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

Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület

1.2. Azonosító kód
Tervezési terület azono- HUBN20074
sítója:

1.3. Kiterjedés
Tervezési terület kiterje- 674,65ha
dése:

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.4.1. Jelölő élőhelyek
•
•
•
•

6240 *Szubpannon sztyeppék (B)
40A0* Szubkontinentális peripannon cserjések (B)
91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel( B)
91M0 Pannon cseres-tölgyesek (C)

1.4.2. Jelölő fajok:
•
•
•
•

piros kígyószisz (Echium russicum) C
magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica) C
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) C
csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria) C

1.5. Érintett települések
A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.
11.) KvVM rendeletet tartalmazza.
Település
Tállya

Érintett terület Település területének
(ha)
érintettsége (%)
251,82
37,3

Abaújszántó

160,14

23,7

Abaújkér

262,69

39

Összesen:

674,65

100
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1.6. Egyéb védettségi kategóriák
Típus

Kód

Kiterjedés
(ha)

Név

Védetté nyilvánító
jogszabály száma

Védelemre tervezett terület (részben)

„Sátor-hegy és Krakó TT”

Természetvédelmi te- 317/TT/07
rület

Abaújkéri Aranyos-völgy TT

160,1

98/2007
(XII.23)
KvVM rendelet

Természetvédelmi te- 189/TT/87
rület

Tállyai Patócs-hegy TT

3,2

2/1987.(VII.
10.)
OKTH
számú
rendelkezése,
76/2007
(X.18)
KvVM
rendelet
(dereguláció)

történeti táj

Tokaj-hegyaljai történelmi bor- A tárgyi Natuvidék történeti táj
ra 2000 terület
teljes egészében történeti
táj

világörökségi
helyszín és védőövezete

Tokaj-hegyaljai történelmi bor- A tárgyi Natu- 2002.
június
29.
vidék kultúrtáj világörökségi ra 2000 terület UNESCO határozat
helyszín és védőövezete
teljes egészében világörökség területen
helyezkedik el.

Különleges madárvé- HUBN
delmi terület
100007

Zempléni-hegység a Szeren- A tárgyi Natu- 14/2010 (V.11) KvVm
csi-dombsággal és a Hernád- ra 2000 terület rendelet
völggyel
teljes egészében átfed a
madárvédelmi
területtel.

Országos
hálózat

Országos
övezet

ökológiai

ökológiai

5/2012. (II. 7.)
NEFMI rendelet

hálózat A tárgyi Natu- 2003. évi XXVI. törra 2000 terü- vény az Országos Teletből 629,15 rületrendezési Tervről
ha az Országos Ökológiai
Hálózat magterületén, míg
45,5
ha
a
pufferterületén
helyezkedik el.

1.7. Tervezési és egyéb előírások
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv
Az abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi kezelési terve és a Tállyai Patócs-hegy
természetvédelmi kezelési terve(98/2007 (XII.23.) KvVM rendelet és 5/2010 (III.23) KvVM
rendelet). Ezek 2 részterületet fednek le. A többi részterületnek nincs kihirdetett kezelési
terve.
Az Abaújszántói Sátor-hegy és Krakó TT esetében korábban elkészült a kezelési terv
dokumentáció, de a természetvédelmi kezelési terv jogszabályi kihirdetése, illetve a terület
védetté nyilvánítása eddig nem történt meg.
7

1.7.2. Településrendezési eszközök
Település
Tállya
Abaújszántó
Abaújkér

Végleges településrendezési terv elfogadás
éve
2006. 2012-ben módosítva.
2010. 2012-ben módosítva.
2003. 2011-ben módosítva.
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határozatszáma
10/2012. (IX.04) Önk. rendelettel módosított 11/2006. (IX.15) Önk. Rend.
Önkormányzati rendelet határozatszáma nem áll rendelkezésre.
Önkormányzati rendelet határozatszáma nem áll rendelkezésre.

