenként legeltetik 
is szarvasmarhával) 

6440×(
6520) 

Alopecurus pratensis (dominál), Glechoma 
hederacea, Leontodon autumnalis, Trifolium 
pratense, Carex cf. melanostachya, Fragaria 
viridis, Festuca rupicola (kisebb foltokban), 
Potentilla reptans, Festuca arundinacea, Daucus 
carota, Inula britannica, Pimpinella saxifraga 
(kevés), Gypsophila muralis, Taraxacum 
officinale 

534 
P2b× 
(OB) 

Száraz cserjés kisebb 
gyalogakácos foltokkal és zavart 
üde gyeppel 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Amorpha 
fruticosa (kevés), Rosa canina (kevés), Senecio 
erucifolius, Alopecurus pratensis, Agrimonia 
eupatoria, Centaurea jacea s.l. 

535 S7×P2b Fehér akác fasor száraz cserjéssel Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Amorpha fruticosa (kevés) 

536 
P2b×OB
×(P2c) 

Kökény és galagonya alkotta 
száraz cserjés, kis zavart, üde 
gyepfoltokkal egy keskeny 
vízelvezető árok mentén 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Elymus 
repens, Alopecurus pratensis, Fraxinus 
pennsylvanica (kevés), Amorpha fruticosa (kevés), 
Agrimonia eupatoria, Dipsacus laciniatus, 
Carduus acanthoides, Fragaria viridis 

537 
OB×(P2b
×P2c) 

Zavart üde gyep egy vízelvezető 
árok mentén, depóján szórtan 
száraz cserjés foltok, gyalogakác 
és vackor is mutatkozik 

Nincs 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Galega 
officinalis, Dipsacus laciniatus, Amorpha 
fruticosa (kevés), Agrimonia eupatoria, Stenactis 
annua, Cirsium vulgare, Tanacetum vulgare, 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster (kevés), Rosa 
canina, Crataegus monogyna 

538 OB 
Zavart üde gyep egy árok 
medrében és depóniáján 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Elymus repens, Daucus 
carota, Agrimonia eupatoria, Galega officinalis, 
Cirsium vulgare, Crataegus monogyna (kevés) 

539 D34 Mocsárrét 6440 
Elymus repens, Alopecurus pratensis, Fragaria 
viridis, Daucus carota, Galium verum, Pimpinella 
saxifraga, Leonurus cardiaca, Galega officinalis 

540 
D34×B2
×(P2b) 

Mocsárrét mocsári nőszirmos 
foltokkal, néhány száraz cserjével 

6440 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Agrimonia 
eupatoria, Iris pseudacorus, Galega officinalis, 
Senecio erucifolius, Carex acutiformis (kevés), 
Dipsacus laciniatus, Cynoglossum officinale, 
Serratula tinctoria, Prunus spinosa 

541 
OB× 
(P2b) 

Zavart üde gyep kevés száraz 
cserjével egy vízelvezető árokban. 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, 
Alopecurus pratensis, Elymus repens, Agrimonia 
eupatoria, Juncus conglomeratus, Cirsium 
arvense, Galium verum, Daucus carota, Dipsacus 
laciniatus, Carduus acanthoides (kevés) 

542 
D34× 
(E2) 

Mocsárrét dombvidéki veres 
csenkeszes rét jellegű foltokkal 

6440×(
6520) 

Alopecurus pratensis, Elymus repens, Fragaria 
viridis, Agrimonia eupatoria, Galium verum, 
Daucus carota, Plantago lanceolata, Festuca 
rupicola (foltokban) 

543 
P2b×P2c
×OB×(R
A) 

Száraz cserjés gyalogakácos és 
zavart üde gyep foltokkal, kevés 
törékeny fűzzel 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Amorpha fruticosa, 
Elymus repens, Alopecurus pratensis, Salix 
fragilis, Juncus conglomeratus 

544 U10 Kút, körülötte zavart, száraz gyep Nincs 
Conyza canadensis, Urtica dioica, Leonurus 
cardiaca, Tripleurospermum perforatum, 
Cichorium intybus, Agrimonia eupatoria 
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545 OG×OC 
Taposott gyomtársulás zavart 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 
Polygonum aviculare, Plantago major, Ambrosia 
artemisifolia, Cichorium intybus, Taraxacum 
officinale, Setaria pumila, Artemisia vulgaris 

546 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

547 OB×OC 
Zavart üde és száraz gyep sávja 
(földút) 

Nincs 
Elymus repens, Ambrosia artemisifolia, Cirsium 
arvense, Echinochloa crus-galli , Amorpha 
fruticosa (kevés) 

548 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

549 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs 

Quercus robur, Alopecurus pratensis, Elymus 
repens, Galium verum, Senecio erucifolius, 
Cirsium arvense, Juncus conglomeratus 
(foltokban) 

550 P2c Gyalogakácos cserjés Nincs Amorpha fruticosa 

551 
OB× 
(P2c) 

Fenntartási út a kocsányos tölgy 
ültetvény mellett, zavart üde 
gyeppel, kevés gyalogakáccal. A 
gyalogakácot folyamatosan 
kezelik, vágják, így nem tud 
magasra nőni. 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Elymus repens, Cirsium 
arvense 

552 P2c Gyalogakácos cserjés Nincs 
Amorpha fruticosa, Juglans regia (kevés), 
Echinocystis lobata , Salix cinerea, Prunus 
cerasifera 

553 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

554 
OB×OC
×(P2c) 

Zavart száraz és üde gyep, mely 
az északi harmadában 
gyalogakáccal kissé cserjésedik 

Nincs 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Polygonum 
aviculare, Stenactis annua, Xanthium italicum, 
Setaria pumila, Conyza canadensis, Hypericum 
perforatum, Amorpha fruticosa (kevés) 

555 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs 

Quercus robur, Elymus repens, Alopecurus 
pratensis, Cirsium arvense, Leonurus cardiaca, 
Conyza canadensis, Cichorium intybus, Stenactis 
annua, Tanacetum vulgare 

556 
P2c× 
(RA) 

Gyalogakác dominálta cserjés Nincs 
Amorpha fruticosa, Salix fragilis (kevés), 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis (kevés) 

557 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő Nincs Quercus robur 

558 
P2c×P2b
×(S7) 

Gyalogakácos cserjés Nincs 
Amorpha fruticosa, Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa, Fraxinus pennsylvanica, Juglans regia 

559 
OB× 
(P2c) 

Zavart üde gyep gyalogakácos 
foltokkal. Fenntartási sávként 
használják 

Nincs 

Elymus repens, Setaria pumila, Amorpha 
fruticosa (kevés, nem engedik felnőni), Xanthium 
italicum, Tanacetum vulgare, Festuca 
arundinacea, Stenactis annua 

560 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő Nincs Quercus robur 

561 
OB× 
(P2c) 

Zavart üde gyep gyalogakácos 
foltokkal 

Nincs 
Elymus repens, Tanacetum vulgare, Amorpha 
fruticosa 

562 RC 
Kocsányos tölgy és magyar kőris 
ültetvény 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur 

563 P2c Gyalogakác dominálta cserjés Nincs Amorpha fruticosa, Juglans regia 
564 P2c×(S7) Gyalogakác dominálta cserjés Nincs Amorpha fruticosa, Juglans regia 
565 P2c×(S7) Gyalogakác dominálta cserjés Nincs Amorpha fruticosa, Juglans regia 

566 
RA×S7×
(P2c) 

Törékeny fűz, vénic szil, 
közönséges dió és gyalogakác 
alkotta fás élőhelyfolt 

Nincs 

Salix fragilis, Ulmus laevis, Juglans regia, 
Amorpha fruticosa (foltokban), Urtica dioica, 
Rubus caesius, Sambucus nigra, Cornus 
sanguinea (kevés) 

567 
RC(×P2c
×OB) 

Kocsányos tölgy és magyar kőris 
ültetvény. Van benne egy kis 
nyiladék, ahol felverődött a 
gyalogakác 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur 
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568 OB 

Zavart üde gyep és foltokban 
kiszáradt mocsári vegetáció a 
mentett oldali előtér szélén levő 
árokban 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Elymus repens, Dipsacus 
laciniatus, Centaurea jacea s.l. 

569 OG×OC 
Földút taposott gyomtársulással 
és zavart száraz gyeppel 

Nincs 

Polygonum aviculare, Echinochloa crus-galli , 
Elymus repens, Centaurea jacea s.l., Plantago 
major, Tanacetum vulgare, Ambrosia 
artemisifolia, Stenactis annua 

570 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

571 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

572 
S7×P2b×
RA 

amerikai kőris alkotta fasor 
kökénnyel, gyepűrózsával, 
galagonyával és törékeny fűzzel 

Nincs 
Fraxinus pennsylvanica, Prunus spinosa, Rosa 
canina, Crataegus monogyna, Salix fragilis 

573 
P2b×P2c
×S7×RA 

Száraz cserjés gyalogakáccal 
nemes nyárral, 
cseresznyeszilvával, közönséges 
dióval, valamint kocsányos 
tölggyel és hamvas fűzzel 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Amorpha 
fruticosa, Populus × euramericana, Prunus 
cerasifera, Juglans regia, Quercus robur, Salix 
cinerea (magasra növő), Helianthus tuberosus 
(kisebb foltokban) 

574 D34×P2b 
Mocsárrét jellegű, de száraz 
gyepeket is tartalmazó élőhely. 
Tipikus beregi gyep 

6440 

Alopecurus pratensis, Festuca rupicola, Galium 
verum, Cirsium arvense, Crataegus monogyna 
(főként), Prunus spinosa (kevesebb), Senecio 
erucifolius, Cichorium intybus (kevés), Daucus 
carota, Centaurea jacea s.l., Dipsacus laciniatus 

575 OB Zavart üde gyep Nincs 

Potentilla reptans, Alopecurus pratensis, Elymus 
repens, Inula britannica, Symphytum officinale, 
Daucus carota, Cirsium arvense, Stenactis annua, 
Centaurea jacea s.l. 