1.7.3.Körzeti erdőtervek és üzemtervek
A természetmegőrzési területet érintő körzeti erdőterveket (a körzetek nevét, az érintett
településeket, a 2013. évi erdőterület-adatokat és az erdőtervezés évét) az alábbi táblázat
foglalja össze:
Erdőtervezési körzet Érintett települések

Erdőbényei
Szerencsi
•

Abaújszántó, Abaújkér
Tállya

Aktuális
erdőterület
(ha)
132,65
173,13

Erdőtervezés
éve
2011
2012

A Natura 2000 erdőterületeken a körzeti erdőtervekbe (Erdőbényei erdőtervezési
körzet, Szerencsi erdőtervezési körzet) az élőhely védelmi (92/43/EGK) irányelv átültetését szolgáló jogszabályokban foglalt előírások beépültek, amelyek betartása
az erdőgazdálkodók számára kötelező érvényű.

1.7.3. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek
•

•

•

A II/3 Zempléni Nagyvadas Vadgazdálkodási körzet 10 éves körzeti
vadgazdálkodási terve. Érvényesség: 2007-2017.Jóváhagyta: Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Miniszter
658430 Földtulajdonosok Földtulajdonosok Társult Vadászati Közössége (3881
Abaújszántó Béke út 61.), mint vadgazdálkodó éves vadgazdálkodási terve: Érv:
2013. március 1. – 2014. február 28. Jóváhagyta: B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatóság, Miskolc Blaskovics u. 24.
Mádi Vadásztársaság (3909 Mád Táncsics út 22.), mint vadgazdálkodó éves
vadgazdálkodási terve: Érv: 2013. március 1. – 2014. február 28. Jóváhagyta: B.A.-Z. megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Miskolc Blaskovics u.
24.

1.7.4. Halgazdálkodási tervek
•

A területen nincs halászati víztér.

1.7.5. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
•

A területre a 2-7. Hernád-Takta vízgyűjtő-gazdálkodási alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terve vonatkozik. Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
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2. Veszélyeztető tényezők
Érintett
Veszélyeztető Jelenterület
Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen
Kód
tényező neve tősége nagysága
módon gyakorol hatást?
(%)
K02.01. Természetes H
60
A 6240 *szubpannon sztyeppék cserjésedését és
szukcesszió.
erdősödését okozza.
A piros kígyószisz, magyar nőszirom és a
leánykökörcsin (Echium russicum, Iris aphylla
subsp. hungarica, Pulsatilla grandis) élőhelyének
beszűkülését okozza, árnyékol.
F03.01.0 Vadkár.
M
30
A 6240 *szubpannon sztyeppéken gyomosít és a
1.
vadak kitúrják, kitapossák, illetve lerágják a jelölő
növényfajokat.
A piros kígyószisz, magyar nőszirom,
leánykökörcsin (Echium russicum, Iris aphylla
subsp. hungarica, Pulsatilla grandis) fajokat
károsítja a kitúrás..
I.I01
inváziós nem L
10
Akác és erdeifenyő terjedése a 6240
őshonos
*szubpannon sztyeppéken , árnyékolást és
fafajok
szerkezetátalakulást okoz.
terjedése.
A
piros
kígyószisz,
magyar
nőszirom,
leánykökörcsin (Echium russicum, Iris aphylla
subsp. hungarica, Pulsatilla grandis) élőhelyét
degradálja.
J 01.01. Leégés
L
30
A 6240 *szubpannon sztyeppék
struktúráját
megváltoztatja, átalakítja az egy és kétszikűek
arányát, teret enged egyes agresszív egyszikű
fajok terjedésének pl. siska nádtippan.
A
piros
kígyószisz,
magyar
nőszirom,
leánykökörcsin (Echium russicum, Iris aphylla
subsp. hungarica, Pulsatilla grandis) élőhelyét
átalakítja, töveit károsítja.
Gyakran a pannon molyhos tölgyesekbe is
beterjed, károsítva azokat.
C01.07. Egyéb
H
1
Az magyar nőszirom (Iris aphylla subsp.
bányászati
hungarica) populációt közvetlenül veszélyezteti a
tevékenység.
részben közvetlenül az élőhelyre lerakott bánya(Itt:
meddő
meddő.
lerakása)
B01.02

erdősítés/fásít M
ás
idegenhonos
fafajokkal

30

A fenyő- és akáctelepítés és spontán terjedés
minden jelölő élőhelyen veszélyeztető tényező