576 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

577 D34×P2b 
Mocsárrét jellegű élőhely 
egybibés galagonyás foltokkal 

6440 

Crataegus monogyna, Tanacetum vulgare, 
Senecio erucifolius, Fragaria viridis, Galium 
verum, Alopecurus pratensis, Elymus repens, 
Hypericum perforatum, Leontodon autumnalis, 
Carduus acanthoides (foltokban), Dipsacus 
laciniatus (foltokban), Symphytum officinale, 
Achillea collina, Centaurea jacea s.l., Serratula 
tinctoria, Epilobium parviflorum, Leonurus 
cardiaca, Calamagrostis epigeios  (foltokban), 
Fraxinus pennsylvanica (kevés), Pyrus pyraster 
(kevés) 

578 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

579 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

580 
OB×D34
×(OC× 
P2b) 

Zavart üde gyep mocsárrét 
foltokkal 

6440 

Alopecurus pratensis, Galium rubioides , Daucus 
carota, Galium verum, Cirsium vulgare, Daucus 
carota, Potentilla reptans, Galega officinalis, 
Symphytum officinale, Asclepias syriaca (kevés), 
Amorpha fruticosa, Stenactis annua, Picris 
hieracioides, Calamagrostis epigeios  (foltokban), 
Elymus repens, Agrimonia eupatoria, Consolida 
regalis, Prunus spinosa, Rosa canina 

581 
P2c×S7×
P2a 

Gyalogakác dominálta cserjés 
nem őshonos fafajokkal és 
hamvas fűzzel 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Juglans regia, Populus × 
euramericana, Salix cinerea, Populus nigra 

582 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  
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583 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

584 
D34× 
(E2) 

Mocsárrét veres csenkeszes gyep 
jellegű foltokkal (kaszált) 

6440× 
(6520) 

Alopecurus pratensis, Festuca arundinacea, 
Galium verum, Cirsium arvense, Achillea collina, 
Serratula tinctoria, Senecio erucifolius, 
Consolida regalis, Calamagrostis epigeios  
(foltokban), Picris hieracioides, Crataegus 
monogyna, Galega officinalis, Galium rubioides , 
Pimpinella saxifraga 

585 
D34× 
(E2) 

Mocsárrét dombvidéki veres 
csenkeszes rét jellegű foltokkal 

6440× 
(6520) 

Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium 
verum, Galium rubioides, Inula britannica, 
Senecio erucifolius, Crataegus monogyna (kisebb 
foltokban), Potentilla argentea (kisebb foltokban), 
Serratula tinctoria, Daucus carota 

586 P2a Hamvas fűz bokor. Nincs Salix cinerea 

587 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

588 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

589 OB×D34 Zavart üde gyep mocsárréttel 6440 

Alopecurus pratensis, Elymus repens, Galium 
verum, Cirsium arvense, Dipsacus laciniatus, 
Symphytum officinale (kevés), Calamagrostis 
epigeios  (foltokban), Pyrus pyraster (kevés), 
Amorpha fruticosa (kevés) 

590 
P2c×P2b
×OD 

Gyalogakác és főként kökény 
alkotta cserjés vadcsicsóka 
foltjaival 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Helianthus tuberosus, Juglans regia 

591 
P2c×OC
×OB 

Gyalogakácos zavart száraz és 
üde gyeppel 

Nincs 

Amorpha fruticosa, Elymus repens, Cichorium 
intybus, Pastinaca sativa , Lactuca serriola, 
Dipsacus laciniatus, Ambrosia artemisifolia, 
Carduus acanthoides, Cirsium arvense, 
Tanacetum vulgare, Phalaroides arundinacea, 
Centaurea jacea s.l. (kevés) 

592 RA Törékeny fűz Nincs Salix fragilis 

593 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs Quercus robur 

594 OC×OG 
Taposott gyomtársulás zavart 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 
Lolium perenne, Polygonum aviculare, Plantago 
major, Ranunculus repens, Elymus repens, Rubus 
caesius, Taraxacum officinale 

595 OB×D34 Zavart üde gyep mocsárréttel 6440 

Alopecurus pratensis, Symphytum officinale, 
Dipsacus laciniatus, Galium verum, 
Calamagrostis epigeios  (foltokban), Inula 
britannica, Ambrosia artemisifolia (nagyon 
kevés), Galega officinalis 

596 
P2a×S7×
OB 

Zavart üde gyep száraz cserjékkel, 
gyalogakáccal, hamvas fűzzel és 
közönséges dióval 

Nincs 

Salix cinerea, Juglans regia, Crataegus 
monogyna, Amorpha fruticosa, Populus alba (É-i 
végén), Lactuca serriola, Phalaroides 
arundinacea, Elymus repens, Dipsacus laciniatus, 
Picris hieracioides, Daucus carota, Symphytum 
officinale, Prunus spinosa 

597 
OB×(S7
×P2b) 

Zavart üde gyep a mederben 
száraz cserjésekkel és közönséges 
dióval 

Nincs 

Urtica dioica, Pastinaca sativa , Euphorbia 
cyparissias, Daucus carota, Elymus repens, 
Lactuca serriola, Helianthus tuberosus, Artemisia 
absinthium, Equisetum arvense, Juglans regia, 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa (hosszan a 
meder két oldalán), Symphytum officinale 
(mederben, kevés) 
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598 S1 
Fehér akác alkotta erdő, 
aljnövényzet nitrofil 
gyomvegetáció. 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Bromus sterilis, 
Taraxacum officinale, Urtica dioica (kevés), 
Stenactis annua, Sambucus nigra (kevés), 
Lysimachia nummularia, Juncus conglomeratus, 
Arctium lappa, Symphytum officinale 

599 OB×OC 
Zavart üde és száraz gyep (a 
jószág itt jár át, ezért részben 
kopár) 

Nincs 
Elymus repens, Alopecurus pratensis, Cichorium 
intybus, Daucus carota 

600 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Symphytum officinale, Potentilla 
reptans, Alopecurus pratensis, Carex acutiformis, 
Cirsium arvense, Calamagrostis epigeios , 
Dipsacus laciniatus, Inula britannica, Cirsium 
vulgare 

601 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Pyrus pyraster (hagyásfák) 

602 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő Nincs Quercus robur 

603 OB 
Zavart üde gyep két kocsányos 
tölgy ültetvény között 

Nincs 
Elymus repens, Dactylis glomerata, Stenactis 
annua, Inula britannica 

604 RC Kocsányos tölgy ültetvényerdő Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis 

605 OC×OB Zavart száraz és üde gyep Nincs 
Daucus carota, Festuca rupicola, Achillea 
collina, Cichorium intybus, Calamagrostis 
epigeios 

606 
P2b×OB
×RA×S7 

Száraz cserjés, zavart üde 
gyeppel, valamint őshonos és nem 
őshonos fafajokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Salix cinerea (kevés), Juglans 
regia, Pyrus pyraster, Crataegus monogyna, 
Alopecurus pratensis, Epilobium parviflorum, 
Galega officinalis, Tanacetum vulgare, Cirsium 
arvense, Symphytum officinale, Rubus caesius, 
Fraxinus pennsylvanica 

607 
P2b×(P2
a×S7) 

Kökény és galagonya alkotta 
száraz cserjés, kevés veresgyűrű 
sommal, törékeny fűzzel és 
amerikai kőrissel 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Cornus 
sanguinea, Salix fragilis, Fraxinus pennsylvanica 

608 
P2b×OB
×(S7× 
RA) 

Száraz cserjés, zavart üde gyep, 
őshonos és nem őshonos fafajok 
alkotta élőhelyegyüttes 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Elymus repens, Alopecurus pratensis, 
Cichorium intybus, Senecio erucifolius, 
Symphytum officinale, Galega officinalis, 
Stenactis annua, Daucus carota, Juglans regia, 
Pyrus pyraster, Salix fragilis 

609 
P2b×OB
×(S7× 
RA) 

Kökényes cserjés zavart üde 
gyeppel. 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Elymus 
repens, Alopecurus pratensis, Dipsacus 
laciniatus, Rubus caesius, Inula britannica, Iris 
pseudacorus (helyenként a mederben), Populus × 
euramericana, Juglans regia, Salix cinerea, Pyrus 
pyraster 

610 
P2c×OB
×(P2a×P
2b×S7) 

Gyalogakácos cserjés zavart üde 
gyeppel 

Nincs 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Dipsacus 
laciniatus, Rubus caesius, Inula britannica, 
Cornus sanguinea, Salix cinerea, Juglans regia, 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna 

611 OB×P2c 
Zavart üde gyep gyalogakácos 
foltokkal. 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Elymus repens, Alopecurus 
pratensis, Arrhenatherum elatius, Daucus carota, 
Senecio erucifolius, Cirsium arvense 

612 
OB×(P2b
×P2c) 

Zavart üde gyep kökényes és 
gyalogakácos foltokkal 

Nincs 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Daucus 
carota, Dipsacus laciniatus, Cirsium arvense, 
Cirsium vulgare, Prunus spinosa, Amorpha 
fruticosa 
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613 
OB×(P2c
×P2a) 

Zavart üde gyep cserjékkel. Nincs 

Daucus carota, Cichorium intybus, Elymus 
repens, Alopecurus pratensis, Dipsacus 
laciniatus, Galega officinalis, Ambrosia 
artemisifolia, Amorpha fruticosa, Salix cinerea 

614 RC Kocsányos tölgy ültetvény erdő Nincs Quercus robur 

615 OB×D34 Zavart üde gyep mocsárréttel 6440 

Elymus repens, Alopecurus pratensis (dominál), 
Lycopus europaeus, Senecio erucifolius, 
Symphytum officinale, Inula britannica, Ambrosia 
artemisifolia, Amorpha fruticosa, Calamagrostis 
epigeios  (foltokban), Galega officinalis, 
Leonurus cardiaca 

616 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

617 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris ültetvény 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Carpinus betulus, Agrimonia 
eupatoria, Daucus carota, Symphytum officinale, 
Alopecurus pratensis, Dipsacus laciniatus, 
Phalaroides arundinacea, Galega officinalis 

618 OB×D34 Zavart üde gyep mocsárréttel 6440 

Alopecurus pratensis, Elymus repens, 
Phalaroides arundinacea, Galega officinalis, 
Calamagrostis epigeios , Symphytum officinale, 
Salix cinerea, Cirsium arvense, Tanacetum 
vulgare, Juncus conglomeratus, Dipsacus 
laciniatus, Serratula tinctoria 

619 D34 Ecsetpázsit dominálta mocsárrét 6440 

Alopecurus pratensis, Symphytum officinale, 
Calamagrostis epigeios , Carex melanostachya, 
Potentilla reptans, Inula britannica, Juncus 
conglomeratus 

620 RC Kocsányos tölgy ültetvény erdő Nincs 
Quercus robur, Alopecurus pratensis, Symphytum 
officinale, Cirsium arvense, Stenactis annua, 
Dipsacus laciniatus 

621 P2c Gyalogakácos folt Nincs Amorpha fruticosa 

622 
OB×OC
×(P2b× 
P2c) 

Zavart üde gyep száraz gyep 
foltokkal, valamint száraz cserjés 
és gyalogakácos foltokkal 

Nincs 

Rosa canina, Crataegus monogyna, Amorpha 
fruticosa, Elymus repens, Alopecurus pratensis, 
Calamagrostis epigeios , Cirsium vulgare, 
Cichorium intybus, Stenactis annua, Daucus 
carota 

623 P2c Gyalogakácos cserjés Nincs Amorpha fruticosa 

624 
P2c×OB
×(P2b) 

Gyalogakác zavart üde gyeppel és 
kökényes foltokkal 

Nincs 

Amorpha fruticosa, Prunus spinosa, Elymus 
repens, Iris pseudacorus, Juncus conglomeratus 
(foltokban), Agrimonia eupatoria, Tanacetum 
vulgare, Dipsacus laciniatus, Rubus caesius 

625 
OB×P2a-
c 

Zavart üde gyep, üde és száraz 
cserjéssel, gyalogakáccal 

Nincs 

Amorpha fruticosa, Alopecurus pratensis, Elymus 
repens, Tanacetum vulgare, Dipsacus laciniatus, 
Pastinaca sativa , Carduus acanthoides, Salix 
cinerea, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 
Quercus robur (kevés), Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis (kevés) 

626 
P2b×OB
×P2a 

Kökényes zavart üde gyeppel, 
hamvas fűzzel 

Nincs 

Prunus spinosa, Salix cinerea, Elymus repens, 
Carduus acanthoides, Dipsacus laciniatus, 
Senecio erucifolius, Quercus robur (egy-egy), 
Salix fragilis (egy-egy) 

627 RA×P2b 

Kocsányos tölgy  és magyar kőris 
alkotta fasor kökénnyel, zavart 
üde gyepfoltokkal (vízelvezető 
árok és növényzete) 

Nincs 

Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur, Prunus spinosa, Salix fragilis, Crataegus 
monogyna, Amorpha fruticosa, Symphytum 
officinale, Iris pseudacorus, Carex 
melanostachya, Juncus conglomeratus, 
Alopecurus pratensis, Dipsacus laciniatus, 
Agrimonia eupatoria 
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628 
OG×OC
×(OB) 

Taposott gyomtársulás száraz 
gyeppel és üde gyep foltokkal 
(földút, több helyen teljesen 
vegetációmentes) 

Nincs 
Polygonum aviculare, Fragaria viridis, Elymus 
repens, Plantago major, Lolium perenne, 
Trifolium pratense 

629 RA Magyar kőris alkotta fasor Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Amorpha 
fruticosa (széleken), Rosa canina (széleken), 
Prunus spinosa (széleken) 

630 
RA×P2b
×(S7) 

Törékeny fűz és magyar kőris 
alkotta fasor kökényes foltokkal 

Nincs 

Salix fragilis, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Rosa canina, Populus × 
euramericana 

631 
P2b×P2a
×RA×S7 

Kökény, hamvas fűz, törékeny fűz 
és hibrid fekete nyár alkotta fás 
élőhelysáv zavart üde gyep 
foltokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Salix cinerea, Salix fragilis, 
Populus × euramericana, Pastinaca sativa , 
Elymus repens, Daucus carota, Senecio 
erucifolius 

632 P2c×S7 

Gyalogakác és közönséges dió 
alkotta fásszárú vegetáció kevés 
hamvas fűzzel, valamint 
kökénnyel 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Juglans regia, Salix cinerea 
(kevés), Prunus spinosa 

633 
OB×S7×
P2c 

Zavart üde gyep közönséges 
dióval és gyalogakác sávokkal 

Nincs 

Juglans regia, Amorpha fruticosa, Salix cinerea, 
Prunus spinosa, Alopecurus pratensis, Elymus 
repens, Lactuca serriola, Rubus caesius, Carduus 
acanthoides, Dipsacus laciniatus, Asclepias 
syriaca, Daucus carota, Iris pseudacorus, Salix 
fragilis 

634 
OB×S7×
P2a-c 

Zavart üde gyep nem őshonos és 
őshonos fafajok alkotta fákkal és 
fasorokkal, valamint üde és száraz 
cserjés foltokkal, gyalogakáccal 

Nincs 

Populus × euramericana, Salix cinerea, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Amorpha fruticosa 
(főleg a keleti végén), Juglans regia, Salix 
fragilis, Populus alba 

635 
P2b×P2a
×S7 

Száraz és üde cserjés őshonos és 
nem őshonos fafajokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Salix 
cinerea, Juglans regia, Salix fragilis, Populus × 
canescens 

636 S1 Fehér akác ültetvény erdő Nincs Robinia pseudoacacia 

637 OB Zavart üde gyep Nincs 

Alopecurus pratensis, Elymus repens, Cichorium 
intybus, Inula britannica, Achillea collina, 
Galega officinalis, Centaurea jacea s.l., Dipsacus 
laciniatus, Daucus carota 

638 OB×D34 Zavart üde gyep mocsárréttel 6440 

Alopecurus pratensis, Senecio erucifolius, 
Phalaroides arundinacea, Salix cinerea (kevés), 
Rosa canina (kevés), Cirsium arvense, 
Symphytum officinale, Galium verum 

639 RA Törékeny fűz Nincs Salix fragilis 
640 RA Hamvas fűz Nincs Salix cinerea 

641 D34×OB Mocsárrét zavart üde gyeppel 6440 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Inula 
britannica, Trifolium pratense , Symphytum 
officinale, Galium rubioides , Cichorium intybus, 
Centaurea jacea s.l., Achillea collina, Daucus 
carota, Sanguisorba officinalis , Galium 
rubioides , Hieracium pilosella, Calamagrostis 
epigeios  (kisebb foltok), Centaurea jacea s.l., 
Centaurium erythraea, Agrostis stolonifera 
(foltokban), Potentilla reptans, Leontodon 
autumnalis, Juncus conglomeratus (foltokban), 
Ranunculus repens, Senecio erucifolius, Festuca 
rupicola (foltokban), Lysimachia nummularia 
(egy-egy helyen megjelenik) 

642 
P2b×S7×
RA 

Száraz cserjés amerikai kőrissel, 
vackorral és kocsányos tölggyel 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Fraxinus 
pennsylvanica, Pyrus pyraster, Quercus robur, 
Rosa canina, Robinia pseudoacacia 
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643 S7 Amerikai kőris Nincs Fraxinus pennsylvanica 
644 S7 Amerikai kőris Nincs Fraxinus pennsylvanica 

645 OG×OC 
Murvás földút taposott 
gyomtársulásokkal, zavart száraz 
gyeppel. 

Nincs 

Apera spica-venti, Stenactis annua, Taraxacum 
officinale, Plantago major, Cichorium intybus, 
Dactylis glomerata, Rubus caesius, Tanacetum 
vulgare 

646 
P2b×S7×
RA 

Száraz cserjés amerikai és magyar 
kőrissel, vackorral kocsányos 
tölggyel 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina (kevés), Fraxinus pennsylvanica, Quercus 
robur, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, 
Pyrus pyraster 

647 S1×(P2b) 

Alapvetően fehér akác alkotta 
erdőfolt sűrű a cserjeszinttel, amit 
a fekete bodza alkot. A szélén 
megjelenik a kökényes-
gyepűrózsás száraz cserjés 

Nincs 

Fraxinus pennsylvanica, Robinia pseudoacacia, 
Sambucus nigra (sok), Cornus sanguinea (kevés), 
Rubus caesius, Urtica dioica, Crataegus 
monogyna, Artemisia vulgaris, Prunus spinosa 
(szélén), Rosa canina, Ligustrum vulgare, 
Solidago gigantea, Acer negundo, Aristolochia 
clematitis, Quercus robur (kevés) 

648 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Plantago major, Taraxacum 
officinale, Tripleurospermum perforatum, 
Ambrosia artemisifolia, Abutilon theophrasti 

649 P2b 
Kökény dominálta cserjés egy kis 
zavart üde gyepfolttal 

Nincs 
Prunus spinosa, Salix cinerea, Alopecurus 
pratensis, Elymus repens, Cirsium arvense (sok) 

650 P2c×(S7) Gyalogakác dominálta cserjés Nincs Amorpha fruticosa, Juglans regia 

651 S1 Fehér akác ültetvény erdő Nincs 
Robinia pseudoacacia, Bromus sterilis, Urtica 
dioica (kevés), Ambrosia artemisifolia (szélén) 

652 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Cirsium arvense, Symphytum 
officinale, Hibiscus trionum 

653 
T10×(O
B) 

Fiatal parlag, ugar zavart üde 
gyep foltokkal 

Nincs 

Symphytum officinale, Carex acutiformis, 
Ranunculus repens, Taraxacum officinale, 
Centaurium erythraea (Százforintos földepe), 
Tanacetum vulgare, Leontodon autumnalis, 
Elymus repens, Ambrosia artemisifolia, Cirsium 
vulgare, Tripleurospermum perforatum, Stenactis 
annua, Polygonum aviculare, Trifolium album 

654 S7 Amerikai kőris Nincs Fraxinus pennsylvanica 

655 S1 
Fehér akác ültetvény erdő, kisebb, 
nyíltabb, cserjésedő részekkel 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Urtica dioica, Bromus 
sterilis, Elymus repens (szélén) 

656 
OB×OC
×OG 

Tanyára vezető földút a Hajcsár-
út mellett 

Nincs 
Stenactis annua, Ambrosia artemisifolia, Elymus 
repens, Lolium perenne, Medicago sativa, Poa 
annua, Plantago major, Trifolium pratense 

657 
S7×P2b×
(OB) 

Fiatal fehér akác és amerikai kőris 
alkotta facsoport száraz cserjéssel 
és kis zavart üde gyeppel 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica, 
Humulus lupulus, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, 
Gleditsia triacanthos, Cirsium arvense, Stenactis 
annua, Elymus repens, Cichorium intybus, 
Dipsacus laciniatus 

658 OB Zavart üde gyep Nincs 

Elymus repens, Cichorium intybus, Cirsium 
arvense, Daucus carota, Lactuca serriola, 
Leonurus cardiaca, Alopecurus pratensis, 
Tripleurospermum perforatum, Symphytum 
officinale, Dipsacus laciniatus, Carduus 
acanthoides, Inula britannica (szélén), Rubus 
caesius (kevés), Xanthium italicum 

659 
P2a× 
(OB) 

Hamvas fűz alkotta cserjés zavart 
üde gyeppel 

Nincs 

Salix cinerea, Calamagrostis epigeios , 
Symphytum officinale, Dipsacus laciniatus, Rubus 
caesius, Cichorium intybus, Galega officinalis, 
Senecio erucifolius 

660 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  
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661 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

662 
P2b×RA
×(S7×O
B) 

Száraz cserjés törékeny fűzzel, 
magyar kőrissel és hibrid fekete 
nyárral 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Salix 
fragilis, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, 
Populus × canescens 

663 P3 
Fiatal kocsányos tölgy és magyar 
kőris erdősítés 

Nincs 

Calamagrostis epigeios , Dipsacus laciniatus, 
Alopecurus pratensis, Carex melanostachya, 
Cirsium vulgare, Symphytum officinale, Leonurus 
cardiaca, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis 
(néhány), Quercus robur (2 db) 

664 
RA× 
(P2b) 

Magyar kőris alkotta fasor száraz 
cserjés foltokkal 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Fraxinus 
pennsylvanica (kevés) 

665 
RA× 
(P2b) 

Magyar kőris alkotta fasor száraz 
cserjés foltokkal 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna 

666 
D34× 
(E2)× 
(P2b) 

Mocsárrét dombvidéki veres 
csenkeszes rét jellegű foltokkal és 
száraz cserjés foltokkal 

6440×(
6520) 

Alopecurus pratensis, Festuca rupicola, Serratula 
tinctoria (sok), Fragaria viridis, Ranunculus 
repens, Agrimonia eupatoria, Achillea collina, 
Senecio erucifolius, Ranunculus acris, Iris 
pseudacorus 

667 RA Magyar kőris alkotta fasor Nincs Fraxinus angustifolia ssp. danubialis 

668 
RA×S7×
P2b 

Magyar és amerikai kőris képezte 
fasor száraz cserjéssel 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Prunus 
cerasifera (kevés), Fraxinus pennsylvanica 
(kevés), Prunus spinosa, Rosa canina 