A07

biocid
termékek,
hormonok,
kemikáliák
használata

1

A területen élő minden jelölő élőhelyen
veszélyeztető tényező, a közösségi jelentőségű
lepkefajok és növényfajok károsodását genetikai
módosulást, beporzók károsodását, ezzel együtt a
termésérés elmaradását okozza.

L

10

Kód
F03.01

J03

Érintett
Veszélyeztető Jelenterület
Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen
tényező neve tősége nagysága
módon gyakorol hatást?
(%)
vadászat
L
10
A 6240 *szubpannon sztyeppéket, a 40A0*
szubkontinentális peripannon cserjéseket ( a
Natura 2000-es jelölő fajokkal együtt károsítja,
mivel a sózók, szórók, vadetetők a tisztásokra,
gyepekre koncentrálják a vadat, melyek taposási,
túrási kárt okoznak. A kihelyezett takarmány pedig
gyomosít.
Egyéb élőhely L
átalakulások

0,05

A pannon cseres-tölgyesek (91M0) esetében a
homogén koreloszlás veszélyeztető tényező,
hiszen a természetes vegyeskorúsággal szemben
ezeket az erdőket az egy időben történő
„összeomlás” veszélyezteti.

3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
•

•

•

•
•
•
•

•
•

A szubpannon sztyepprétek (6240), a szubkontinentális peripannon cserjések
(40A0), a pannon molyhos tölgyesek (91H0) és a pannon cseres-tölgyesek (91M0),
valamint a bennük élő Natura 2000-es jelölő és védett fajok - különösen a magyar
nőszirom (Iris aphylla subsp. Hungarica) és a csíkos medvelepke (Euplagia
quadripunctaria) - populációinak és élőhelyeinek megőrzése fenntartása.
A terület legfőbb természeti értéke (magyar nőszirom), valamint további jelölő
növény- (piros kígyószisz, leánykökörcsin) és állatfajok (csíkos medvelepke)
védelme kizárólag élőhelyvédelmi beavatkozások útján.
A HUBN10007 különleges madárvédelmi területtel való érintettség miatt a területen
előforduló
Natura 2000-es madárfajok életfeltételeinek, zavartalanságának
biztosítása.
A terület élettelen természeti-, és táji értékeinek megóvása.
A természetes szerkezetű és összetételű (idegenhonos fajok jelenlététől mentes)
növénytakaróval fedett terület megőrzése, illetve kialakítása.
A terület botanikai és zoológiai értékeinek széles körű feltárása, majd
természetvédelmi helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése.
Az élőhelyek megváltoztatásával, rongálásával járó tevékenységek és
területhasználatok
megakadályozása.
Bármilyen
tájhasználati
formának,
tevékenységnek, létesítménynek, épített elemnek a lehető legjobban illeszkednie
kell a világörökségi terület épített és táji környezetéhez.
A terület táji értékeit világörökségi és a történeti táji védettség szempontjából a
természeti és kultúrtörténeti értékekkel együtt szükséges védeni.
A Natura 2000 és védett fajok populációdinamikai vizsgálata.