669 RA×S7 
Magyar és amerikai kőris alkotta 
fasor kocsányos tölggyel 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Fraxinus 
pennsylvanica, Quercus robur 

670 
RA×S7×
P2b 

Magyar és amerikai kőris alkotta 
fasor kökényes cserjés foltokkal 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Fraxinus 
pennsylvanica, Prunus spinosa 

671 U10×P2b Tanya, családi gazdaság Nincs  

672 OG×OC 
Taposott gyomtársulás zavart 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 

Polygonum aviculare, Plantago major, Setaria 
pumila, Cichorium intybus, Stenactis annua, 
Alopecurus pratensis, Festuca arundinacea, 
Trifolium pratense 

673 OB Zavart üde gyep (lóval legeltetett) Nincs 

Festuca arundinacea, Inula britannica, 
Tripleurospermum perforatum, Trifolium 
pratense , Cichorium intybus, Daucus carota, 
Alopecurus pratensis, Elymus repens 

674 S1 Fehér akác ültetvény erdő Nincs 

Robinia pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica, 
Elymus repens, Lycopus europaeus, Cirsium 
arvense, Urtica dioica, Dipsacus laciniatus, 
Setaria pumila, Arctium lappa, Calamagrostis 
epigeios 

675 OB Zavart üde gyep Nincs 

Arctium lappa, Cirsium arvense, Festuca 
arundinacea, Elymus repens, Agrimonia 
eupatoria, Dipsacus laciniatus, Leonurus 
cardiaca, Lycopus europaeus, Tanacetum 
vulgare, Rubus caesius 

676 S1 
Fehér akác ültetvény erdő 
(cserjeszintje Nincs, szélén főként 
száraz cserjés sáv figyelhető meg) 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, Urtica 
dioica, Sambucus nigra (széleken), Prunus 
spinosa (széleken), Cornus sanguinea (széleken) 

677 
RC×P2b
×(B5) 

Kocsányos tölgy, magyar kőris és 
törékeny fűz, valamint több nem 
őshonos fafajok alkotta erdősáv, 
nyíltabb foltokkal 

Nincs 

Salix fragilis, Quercus robur, Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis, Robinia 
pseudoacacia (aljnövényzetben, cserjeszintben is 
jön fel), Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosa 
canina, Fraxinus pennsylvanica (aljnövényzetben, 
cserjeszintben is jön fel), Galeopsis pubescens, 
Rubus caesius, Pyrus pyraster, Iris pseudacorus, 
Carex acutiformis, Schoenoplectus lacustris, 
Prunus serotina (szélén, kevés) 
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678 
RA×S7×
P2b 

Őshonos és nem őshonos fák 
alkotta fasor 

Nincs 

Salix fragilis, Quercus robur, Fraxinus 
pennsylvanica, Robinia pseudoacacia, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina 
(kevés) 

679 D34 Mocsárrét (kaszált) 6440 

Alopecurus pratensis, Elymus repens, Centaurea 
jacea s.l., Ranunculus acris, Symphytum 
officinale, Prunella vulgaris, Serratula tinctoria, 
Setaria pumila, Iris pseudacorus, Galium 
rubioides , Daucus carota, Conyza canadensis, 
Trifolium pratense , Pastinaca sativa , Trifolium 
pratense , Achillea collina, Clinopodium vulgare, 
Plantago lanceolata, Conyza canadensis (kevés), 
Stenactis annua (kevés) 

680 
P2b×S7×
RA×(OB
) 

Száraz cserjés közönséges dióval, 
amerikai kőrissel, kevesebb a 
kocsányos tölggyel és 
vadkörtével, kis zavart üde gyep 
foltokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Juglans 
regia, Fraxinus pennsylvanica, Morus alba, 
Prunus cerasifera, Tanacetum vulgare, Quercus 
robur, Pyrus pyraster 

681 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

682 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

683 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

684 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

685 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

686 RA×S7 
Őshonos és ősnem honos fafajok 
alkotta facsoport (a fehér akác 
képezte erdősávba ékelődve) 

Nincs 
Salix fragilis, Quercus robur, Populus × 
euramericana, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Fraxinus pennsylvanica, Rosa canina 

687 P2a Hamvas fűz Nincs Salix cinerea 

688 
D34×(O
B) 

Mocsárrét zavart üde gyep 
foltokkal (kaszált, északnyugati 
részén szarvasmarhával legeltetik) 

6440 

Centaurea jacea s.l., Alopecurus pratensis, 
Elymus repens, Inula britannica, Galium verum, 
Prunella vulgaris, Leontodon autumnalis, 
Symphytum officinale, Achillea collina, 
Agrimonia eupatoria, Sanguisorba officinalis , 
Cirsium arvense, Ranunculus repens, Taraxacum 
officinale, Festuca rupicola (szárazabb, 
csenkeszes foltok is vannak benne), Fragaria 
viridis (kevés), Calamagrostis epigeios  
(foltokban), Setaria pumila, Sanguisorba 
officinalis 

689 P2b×RA 
Száraz cserjés elsősorban őshonos 
fafajokkal 

Nincs 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pyrus 
pyraster, Cornus sanguinea (kevés), Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis, Quercus robur, 
Juglans regia (kevés) 

690 P2a Hamvas fűz cserjés Nincs Salix cinerea 
691 P2b Egy kökény bokor Nincs Prunus spinosa 

692 
S7×RA×
(P2b× 
P2a) 

Fehér akác, kocsányos tölgy, 
magyar és vörös kőris, valamint 
vackor alkotta facsoport száraz és 
üde cserjés foltokkal 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis, Pyrus pyraster, 
Prunus spinosa, Cornus sanguinea (kevés) 

693 
RA×P2b
×(S7) 

Őshonos fafajok alkotta facsoport 
száraz cserjés foltokkal és 
amerikai kőrissel 

Nincs 
Quercus robur, Populus tremula, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Fraxinus pennsylvanica, 
Pyrus pyraster (kevés) 
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694 
RA×P2b
×S7 

Kocsányos tölgy, magyar és 
amerikai kőris, valamint fehér 
akác és vackor alkotta facsoport 
száraz cserjéssel 

Nincs 

Quercus robur, Fraxinus pennsylvanica, Robinia 
pseudoacacia, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna (kevés), Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Pyrus pyraster 

695 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

696 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

697 
RA×S7×
P2b 

Kocsányos tölgy, fehér akác és 
vackor alkotta fasor száraz 
cserjéssel 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Pyrus 
pyraster (kevés), Prunus spinosa (szélén), 
Crataegus monogyna (szélén, kevés) 

698 RA Vadkörte Nincs Pyrus pyraster 
699 P2b Kökény Nincs Prunus spinosa 

700 P2b×RA Száraz cserjés őshonos fafajokkal Nincs 
Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Salix fragilis, 
Crataegus monogyna, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis 

701 P2c×OB 
Gyalogakácos cserjés zavart üde 
gyeppel 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Alopecurus pratensis, Elymus 
repens, Bidens tripartita, Juncus conglomeratus, 
Ambrosia artemisifolia, Cichorium intybus 

702 
OB×OC
×OG 

Zavart üde és száraz gyep taposott 
gyomtársulással (földút) 

Nincs 
Elymus repens, Polygonum aviculare, Plantago 
major, Stenactis annua, Ranunculus repens, 
Cirsium arvense, Taraxacum officinale 

703 
P2c×S7×
RA× 
(P2b) 

Gyalogakácos cserjés sáv, 
őshonos és nem őshonos 
fafajokkal, kökényes foltokkal 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Prunus spinosa, Robinia 
pseudoacacia, Juglans regia, Salix fragilis, Salix 
cinerea 

704 
S1×P2c×
(OB) 

Fehér akác ültetvény 
gyalogakáccal és zavart üde gyep 
foltokkal 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, 
Alopecurus pratensis, Elymus repens, Cichorium 
intybus, Cirsium arvense, Juncus conglomeratus, 
Tanacetum vulgare 

705 P3 
Fiatal fehér akácos ültetvény, 
alatta zavart üde gyep. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Elymus repens, Carex 
hirta, Cirsium arvense, Tanacetum vulgare, 
Stenactis annua 

706 S1 Fehér akác ültetvény erdő Nincs 
Robinia pseudoacacia, Juncus conglomeratus, 
Elymus repens, Geum urbanum (szélén), Rubus 
caesius 

707 S7 
Nemes nyár fasor az akácos 
szélében. 

Nincs Populus × euramericana 

708 OB Zavart üde gyep Nincs 

Echinochloa crus-galli  (szélén), Tanacetum 
vulgare, Ranunculus repens, Daucus carota, 
Ambrosia artemisifolia, Elymus repens, Stenactis 
annua, Dipsacus laciniatus, Calamagrostis 
epigeios , Amorpha fruticosa, Cirsium arvense 

709 T10(T1) Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Stenactis annua, Symphytum 
officinale, Elymus repens, Conyza canadensis, 
Cirsium arvense 

710 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

711 P3 
Szívlevelű szivarfa ültetvény 
zavart üde gyepen. 

Nincs 

Catalpa bignonioides, Cirsium arvense, 
Alopecurus pratensis, Agrimonia eupatoria, 
Prunus spinosa (kevés), Daucus carota, 
Cichorium intybus, Lactuca serriola, Urtica 
dioica 

712 
RA×S7×
P2b 

Őshonos és nem őshonos fafajok 
alkotta fasor kökénnyel és kisebb 
gyalogakácos foltokkal 

Nincs 

Salix fragilis, Juglans regia, Fraxinus 
pennsylvanica, Prunus spinosa, Amorpha 
fruticosa (nem jelentős), Rosa canina, Crataegus 
monogyna 

713 S1 Fehér akác ültetvény erdő Nincs 
Robinia pseudoacacia, Rubus caesius, Solidago 
gigantea, Urtica dioica, Bromus sterilis, Juncus 
conglomeratus (szélén), Conyza canadensis 
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714 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

715 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

716 P3 
Fiatal kocsányos tölgy 
erdőültetvény 

Nincs 
Quercus robur, Alopecurus pratensis, Tanacetum 
vulgare, Cichorium intybus, Dipsacus laciniatus, 
Agrimonia eupatoria 

717 
OB×OC
×OG 

Zavart üde és száraz gyep taposott 
gyomtársulással (földút) 

Nincs 

Elymus repens, Cichorium intybus, Cirsium 
arvense, Daucus carota, Agrimonia eupatoria, 
Stenactis annua, Trifolium pratense , Iris 
pseudacorus 

718 
P2b×RA
×S7 

Száraz cserjés őshonos és nem 
őshonos fafajokkal 

Nincs 
Pyrus pyraster, Prunus spinosa, Rosa canina, 
Crataegus monogyna, Fraxinus pennsylvanica 
(kevés) 

719 
P2b×S7×
RA 

Száraz cserjés őshonos és ősnem 
honos fafajokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Salix fragilis, Fraxinus pennsylvanica, 
Populus × euramericana 

720 RA×P2b 
Törékeny fűz fasor száraz 
cserjéssel az út mentén 
(vízelvezető csatorna felett) 

Nincs 
Salix fragilis, Juglans regia (kevés), Fraxinus 
pennsylvanica (kevés), Prunus spinosa, Rosa 
canina, Crataegus monogyna, Populus tremula 

721 
P2b×S7×
RA 

Száraz cserjés őshonos és nem 
őshonos fafajokkal. 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Robinia 
pseudoacacia, Salix fragilis, Pyrus pyraster 

722 D34 Mocsárrét 6440 
Alopecurus pratensis, Dipsacus laciniatus, 
Stenactis annua (kevés), Daucus carota, Galega 
officinalis, Tanacetum vulgare 

723 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Echinocystis lobata, Setaria pumila, 
Tripleurospermum perforatum, Bidens frondosa, 
Cirsium arvense 

724 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

725 
P2b×RA
×S7×OB 

Száraz cserjés őshonos és nem 
őshonos fafajokkal, zavart üde 
gyep foltokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Salix 
fragilis, Populus nigra (hibrid), Populus × 
euramericana, Juglans regia, Salix cinerea, 
Dactylis glomerata , Daucus carota, Conyza 
canadensis, Senecio erucifolius, Tanacetum 
vulgare, Elymus repens, Lactuca serriola, Rosa 
canina, Helianthus tuberosus 

726 P3 
Fiatal kocsányos tölgy 
erdőültetvény 

Nincs 

Quercus robur, Alopecurus pratensis, Cirsium 
arvense, Tanacetum vulgare, Carex acutiformis, 
Phalaroides arundinacea, Daucus carota, 
Ranunculus repens 

727 
D34×OB
×P2a 

Mocsárrét zavart üde gyeppel és 
hamvas fűz foltokkal 

6440 
Alopecurus pratensis, Phalaroides arundinacea, 
Dipsacus laciniatus, Salix cinerea, Cichorium 
intybus, Daucus carota 

728 
P2b×RA
×(S7) 

Száraz cserjés őshonos és kevés 
nem őshonos fafajjal 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Salix fragilis, Populus tremula, Populus 
× canescens, Salix cinerea, Populus nigra, 
Populus × euramericana, Gleditsia triacanthos, 
Robinia pseudoacacia 

729 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

730 OB×D34 Zavart üde gyep mocsárréttel 6440 

Alopecurus pratensis, Daucus carota, 
Tripleurospermum perforatum, Tanacetum 
vulgare, Cirsium arvense, Dipsacus laciniatus, 
Lotus corniculatus, Salix cinerea (egy bokor) 

731 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 

Setaria pumila (dominál), Symphytum officinale, 
Senecio erucifolius, Daucus carota, Stenactis 
annua, Tripleurospermum perforatum, Galega 
officinalis 
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732 
OB×D34
×(P2a) 

Zavart üde gyep mocsárrét és 
hamvas fűz foltokkal. 

6440 

Alopecurus pratensis, Tanacetum vulgare, 
Solidago gigantea, Dipsacus laciniatus, 
Symphytum officinale, Senecio erucifolius, 
Populus alba, Salix cinerea 

733 RC Kocsányos tölgy erdőültetvény Nincs 
Quercus robur, Elymus repens, Alopecurus 
pratensis, Phalaroides arundinacea, Dipsacus 
laciniatus 

734 P3 
Fiatal kocsányos tölgy 
erdőültetvény 

Nincs 
Quercus robur, Alopecurus pratensis, Tanacetum 
vulgare, Daucus carota 

735 OD×S7 
Vadcsicsóka magaskórós 
állománya közönséges dióval 

Nincs 
Helianthus tuberosus (monodomináns), Juglans 
regia 

736 RC Kocsányos tölgy erdőültetvény Nincs Quercus robur 

737 OB×B2 
Zavart üde gyep pántlikafüves 
foltokkal 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Elymus repens, 
Calamagrostis epigeios , Phalaroides 
arundinacea 

738 RA×OB 
Kocsányos tölgy fasor zavart üde 
gyep sávval 

Nincs Quercus robur 

739 OC×OB 
Zavart száraz és üde  gyep 
(földút) 

Nincs 

Cichorium intybus, Elymus repens, Alopecurus 
pratensis, Plantago major, Lolium perenne 
(foltokban), Tanacetum vulgare, 
Tripleurospermum perforatum, Achillea collina 

740 
OB×OD
×S7 

Zavart üde gyep vadcsicsókás 
foltokkal és közönséges dióval, 
egybibés galagonyával. 

Nincs 

Phalaroides arundinacea, Elymus repens, 
Lactuca serriola, Tanacetum vulgare, Pastinaca 
sativa , Symphytum officinale (kevés), Dipsacus 
laciniatus, Helianthus tuberosus, Juglans regia, 
Crataegus monogyna 

741 
OG×OB
×OC 

Taposott gyomtársulás zavart üde 
és száraz gyep foltokkal (kaszált a 
koronán), a rézsű alján mocsári 
növényzettel 

Nincs 

Bidens frondosa, Bolboschoenus cf. maritimus, 
Catalpa bignonioides (szélén), Convolvulus 
arvensis , Conyza canadensis, Cyperus difformis, 
Schoenoplectus mucronatus (foltokban), Daucus 
carota, Echinochloa crus-galli , Elymus repens, 
Inula britannica, Juncus compressus (rézsűn 
lefelé), Lactuca serriola, Peplis portula, 
Persicaria hydropiper, Phalaroides arundinacea, 
Polygonum aviculare, Rumex crispus, Symphytum 
officinale, Tanacetum vulgare 

742 U9 Nyílt vízfelület Nincs  

743 OB×OF 
Zavart üde gyep ruderális 
magaskórós foltokkal a kis sziget 
szélén 

Nincs 

Juncus conglomeratus, Echinochloa crus-galli , 
Calamagrostis epigeios , Conyza canadensis, 
Phalaroides arundinacea, Tanacetum vulgare, 
Cyperus difformis, Ranunculus repens, Alisma 
plantago-aquatica 

744 OG×OB Ruderális iszapnövényzet foltok Nincs 
Cyperus difformis, Typha angustifolia, Peplis 
portula, Alisma plantago-aquatica , Cirsium 
vulgare 

745 
OB× 
(P2a) 

Zavart üde gyep jellegű vegetáció 
törékeny fűz és hibrid fekete nyár 
fákkal 

Nincs 

Salix fragilis, Populus × euramericana, 
Echinochloa crus-galli , Cyperus difformis, 
Juncus compressus, Daucus carota, Symphytum 
officinale, Cirsium arvense, Tanacetum vulgare, 
Lactuca serriola, Ranunculus repens, Juncus 
conglomeratus, Typha angustifolia, Persicaria 
hydropiper 

746 OB Zavart üde gyep jellegű vegetáció Nincs  

747 
OB×P2b
×S7 

Pántlikafüves zavart üde gyep 
diófákkal és hamvas füzekkel 

Nincs 
Phalaroides arundinacea, Salix cinerea (hosszú 
szakaszon), Alopecurus pratensis, Tanacetum 
vulgare, Dipsacus laciniatus, Juglans regia 

748 P3 Kocsányos tölgy erdőültetvény Nincs Quercus robur 
749 RC Kocsányos tölgy erdőültetvény Nincs Quercus robur 
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750 OB×B2 
Zavart üde gyep nádképű 
pántlikafüves foltokkal 

Nincs 
Phalaroides arundinacea, Elymus repens, Galium 
verum, Cirsium vulgare 

751 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

752 
OB×(B2
×S7) 

Zavart üde gyep pántlikafüves 
foltokkal. 

Nincs 

Phalaroides arundinacea, Elymus repens, 
Tripleurospermum perforatum, Daucus carota, 
Senecio erucifolius, Humulus lupulus, Dipsacus 
laciniatus, Lysimachia vulgaris, Juglans regia, 
Prunus spinosa (kevés), Rosa canina (kevés) 

753 T3 Zöldségkultúra (uborka) Nincs  

754 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

755 RC Kocsányos tölgy erdőültetvény Nincs Quercus robur 

756 
P2c×S7×
(P2b) 

Gyalogakácos cserjés sáv 
közönséges dióval, kevés 
kökénnyel 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Prunus spinosa, Juglans 
regia 

757 OG×OC 
Taposott gyomtársulás, zavart 
száraz gyeppel (földút) 

Nincs 

Polygonum aviculare, Trifolium pratense , Lolium 
perenne, Elymus repens, Cichorium intybus, 
Cirsium arvense, Trifolium album, Achillea 
collina 

758 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (réti here ültetvény) 

Nincs Trifolium pratense 

759 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

760 S1 
Fehér akác ültetvény erdő kevés 
amerikai kőrissel, Aljnövényzete 
rendkívül szegényes és zavart. 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica, 
Rubus caesius, Urtica dioica, Acer negundo 
(aljnövényzetében kevés, cserjeszintbe is feljön), 
Sambucus nigra, Crataegus monogyna 

761 
D34×RA
×P2b 

Mocsárrét néhány őshonos és nem 
őshonos fafajjal 

6440 

Carex cf. melanostachya, Alopecurus pratensis, 
Carex hirta, Galium verum, Centaurea jacea s.l., 
Tanacetum vulgare, Quercus robur, Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis, Prunus spinosa, 
Gleditsia triacanthos, Fraxinus pennsylvanica, 
Juglans regia, Asclepias syriaca, Clinopodium 
vulgare, Cichorium intybus 

762 RC×P2b 

Kocsányos tölgy és magyar kőris 
ültetvény amerikai kőrises és 
lepényfás foltokkal. Több helyen 
mozaikol a kökényes cserjéssel 

Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Fraxinus pennsylvanica, Gleditsia 
triacanthos, Prunus spinosa, Pyrus pyraster 

763 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

764 
P2b×S7×
RA 

Száraz cserjés fehér akáccal és 
kevés törékeny fűzzel 

Nincs 
Prunus spinosa, Salix fragilis, Fraxinus 
pennsylvanica (kevés), Crataegus monogyna, 
Rosa canina 

765 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

766 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

767 
P2b×(S7
×RA) 

Száraz cserjés őshonos és kevés 
nem őshonos fafajjal 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Fraxinus pennsylvanica, Pyrus pyraster 

768 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

769 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

770 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Ambrosia artemisifolia, 
Tanacetum vulgare, Tripleurospermum 
perforatum 
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771 P2b×(S7) 
Száraz cserjés fehér akáccal és 
amerikai kőrissel 

Nincs 
Prunus spinosa (elsősorban), Rosa canina 
(kevés), Crataegus monogyna (kevés), Fraxinus 
pennsylvanica, Robinia pseudoacacia (kevés) 

772 
D34× 
(P2b) 

Mocsárrét 6440 

Daucus carota, Achillea collina, Agrimonia 
eupatoria, Inula britannica, Alopecurus pratensis, 
Euphorbia cyparissias, Dipsacus laciniatus, 
Galega officinalis, Eryngium planum, Rubus 
caesius, Stenactis annua 

773 RA×P2b 
Őshonos fafajok alkotta fasor 
száraz cserjéssel 

Nincs 
Populus tremula, Salix fragilis, Populus nigra, 
Salix cinerea, Pyrus pyraster, Prunus spinosa, 
Rosa canina, Crataegus monogyna (kevés) 

774 P2b×OB Száraz cserjés zavart üde gyeppel Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Elymus 
repens, Iris pseudacorus, Daucus carota, Senecio 
erucifolius, Tanacetum vulgare, Inula britannica, 
Lysimachia nummularia 

775 D34 
Mocsárrét (kaszált és 
szarvasmarhákkal is legeltetik) 

6440 

Elymus repens, Alopecurus pratensis, Inula 
britannica, Cichorium intybus, Daucus carota, 
Festuca rupicola (foltokban), Fragaria viridis, 
Prunella vulgaris, Stenactis annua (kevés), 
Mentha pulegium, Achillea collina, Centaurea 
jacea s.l., Carex acutiformis, Lysimachia 
nummularia, Carex melanostachya, Pimpinella 
saxifraga, Clinopodium vulgare, Trifolium 
pratense 

776 RA×S7 
Törékeny fűz és amerikai kőris 
alkotta facsoport 

Nincs Salix fragilis, Fraxinus pennsylvanica 

777 RA×S7 
Törékeny fűz és amerikai kőris 
alkotta facsoport 

Nincs Salix fragilis, Fraxinus pennsylvanica 

778 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

779 
OB× 
(OC) 

Meder rézsűjén zavart száraz 
gyep, fenekén zavart üde gyep 
vegetáció figyelhető meg 

Nincs 

Inula britannica, Carex melanostachya, Stenactis 
annua, Conyza canadensis, Trifolium pratense , 
Calamagrostis epigeios , Achillea collina, 
Centaurea jacea s.l. 