3.2. Kezelési javaslatok
3.2.1.Élőhelyek kezelése
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján „(5) a fenntartási terv a Natura
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2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának
lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező
földhasználati szabályokat nem állapít meg.
Az itt megfogalmazott előírások célja, hogy a kezelési egységekben előforduló közösségi jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján javaslatot
tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára. Ennek érdekében itt megfogalmazásra kerülnek olyan előírások, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli támogatási programok kidolgozásához. A gazdálkodók számára ezek az előírások a jelen terv alapján kötelezettséget
nem jelentenek, betartásuk csak támogatási programokon keresztül, önkéntes vállalás formájában válhat csak kötelezővé.
A kezelési egységek lehatárolása az egyes azonos kezelést igénylő élőhelyek (Á-NÉR szerinti elkülönítés) összevonásával jött létre. Egyes esetekben csak 1-1 speciális igényű
élőhely tartozik egy kezelési egységbe. A vonatkozó térkép a 3.2.5. fejezetben található.
A fenntartási terv javaslatait a Világörökségi Kezelési Tervvel összhangban kell
alkalmazni, hiszen minden előírás és javaslat szükséges a világörökség helyszín
Kiemelkedő Egyetemes Értéke megőrzése szempontjából is.
Kötelező érvényű előírások
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/ 2004. (X.8.) Korm. rendelet, valamint az erdők és fásítások esetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény előírásai kötelező érvényűek. Ezen előírásokat külön nem jelezzük a részletes javaslatok között.
Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer megállapításáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szerinti
előírásokat a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs kifizetéseknél is alkalmazni kell. A támogatás igénybevétele esetén
kötelezően alkalmazandó a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”
feltételrendszere.
A termőföldek hasznosítására és a földvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény is megállapít.
Önkéntesen vállalható előírások
3.2.1.1. GYEPEK
Gyepek esetében legfontosabb feladat a nyílt, inváziós és gyomfajoktól mentes, termé szetes növénytakaróval fedett élőhelyek megőrzése, fenntartása. Ezen cél elérése érdekében elengedhetetlen antropogén hatásra kialakuló gyakori tűzeseteket megelőzése, a
megfelelő és kímélő agrotechnika kiválasztása, a jelölő fajok életmenetét, virágzását, észkelését és fiókanevelését figyelembe vevő kaszálási időpont megválasztása A legeltetés
csak a kevésbé sérülékeny területeken képzelhető el.
Gyepes élőhelyek felhagyott szántókon és szőlőterületeken is kialakulhatnak, különösen akkor, ha a felhagyás már több éve, évtizede történt. Ezeknél a „másodlagos” gyepeknél elsősorban lejtősztyepprétek esetében, ahol jelölő növényfajok is élnek a gyepként való fenntartás kell hogy prioritást élvezzen, hogy a kijelölés alapját szolgáló élőhelyek és fajok ne károsodjanak.
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A nyílt területek gyepként történő fenntartása a területen táplálkozó Natura 2000-es madárfajok szempontjából is előnyös, tekintettel a HUBN 10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel különleges madárvédelmi területtel való átfedésre.
KE-1 kezelési egység
Sérülékeny, beavatkozás nélkül fenntartandó élőhely, amely gazdálkodásra nem is
alkalmas.
(1) Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): G3 Nyílt szilikát sziklagyepek és törmeléklejtők.
Élőhelykód (Natura 2000): 6190
(2) Érintett földrészletek:
Abaújszántó 065/1
(3) Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:

Kód

Gyepterületekre vonatkozó előírások

GY21

Legeltetés és kaszálás tilos, a területet kezeletlenül kell fenntartani.

KE-2 kezelési egység
A szubpannon sztyepprétek a terület sérülékeny élőhelyei ezért kíméletes gyepgazdálkodás, elsősorban kaszálással történő fenntartás javasolható. A kaszálási időpontban történő korlátozásra a jelölő növényfajok virágzásának és termésérlelésének biztosítása érdekében történik. Az inváziós fajok irtására a természetes gyepszerkezet, míg a cserjék
visszaszorítására az árnyékolás megszüntetése miatt van szükség. A védett cserjefajokat,
méretes vadgyümölcsöket, odvas fákat madárvédelmi szempontból is meg kell őrizni.
(1) Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): H3a, H4 és hibridkategóriáik, valamint
cserjésedett változataik. Élőhelykód (Natura 2000): 6240 Szubpannon lejtősztyeppek és
sziklafüves lejtők, 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia)
(2) Érintett földrészletek:
Abaújkér 030, 033/121
Abaújszántó 080, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 077b, 082/1, 082/2, 082/4, 082/5, 089/7a
Tállya 072, 084, 095, 0182, 082?, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 085/2, 085/3, 085/4,
085/5, 085/6, 086/10, 097/34, 097/35, 097/36
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(3) Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:
Kód

Gyepterületekre vonatkozó előírások

GY01

Felülvetés nem megengedett.

GY02

Vegyszeres gyomirtás nem megengedett.

GY03

Műtrágyázás nem megengedett.

GY07

Szerves trágyázás nem megengedett.

GY09

Fogasolás nem megengedett.

GY10

Tárcsázás nem megengedett.

GY11

Hengerezés nem megengedett.

GY13

Kiszántás nem megengedett.

GY20

Kizárólag kaszálással történő hasznosítás.

GY110

A tisztító kaszálás legkorábbi időpontja: szeptember 1.

GY26

Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező.

GY29

Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti időszakban lehetséges.

GY32

A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a
fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad eltávolítani.

Gy30

A természetes gyepekben őshonos méretes fák (30 cm törzsátmérő felett) és a
vadgyümölcsök (törzsátmérő megjelölése nélkül) megőrzése kötelező.

Gy73

Kaszálás június 30. után lehetséges.

GY80

A gyepet évente csak egyszer lehet kaszálni.

GY94

10-15% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként.

GY99

A kaszálatlan területet évente más helyen kell kialakítani. A nemzeti park igazgatósággal egyeztetett módon.

GY102

A kaszálás során az inváziós fajokat nem tartalmazó szegély élőhelyek a kaszálatlan területbe bele tartozhatnak.
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GY109

A lekaszált inváziós növényeket a területről el kell távolítani a kaszálást követő 30
napon belül.

KE-3 kezelési egység
A fajszegény, gyomos, degradálódott sztyepprétek és franciaperjés gyepek kezelése, a
nemzeti park igazgatósággal egyeztetett módon kaszálással és legeltetéssel is hasznosítható. Mivel elsősorban erősen cserjésedett területekről van szó először a cserjéket kell eltávolítani a védett fajok, fészkelő helyül szolgáló és odvas fák kíméletével.
(1) Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): E1, rontott H4 és H3a, OC, OB, OA; Élőhelykód
(Natura 2000): 6240 Szubpannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, 6210 Meszes
alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek leromlott változatai
(2) Érintett földrészletek:
Abaújkér 034, 033/116, 033/118, 033/118, 033/119, 033/120, 033/121, 033/123, 033/124
Abaújszántó 030/7, 030/8, 031/1, 031/2, 031/3, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14,
034/15a, 034/15b, 034/16, 034/17, 034/18, 034/2, 034/3, 034/6, 034/7, 034/8a, 034/9,
036/1a, 036/1b, 065/1, 065/2, 077b, 082/1
Tállya 082
(3)Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:
Kód

Gyepterületekre vonatkozó előírások

GY01

Felülvetés nem megengedett.

GY02

Vegyszeres gyomirtás nem megengedett.

GY03

Műtrágyázás nem megengedett.

GY07

Szerves trágyázás nem megengedett.

GY09

Fogasolás nem megengedett.

GY10

Tárcsázás nem megengedett.

GY11

Hengerezés nem megengedett.

GY13

Kiszántás nem megengedett.

Gy22

Legeltetéssel és/vagy kaszálással történő hasznosítás.

GY26

Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező.
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Magyarázat

GY29

Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti
időszakban lehetséges.

GY31

A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5
nappal korábban írásban a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatóságnak be kell jelenteni, valamint a meghagyásra szánt cserjéket cserjefoltokat a
működési terület szerint érintett NPI-gal egyeztetni
kell.

GY32

A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság
általi kijelölésüket követően a fajgazdag, vagy védett
fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad eltávolítani.

GY44

A legeltetési sűrűséget a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatósággal egyeztetni szükséges.

GY45

A legeltetés április 24. és október 31. között lehetséges.