780 
OB× 
(OC) 

Meder, rézsűjén zavart száraz 
gyep van, alján OB vegetáció. 
Bolygatott, funkciója nem ismert. 

Nincs 

Tanacetum vulgare, Calamagrostis epigeios , 
Stenactis annua, Setaria pumila (kevés), 
Gypsophila muralis, Hieracium pilosella, 
Potentilla argentea, Elymus repens, Polygonum 
aviculare, Picris hieracioides 

781 U4 Almafa nyesedék, depónia. Nincs Cirsium arvense, Stenactis annua, Elymus repens 

782 T7 
Intenzíven művelt almaültetvény, 
zavart száraz és üde gyepen 

Nincs 

Malus domestica, Stenactis annua, 
Tripleurospermum perforatum, Leontodon 
autumnalis, Capsella bursa-pastoris, Daucus 
carota, Taraxacum officinale 

783 OB×OC Zavart üde és száraz gyep Nincs  
784 RC Kocsányos tölgy erdőültetvény Nincs Quercus robur 

785 OD 
Vadcsicsóka monodomináns, 
inváziós magaskórós állománya 
(mocsárrétre települt rá) 

Nincs Helianthus tuberosus 

786 D34 
Mocsárrét csenkeszes és zavart 
üde gyep foltokkal (kaszált) 

6440 

Achillea collina, Elymus repens, Alopecurus 
pratensis, Festuca arundinacea, Galium verum, 
Centaurea jacea s.l., Tanacetum vulgare, Daucus 
carota, Inula britannica (kevés), Fragaria viridis, 
Cirsium arvense, Calamagrostis epigeios  (kisebb 
foltok), Taraxacum officinale, Potentilla reptans, 
Conyza canadensis (kevés), Clinopodium vulgare, 
Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, 
Asclepias syriaca (kevés), Serratula tinctoria, 
Pimpinella saxifraga, Verbascum blattaria 
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787 S7 Fehér akác Nincs Robinia pseudoacacia 

788 
D34×P2a
×P2b×R
A 

Mocsárrét üde és száraz 
cserjésekkel, néhány őshonos 
fafajjal 

6440 

Alopecurus pratensis, Tanacetum vulgare, 
Galium verum, Serratula tinctoria, Senecio 
erucifolius, Cirsium arvense, Salix cinerea, 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis, Pyrus pyraster, 
Fraxinus pennsylvanica (kevés) 

789 
BA(B2×
AC×U8) 

Palád-csécsei főcsatorna medre 
harmatkásás és apró békalencsés 
mocsári növényzetével és nyílt 
folyóvízével 

Nincs 

Glyceria ma×ima, Lemna minor, Persicaria 
hydropiper, Potentilla reptans, Carex acutiformis 
(kevés), Ranunculus repens, Bidens frondosa, 
Sparganium erectum (szélén), Wolffia arrhiza 

790 
BA(B2×
AC×U8) 

Palád-csécsei főcsatorna medre 
harmatkásás és apró békalencsés 
mocsári növényzetével és nyílt 
folyóvízével 

Nincs 

Glyceria ma×ima, Lemna minor, Persicaria 
hydropiper, Potentilla reptans, Carex acutiformis 
(kevés), Ranunculus repens, Bidens frondosa, 
Sparganium erectum (szélén), Wolffia arrhiza 

791 U11 

A tiszabecsi kavicsbányához 
vezető murvaút. A bánya területét 
elhagyva, attól ÉNY-ra átalakul 
zavart száraz gyeppé taposott 
gyomtársulással. 

Nincs 
Plantago major, Trifolium pratense , Taraxacum 
officinale, Ambrosia artemisifolia, Elymus repens, 
Potentilla reptans, Lolium perenne 

792 OB×T10 
Zavart üde gyep ugar jellegű 
foltokkal (kaszált, felhagyott 
szántóból alakult át) 

Nincs 
Trifolium pratense , Setaria pumila, Cichorium 
intybus, Carduus acanthoides, Daucus carota, 
Ambrosia artemisifolia, Inula britannica 

793 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

794 D34 
Mocsárrét a Palád-Csécsei-
főcsatorna bal partján 

6440 

Carex acutiformis, Alopecurus pratensis, Rubus 
caesius, Symphytum officinale, Centaurea jacea 
s.l., Daucus carota, Sanguisorba officinalis, 
Urtica dioica, Pastinaca sativa 

795 D34 
Mocsárrét a Palád-Csécsei-
főcsatorna jobb partján 

6440 

Iris pseudacorus, Carex acutiformis, Alopecurus 
pratensis, Rubus caesius, Symphytum officinale, 
Centaurea jacea s.l., Daucus carota, Sanguisorba 
officinalis, Urtica dioica, Pastinaca sativa 

796 S7 Nemes nyár fasor Nincs Populus × euramericana 

797 
S7×P2b-
a×(RA) 

Fehér akác alkotta fasor hamvas 
füzes és kökényes cserjefoltokkal, 
kevés fehér nyárral. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Salix cinerea, Prunus 
spinosa, Populus alba 

798 D34×P2a Mocsárrét hamvas füzes foltokkal 6440 
Salix cinerea, Agrimonia eupatoria, Alopecurus 
pratensis, Dipsacus laciniatus, Cirsium arvense, 
Calamagrostis epigeios  (kevés kisebb folt) 

799 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

800 OB×T10 
Zavart üde gyep régebbi lucerna 
ugaron. (Frissen kaszált, a bálákat 
még nem vitték el) 

Nincs 

Medicago sativa, Elymus repens, Taraxacum 
officinale, Trifolium pratense , Setaria pumila, 
Glechoma hederacea , Symphytum officinale 
(kevés) 

801 
P2b×RA
×S7 

Száraz cserjés néhány kocsányos 
tölggyel, vadkörtével és amerikai 
kőrissel 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Quercus 
robur, Fraxinus pennsylvanica, Pyrus pyraster 

802 S7 Fehér akác képezte fasor Nincs Robinia pseudoacacia 

803 S7 
Fehér akác képezte facsoport. 
Aljnövényzetét ruderális 
gyomvegetáció alkotja. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Cornus sanguinea, Rubus 
caesius, Urtica dioica, Crataegus monogyna 

804 S2×S1 
Nemes nyaras és fehér akácos 
erdőfolt. A cserjeszint hiányzik, a 
gyepszint szegényes. 

Nincs 

Populus × euramericana (első 
lombkoronaszintben), Robinia pseudoacacia 
(második lombkoronaszintben), Urtica dioica, 
Rubus caesius, Geum urbanum, Fraxinus 
pennsylvanica 
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805 RA Három idősebb kocsányos tölgy Nincs 
Quercus robur, Geum urbanum, Rubus caesius, 
Leonurus cardiaca, Crataegus monogyna, 
Sambucus nigra 

806 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Cirsium arvense, Setaria pumila, Hibiscus 
trionum, Galinsoga parviflora, Chenopodium 
album, Stenactis annua 

807 S1 Fehér akác ültetvény erdő Nincs Robinia pseudoacacia 

808 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

809 P2b×S7 
Száraz cserjés fehér akáccal és 
némi amerikai kőrissel 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina, Robinia pseudoacacia, Fraxinus 
pennsylvanica 

810 
P2b×S7×
(OB) 

Kökényes cserjés fehér akácos 
foltokkal és kisebb zavart üde 
gyep foltokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, 
Agrimonia eupatoria, Carduus acanthoides, 
Elymus repens 

811 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

812 S7 Fehér akác alkotta facsoport Nincs Robinia pseudoacacia 

813 S7 Fehér akác alkotta facsoport Nincs 
Robinia pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica 
(kevés), Fraxinus angustifolia ssp. danubialis 
(kevés a szélén) 

814 
S7×RA×
P2b 

Fehér akác, törékeny fűz és 
krisztustövis alkotta facsoport 
szélén kökényes cserjéssel 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Salix fragilis, Gleditsia 
triacanthos, Prunus spinosa, Parthenocissus 
inserta , Acer negundo, Cornus sanguinea, 
Populus tremula 

815 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

816 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

817 P2b×S7 
Kökényes cserjés, a nyugati 
szélén elszórtan amerikai kőrissel 

Nincs Prunus spinosa, Fraxinus pennsylvanica 

818 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

819 P2b×S7 Kökényes cserjés fehér akáccal Nincs 
Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, Rosa 
canina, Crataegus monogyna 

820 S7×(P2b) 
Fehér akác alkotta fasor szélén 
száraz cserjés 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Rosa 
canina 

821 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

822 
P2b×(S7
×OB) 

Száraz cserjés nem őshonos 
fafajokkal és zavart üde gyep 
foltokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Robinia 
pseudoacacia (kevés), Prunus cerasifera, 
Fraxinus pennsylvanica 

823 
P2b×(S7
×OB) 

Hajcsárút melletti száraz cserjés 
kevés amerikai kőrissel és zavart 
üde gyep foltokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Fraxinus pennsylvanica 

824 RC 
Kocsányos tölgy erdőültetvény 
magyar kőrissel 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur 

825 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

826 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

827 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

828 S7 
Nem őshonos fafajok alkotta 
facsoport 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Fraxinus pennsylvanica, 
Populus × euramericana, Fraxinus angustifolia 
ssp. danubialis (kevés a végén) 

829 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Ambrosia artemisifolia, Conyza canadensis, 
Setaria pumila 
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830 S7×OB 
Fehér akác alkotta facsoport 
zavart üde gyeppel 

Nincs Robinia pseudoacacia 

831 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

832 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

833 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

834 
OB×S7×
P2c 

Csatorna fölött húzódó zavart üde 
gyep és az ahhoz kapcsolódó nem 
őshonos fafajok, facsoportok 

Nincs 

Pastinaca sativa, Ambrosia artemisifolia, Setaria 
pumila, Elymus repens, Achillea collina, Lactuca 
serriola, Tanacetum vulgare, Dipsacus laciniatus, 
Fraxinus pennsylvanica, Populus × euramericana 
(kevés), Quercus rubra, Amorpha fruticosa, 
Robinia pseudoacacia (kevés), Quercus robur 
(nagyon kevés), Ulmus laevis (nagyon kevés) 

835 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

836 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Echinochloa crus-galli , Stenactis annua, 
Ambrosia artemisifolia, Cirsium arvense 

837 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

838 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

839 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

840 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Ambrosia artemisifolia, Stenactis annua, 
Tripleurospermum perforatum, Cirsium arvense 

841 P2b 
Kökényes cserjés egy kis 
közönsége dióval 

Nincs Prunus spinosa, Juglans regia 

842 RA Törékeny fűz Nincs Salix fragilis 

843 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

844 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

845 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

846 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

847 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

848 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila (dominál), Cirsium arvense, 
Eryngium planum, Solidago gigantea, Stenactis 
annua, Cichorium intybus, Echinochloa crus-galli 

849 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

850 
OB×P2b
×(P2a) 

Kis árok zavart üde gyeppel, 
kökénnyel és hamvas fűzzel. 

Nincs 

Prunus spinosa, Salix alba, Tanacetum vulgare, 
Carduus acanthoides, Dipsacus laciniatus, 
Alopecurus pratensis (kevés), Elymus repens, 
Daucus carota, Ambrosia artemisifolia, Stenactis 
annua, Rosa canina (kevés) 

851 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

852 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

853 OB Zavart üde gyep Nincs 
Alopecurus pratensis, Elymus repens, Cirsium 
arvense, Medicago sativa (kevés), Symphytum 
officinale, Silene alba 

854 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  
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855 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

856 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 

Setaria pumila, Festuca arundinacea (egy kis 
foltban), Avena sativa, Xanthium italicum, 
Tripleurospermum perforatum, Ambrosia 
artemisifolia, Cirsium arvense 

857 T10 Ugar. Nincs 
Cirsium arvense, Elymus repens, Conyza 
canadensis, Ambrosia artemisifolia, Cichorium 
intybus 

858 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

859 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

860 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

861 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

862 T10 Fiatal parlag, ugar. Nincs  

863 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

864 RC Fiatal kocsányos tölgy erdősítés Nincs 
Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis 

865 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

866 OB×(B2) 
Árok kiszáradt állapotban, zavart 
üde gyeppel 

Nincs 

Juncus conglomeratus, Sparganium erectum 
(kevés a széleken), Carex acutiformis, Lycopus 
europaeus, Conyza canadensis, Lysimachia 
nummularia, Amorpha fruticosa, Glyceria 
ma×ima 

867 P2c Gyalogakácos cserjés folt Nincs Amorpha fruticosa 

868 D34×OB 
Mocsárrét zavart üde gyep 
foltokkal. A középső része 
teljesen ki van legeltetve juhokkal 

6440 

Alopecurus pratensis (dominál, sok helyen 
zsombékol), Elymus repens, Cirsium vulgare, 
Carduus acanthoides, Juncus conglomeratus, 
Glechoma hederacea , Potentilla reptans, 
Calamagrostis epigeios  (kisebb foltok), 
Bolboschoenus cf. maritimus, Cirsium vulgare, 
Leonurus cardiaca, Pimpinella saxifraga, Festuca 
rupicola, Leontodon autumnalis (kilegeltetett 
részen több), Lotus corniculatus , Achillea 
collina, Prunus spinosa (kevés), Trifolium album, 
Gypsophila muralis, Elymus repens, Fragaria 
viridis 

869 OB 
Kis csatorna, benne zavart üde 
gyep vegetációjával 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Juncus conglomeratus, 
Potentilla reptans, Senecio erucifolius, Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa 

870 S7 Két nagy nemes nyár fa Nincs Populus × euramericana 

871 
P2b×RA
×S7×(P2
a) 

Száraz cserjés őshonos és nem 
őshonos fafajokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Salix 
fragilis, Salix cinerea, Rosa canina, Populus × 
canescens, Fraxinus pennsylvanica, Acer 
negundo, Populus tremula 

872 
S7×RA(
×P2b×P2
c) 

Nem őshonos és őshonos fafajok 
alkotta fasor száraz cserjéssel és 
gyalogakácossal 

Nincs 

Amorpha fruticosa, Populus × euramericana, 
Acer saccharinum, Salix fragilis, Populus × 
canescens, Populus tremula, Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa, Acer negundo 

873 S7(×P2b) 
Főként fehér akác alkotta 
facsoport a szélén kökényes 
cserjéssel 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, Morus 
alba 
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874 RA×S7 
Őshonos és nem őshonos fafajok 
alkotta fasor 

Nincs 

Fraxinus pennsylvanica, Ailanthus altissima, 
Populus tremula, Populus × canescens, Acer 
saccharinum, Carpinus betulus, Juglans regia, 
Carpinus betulus, Ulmus laevis, Crataegus 
monogyna (magasra nőtt, sok), Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis, Quercus robur, 
Cornus sanguinea (kevés), Salix fragilis (kevés), 
Robinia pseudoacacia 

875 OB Zavart üde gyep Nincs 
Centaurea jacea, Agrimonia eupatoria, Carex 
hirta, Daucus carota, Cichorium intybus, 
Ranunculus repens, Cirsium vulgare 

876 
RA×S7×
P2b×P2a 

Őshonos (kocsányos tölgy, fehér 
és szürke nyár, vénic szil, 
gyertyán) és nem őshonos fafajok 
alkotta fasor száraz cserjéssel 

Nincs 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Salix 
cinerea, Juglans regia, Quercus robur, Salix 
fragilis, Carpinus betulus, Populus alba, Populus 
× canescens, Ulmus laevis 

877 RA×(S7) 
Őshonos (elsősorban puhafák) és 
nem őshonos fafajok alkotta 
facsoport a csatorna mentén 

Nincs 

Populus × canescens, Populus alba, Populus 
tremula, Acer saccharinum, Populus × 
euramericana, Betula pendula, Ligustrum 
vulgare, Prunus spinosa, Humulus lupulus, 
Sambucus nigra, Quercus robur 

878 
S7×RA×
P2b 

Őshonos és nem őshonos fafajok 
alkotta facsoport a csatorna 
mentén 

Nincs 
Quercus robur, Juglans regia, Robinia 
pseudoacacia, Prunus spinosa (főleg a déli 
részén), Salix fragilis 

879 
P2b×S7×
RA 

Száraz cserjés őshonos és nem 
őshonos fafajokkal. 

Nincs 

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
canina (kevés), Fraxinus pennsylvanica, Quercus 
robur, Salix fragilis, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis 

880 U10 Tanya, családi gazdaság Nincs 
Juncus conglomeratus, Malva neglecta, Carduus 
acanthoides, Capsella bursa-pastoris, Urtica 
dioica 

881 
OB×(P2b
) 

Zavart üde gyep száraz cserjés 
foltokkal 

Nincs 

Rubus caesius, Daucus carota, Pastinaca sativa, 
Conyza canadensis, Lactuca serriola, Dipsacus 
laciniatus, Crataegus monogyna, Rosa canina, 
Pyrus pyraster (egy-egy) 

882 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

883 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

884 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Ambrosia artemisifolia, Echinochloa crus-galli , 
Setaria pumila 

885 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

886 P3 Fiatal kocsányos tölgy erdősítés Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur 

887 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

888 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

889 S7 Amerikai kőris Nincs Fraxinus pennsylvanica 
890 S7 Amerikai kőris Nincs Fraxinus pennsylvanica 
891 S7 Egy amerikai kőris Nincs Fraxinus pennsylvanica 
892 S6 Amerikai kőris alkotta sáv Nincs Fraxinus pennsylvanica 
893 S7 Amerikai kőris alkotta sáv Nincs Fraxinus pennsylvanica 

894 S7 
Amerikai kőris alkotta facsoport 
egy közönséges dióval és egy 
magyar kőrissel 

Nincs 
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Fraxinus 
pennsylvanica, Juglans regia 

895 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  
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896 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

897 S1×OB 
Fehér akác ültetvény erdő zavart 
üde gyeppel 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Calamagrostis epigeios , 
Picris hieracioides, Symphytum officinale, 
Agrimonia eupatoria, Alopecurus pratensis, 
Dipsacus laciniatus, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Serratula tinctoria 

898 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

899 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Cirsium vulgare, Ambrosia 
artemisifolia, Avena sativa 

900 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

901 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Bidens tripartita, Plantago major, 
Tripleurospermum perforatum, Tanacetum 
vulgare, Daucus carota 

902 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

903 
P2b×(P2
a) 

Száraz cserjés hamvas fűzzel Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Salix cinerea, 
Crataegus monogyna 

904 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

905 P2b×S7 
Száraz cserjés nem őshonos 
fafajokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Fraxinus pennsylvanica, Robinia 
pseudoacacia, Pyrus pyraster, Quercus robur 
(egy idős fa) 

906 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (zabültetvény) 

Nincs Avena sativa 

907 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

908 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

909 P3 Fiatal fehér akác erdősítés Nincs Robinia pseudoacacia 

910 S7×(P2b) 
Amerikai kőris alkotta facsoport 
kevés száraz cserjéssel 

Nincs 
Fraxinus pennsylvanica, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna 

911 OB Zavart üde gyep Nincs  

912 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

913 
P2b×(OB
) 

Száraz cserjés kevés zavart üde 
cserjefolttal és zavart üde gyep 
foltokkal 

Nincs 

Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Pyrus pyraster (kevés), Salix cinerea 
(kevés), Rubus caesius, Quercus robur (kevés 
fiatal példány), Populus alba (kevés fiatal 
példány) 

914 
P2b×S7×
RA× 
(OB) 

Száraz cserjés nem őshonos 
fafajokkal és kis zavart üde gyep 
foltokkal 

Nincs 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Fraxinus 
pennsylvanica, Populus × euramericana, Pyrus 
pyraster, Fraxinus angustifolia ssp. danubialis 

915 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

916 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

917 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

918 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

919 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

920 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

     



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  199 

Kód1 ANER2 Élőhelyi_leírás3 N24 Fajlista5 

921 
OG×OC
×OB 

Kavicsos földút taposott 
gyomtársulással, zavart száraz és 
üde gyeppel. Egy erdő mellett fut. 