Gy57

Villanypásztor csak a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság írásos véleménye alapján alkalmazható.

GY68

Legeltethető állatfaj: juh

GY80

A gyepet évente csak egyszer lehet kaszálni.

GY94

10-15% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként.

GY99

A kaszálatlan területet évente más helyen kell kialakítani.

GY101

Amennyiben inváziós gyomokkal fertőzött területen
költ fokozottan védett madár, a terület tisztítását
csak a megengedett kaszálási időpont után szabad
kezdeni.

GY102

A kaszálás során az inváziós fajokat nem tartalmazó
szegély élőhelyek a kaszálatlan területbe bele tartozhatnak.

GY109

A lekaszált inváziós növényeket a területről el kell távolítani a kaszálást követő 30 napon belül.
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(Ha a terület nincs legeltetve és kaszálóként van használva.)

GY102

A kaszálás során az inváziós fajokat nem tartalmazó
szegély élőhelyek a kaszálatlan területbe bele tartozhatnak.

GY116

Gyepterületen trágyaszarvas kialakítása tilos.

3.2.1.2. CSERJÉSEK
Az értékes csepleszmeggyes-törpemandulás sztyeppcserjéseket el kell különíteni a kökényes -galagonyás-borókás cserjésektől, hiszen utóbbinál a visszaszorítás, de előbbinél
a megőrzés a cél. Ezeket a területeket sem javasolt kezelni, rajta beavatkozást végezni,
mely alól kivételt képez az inváziós fajok irtása.
KE-4 kezelési egység
(1) Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): M6, M8 Kontinentális sztyeppcserjések
(csepleszmeggyes-törpemandulás), meleg erdőszegélyek. Élőhelykód (Natura 2000) :
40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések
(2) Érintett földrészletek:
Abaújkér 033/121, 033/123, 033/124
Abaújszántó 065/1, 089/7a
Tállya 072, 084, 082
(3)Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:
Kód

Gyepterületekre vonatkozó előírások

GY21

Legeltetés és kaszálás tilos, a területet kezeletlenül kell fenntartani.

GY32

A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a
fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltokat nem szabad eltávolítani.

GY26

Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező.

KE-5 kezelési egység
Mivel a kökényes-galagonyás cserjések egyre nagyobb teret hódítanak el a
sztyepprétektől, visszaszorításuk alapvető feladat. Az időbeni korlátozásra a cserjéseket
előnyben részesítő énekesmadarak (tövisszúró gébics, karvaly poszáta) fészkelési
időszakára tekintettel, a madárvédelmi területtel való átfedés miatt is szükséges.
Ugyanakkor számos lepke és madárfaj a bokros szegélyeket előnyben részesíti, úgyhogy
erdővel érintkező szegélyzónát hagyni kell.
(1) Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): P2b Kökényes-galagonyás cserjések. Élőhelykód
(Natura 2000): (2) Érintett földrészletek:
Abaújkér 033/116, 033/119, 033/121, 033/124
Abaújszántó 080, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 082/1, 082/2, 082/4, 082/5, 082/6, 089/7a
Tállya 072, 084, 082?, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 085/2, 085/3, 085/4,
085/5, 085/6, 086/10, 097/11, 097/12, 097/13, 097/14, 097/15, 097/16, 097/17, 097/18,
097/29, 097/30, 097/31, 097/32, 097/7, 097/8, 097/9, 098
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(3)Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:
Kód

Gyepterületekre vonatkozó előírások

Magyarázat

GY29

Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti időszakban
lehetséges.

GY31

A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal
korábban írásban a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatóságnak be kell jelenteni, valamint a meghagyásra szánt
cserjéket cserjefoltokat a működési terület szerint érintett NPI-gal
egyeztetni kell.

GY32

A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi
kijelölésüket követően a fajgazdag, vagy védett fajokat
tartalmazó cserjés foltokat nem szabad eltávolítani.

GY118

Élőhelyrekonstrukció.