Nincs 
Plantago major, Galinsoga parviflora, 
Ranunculus repens, Elymus repens, Rubus 
caesius, Persicaria hydropiper, Potentilla reptans 

922 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

923 T1 

Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény, kis 
árkokkal, mely a rizsvetéses 
időszakból maradt fenn) 

Nincs 

Setaria pumila, Cyperus difformis, Ranunculus 
repens, Echinochloa crus-galli , Persicaria 
hydropiper, Juncus conglomeratus, Cyperus 
difformis 

924 OC×OB Zavart száraz és üde gyep Nincs  

925 S7(×P2b) 
Nemes nyár fasor száraz 
cserjéssel. 

Nincs 
Populus × euramericana, Prunus spinosa, Salix 
cinerea (kevés), Rosa canina, Crataegus 
monogyna 

926 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 

Ambrosia artemisifolia, Stenactis annua, 
Schoenus asper, Setaria pumila, Elymus repens, 
Ranunculus repens, Symphytum officinale, 
Trifolium album, Cyperus difformis 

927 P2a 
Hamvas fűz alkotta cserjesáv a 
nemes nyár fasor ÉK-i szélén 

Nincs Salix cinerea 

928 D34×OB Mocsárrét zavart üde gyeppel 6440 
Alopecurus pratensis, Rubus caesius, Symphytum 
officinale, Centaurea jacea s.l., Daucus carota, 
Sanguisorba officinalis, Urtica dioica 

929 D34×OB Mocsárrét zavart üde gyeppel 6440 
Alopecurus pratensis, Rubus caesius, Symphytum 
officinale, Centaurea jacea s.l., Daucus carota, 
Sanguisorba officinalis, Urtica dioica 

930 T2 
Évelő, intenzív szántóföldi 
kultúra (lucernaültetvény) 

Nincs  

931 RA Törékeny fűz Nincs Salix fragilis 
932 RA Törékeny fűz Nincs Salix fragilis 

933 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

934 RA Három kocsányos tölgy. Nincs Quercus robur 

935 
RA× 
(P2b) 

Kisebb facsoport, melyet 
legfőképp kocsányos tölgy és 
vénic szil alkot, mellette főleg 
kökény alkotta száraz cserjés is 
megjelenik 

Nincs 
Quercus robur, Ulmus laevis (kevés), Juglans 
regia, Prunus spinosa, Rosa canina, Pyrus 
pyraster, Crataegus monogyna 

936 
P2b×RA
×S7 

Száraz cserjés őshonos és nem 
őshonos fafajokkal 

Nincs 
Ulmus laevis, Quercus robur, Juglans regia, 
Prunus spinosa, Rosa canina, Sambucus nigra 

937 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

938 P2b×S7 
Száraz cserjés néhány nem 
őshonos fafajjal 

Nincs 
Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus 
monogyna, Juglans regia, Robinia pseudoacacia 

939 T8 
Extenzív gyümölcsös (alma és dió 
ültetvény) 

Nincs Malus domestica, Juglans regia 

940 
P2b×(OB
×OF) 

Kökény alkotta cserjés üde 
gyeppel és ruderális 
magaskóróssal 

Nincs 

Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia, 
Crataegus monogyna, Rosa canina, Arctium 
lappa, Artemisia vulgaris , Ambrosia 
artemisifolia, Cirsium arvense, Daucus carota, 
Cirsium vulgare 

941 RA×P2b Őshonos fafajok alkotta facsoport. Nincs 

Fraxinus angustifolia ssp. danubialis, Quercus 
robur, Acer campestre, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Populus × euramericana, 
Juglans regia 

942 OB×P2b 

Egy nyiladék a meder mentén az 
őshonos fafajok és száraz cserjés 
alkotta fás élőhelyek között. 
Zavart üde gyep és száraz cserjés. 

Nincs 
Carex acutiformis, Prunus spinosa, Rosa canina, 
Acer campestre, Fraxinus angustifolia ssp. 
danubialis, Quercus robur, Rubus caesius 
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943 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

944 S7×(P2b) 

Hatalmasra nőtt fehér akác fasor 
az erdő északi részén. Itt átjár a 
vad a szomszédos kukoricásba. 
Az északi részén van egy keskeny 
kökényes sáv. 

Nincs 

Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Cornus 
sanguinea, Urtica dioica, Rubus caesius, 
Stenactis annua, Symphytum officinale, Prunus 
spinosa, Juglans regia 

945 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (napraforgó ültetvény) 

Nincs  

946 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (zabültetvény) 

Nincs  

947 T10 Fiatal parlag, ugar Nincs 
Setaria pumila, Ambrosia artemisifolia, Stenactis 
annua, Daucus carota 

948 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

949 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra (kukoricaültetvény) 

Nincs  

950 T1 
Egyéves, intenzív szántóföldi 
kultúra 

Nincs  

951 P2b×S7 
Száraz cserjés nem őshonos 
fafajokkal. 

Nincs 
Fraxinus pennsylvanica, Prunus spinosa, Rosa 
canina, Robinia pseudoacacia (nagyon kevés) 

952 
OB×P2b
×S7 

Zavart üde gyep száraz cserjéssel 
és nem őshonos fafajokkal 

Nincs 

Fraxinus pennsylvanica, Prunus spinosa, Rosa 
canina, Alopecurus pratensis, Elymus repens, 
Agrimonia eupatoria, Cirsium arvense, Conyza 
canadensis, Consolida regalis, Tanacetum 
vulgare, Dipsacus laciniatus 

953 P2b×S7 
Az erdő keleti szélén lévő száraz 
cserjés fehér akáccal 

Nincs Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia 

954 RC 

Kocsányos tölgy ültetvényerdő. 
Nagyon szépek a tölgyek. Szép, 
fejlett a cserjeszint és a gyepszint, 
jó a természetessége. Kb. 85%-os 
a lombkorona záródás, vannak 
benne nyiladékok is. Második 
lombkoronaszint Nincs csak egy 
részén az erdőnek, ott a fehér akác 
alkotja. Szélein a gyep felőli ré-
szen több helyen ki van legeltetve 

Nincs 

Quercus robur, Crataegus monogyna, Cornus 
sanguinea, Ligustrum vulgare, Acer campestre, 
Rubus caesius (dominál a gyepben), Prunella 
vulgaris, Geum urbanum, Padus avium, Prunus 
spinosa (a nyiladékokban inkább), Lysimachia 
nummularia, Rosa canina, Frangula alnus, 
Fragaria viridis, Viburnum opulus, Fraxinus 
pennsylvanica, Robinia pseudoacacia (egy-egy 
kisebb foltban), Aristolochia clematitis, Acer 
negundo 

955 S7 Amerikai kőris Nincs Fraxinus pennsylvanica 

956 
P2b×OB
×S7×RA 

Száraz cserjés zavart üde gyeppel, 
őshonos és nem őshonos 
fafajokkal. Egy árok felett húzódó 
élőhely. 

Nincs 

Prunus spinosa, Rosa canina, Elymus repens, 
Daucus carota, Dipsacus laciniatus, Cichorium 
intybus, Carex acutiformis, Populus × 
euramericana, Fraxinus pennsylvanica, Salix 
fragilis 

957 
OB×P2b
×S7 

Zavart üde gyep száraz cserjéssel 
és nem őshonos fafajokkal 

Nincs 

Elymus repens, Daucus carota, Dipsacus 
laciniatus, Cichorium intybus, Carex acutiformis, 
Prunus spinosa, Rosa canina, Juglans regia, 
Fraxinus pennsylvanica, Populus nigra (kevés) 

958 
P2c×S7×
RA 

Gyalogakácos cserjés sáv, ami 
hosszan elhúzódik. Benne 
őshonos és nem őshonos fafajok. 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Juglans regia, Populus nigra, 
Salix fragilis 

959 S7×P2c 
Fehér akácos fasor gyalogakáccal 
és kevés közönséges dióval. 

Nincs 
Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, 
Juglans regia 

960 P2b×(S7) 

Kökény alkotta száraz cserjés sáv 
közönséges dióval és kevés 
amerikai kőrissel. A mederben 
zavart üde gyep 

Nincs 

Prunus spinosa, Juglans regia, Fraxinus 
pennsylvanica, Rosa canina, Rubus caesius, 
Urtica dioica, Iris pseudacorus, Alopecurus 
pratensis, Robinia pseudoacacia (egy-két fa), 
Salix cinerea 
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Kód1 ANER2 Élőhelyi_leírás3 N24 Fajlista5 

961 S7 
A csatornától nyugatra 
közönséges dió fasor 

Nincs Juglans regia 

962 
P2b×P2a
×B5 

Száraz cserjés hamvas füzes 
foltokkal főleg az ÉNY-i végén, 
valamint mocsári sásos foltokkal 

Nincs Prunus spinosa, Salix cinerea, Carex acutiformis 

963 S7 Kis fehér akác alkotta sáv Nincs Robinia pseudoacacia 
964 P2b Kökényes sáv Nincs Prunus spinosa, Cornus sanguinea 

965 
P2c×S7×
RA 

Gyalogakácos cserjés őshonos és 
nem őshonos fafajokkal 

Nincs 
Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, 
Fraxinus pennsylvanica, Salix fragilis, Fraxinus 
angustifolia ssp. danubialis 

966 P2c×RA 
Gyalogakácos cserjés őshonos és 
nem őshonos fafajokkal 

Nincs 

Amorpha fruticosa, Salix fragilis, Fraxinus 
pennsylvanica, Populus × canescens (egy-két 
idősebb példány), Salix fragilis, Humulus lupulus, 
Fraxinus pennsylvanica, Ulmus laevis (a folt DK-
i részén), Juglans regia 

967 
RA×S7×
P2c-
b×OB 

Őshonos és nem őshonos fafajok 
alkotta facsoport gyalogakácossal, 
száraz cserjéssel és zavart üde 
gyeppel egy árok felett 

Nincs  

968 OB 
Zavart üde gyep csomós szittyós 
foltokkal a csatorna medrében 

Nincs 
Alopecurus pratensis, Daucus carota, Juncus 
conglomeratus 

969 P2b×P2a Száraz és üde cserjés Nincs Prunus spinosa, Sambucus nigra 

970 
BA(B2×
AC×U8) 

Palád-csécsei főcsatorna medre 
harmatkásás és apró békalencsés 
mocsári növényzetével és nyílt 
folyóvízével 

Nincs 

Glyceria ma×ima, Lemna minor, Persicaria 
hydropiper, Potentilla reptans, Carex acutiformis 
(kevés), Ranunculus repens, Bidens frondosa, 
Sparganium erectum (szélén), Wolffia arrhiza 

 
A címsorban szereplő számok magyarázata: 
„1” - A vizsgált élőhelyfolt száma (számkódja)  „4” Natura 2000 terület érintettsége 
„2” - A vizsgált élőhelyfolt Á-NÉR kódja    „5” - Az észlelt közösségi jelentőségű élőhely(ek) kódja 
„3”- A vizsgált élőhelyfolt rövid jellemzése   „5” - Az észlelt közösségi jelentőségű élőhely(ek) kódja  
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2. A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 

1. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 1. 
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2. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 2. 
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3. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 3. 

 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  205 

4. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 4. 
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5. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 5. 
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6. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 6. 
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7. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 7. 

 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  209 

8. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltszámok (számkódok) feltüntetésével 8. 
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3. A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 

9. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 1. 
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10. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 2. 

 



A Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések környezeti hatástanulmánya 
2. melléklet: A tervezett fejlesztéssel érintett élővilág és a becsült hatások  

 

BioAqua Pro Kft.  212 

11. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 3. 
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12. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 4. 
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13. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 5. 
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14. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 6. 
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15. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 7. 
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16. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe a foltonként legjellemzőbb ÁNÉR kategória feltüntetésével 8. 

 
 