E77

A természetvédelmi szempontból értékes gyepterületekkel
érintkező állományok esetében a nemzeti park igazgatósággal
egyeztetett szélességben erdőszegély kialakítása.

A NP által meghatározott
területeken
gyeppé
alakítás.

3.2.1.3.ERDŐK
Erdők esetében alapvető fontosságú a tájidegen fajoktól mentes természetes vagy ter mészetszerű erdők megőrzése, egykorúság esetén a természeteshez közeli vegyeskorúság kialakítása. A tájidegen fafajú és tájidegen fafajokkal elegyes erdők esetében a honos
fafajú felújítás javasolt, valamint a nevelővágások során is a vegyes erdőket a honos fafa júság érdekében kell kezelni. A madárvédelmi területtel való érintettség miatt a fokozottan
védett madárfaj fészkének közelében a gazdálkodási tevékenység korlátozására van
szükség. Az erdei tisztásokon előforduló jelölő növényfajok érdekében a közelítést és a rakodók kialakítását az értékes gyepes élőhelyeken mellőzni kell vegetációs időszakon kívül
is a taposási kár megelőzése miatt.
KE-6 kezelési egység
Kisebb- nagyobb szórt foltokban fordulnak elő vegetációfoltjai, ezért ezek Németh-Seregélyes- féle természetessége is változatos. Egy-egy pici folt elérheti az 5-ös, a termé szetközeli, fajgazdag és szerkezetileg a potenciális állományleírásnak is megfelelő, lábon
álló és fekvő holtfát is tartalmazó erdőfoltot. Legjellemzőbb azonban, hogy alacsonyabb
kategóriába sorolhatóak, mivel valamilyen okból fajszegény, elszegényedett az állomány,
korábbi durva erdészeti beavatkozás vagy vadkár sújtotta. Legjellemzőbb a 3-as osztály zatú, olyan állományok, amelyek valamilyen zavarás miatt fajkészletükben elszegényedtek, kissé gyomosak, a jellemző fajok csak kis számban és borítással vannak jelen. Idegenhonos fafajokat maximum 40%-os részesedéssel tartalmaznak. Regenerációs potenciálja közepes. Ez egyrészt a visszatérő vadkárosításnak, másrészt a rendszertelenül, de viszonylag gyakran előforduló tűzkárnak, a szomszédos felhagyott szőlőterületekről átcsapó
égetésnek köszönhető. Az erdőszegélyek megóvására a bennük élő számos lepke és madárfaj megőrzése miatt van szükség.
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(1) Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR):L1a, M1,Molyhos tölgyes bokorerdők és
melegkedvelő tölgyesek. Élőhelykód (Natura 2000): 91H0 Pannon molyhos tölgyesek
Quercus pubescensszel
(2)Érintett földrészletek:
Abaújszántó 080, 065/1, 065/3, 082/2, 089/7a
Tállya 072, 0182, 082, 086/10, 097/16, 097/17, 097/18, 097/19, 097/20, 097/21, 097/22,
097/23, 097/24, 097/25, 097/27, 097/28a, 097/28b
(3)Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:
Kód

Erdő területekre vonatkozó előírások

E01

A Natura 2000 rendeltetés átvezetése további, illetve (a jelölő fajok és élőhelyek
szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró területek esetében) elsődleges
rendeltetésként.

E02

A jelölő fajok és élőhelyek szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró (2009. évi
XVIII. tv. szerinti) szabad rendelkezésű erdők és fásítások részletes állapotleírása
és a változások vezetése.

E05

Erdészeti szempontból tájidegen fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának
mellőzése a teljes területen.

E06

Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése a teljes területen.

E07

Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának
mellőzése a teljes területen.

E20

Fokozottan védett madárfaj fészkének (madárfajtól függően) 100-300 m-es sugarú
körzetében fészkelési időszakban az erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása
vagy teljes tiltása.

E65

Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj felújításokban célállományként és elegyfaként
sem alkalmazható.

E70

•

Az intenzíven terjedő fafajok elleni vegyszer használata során a következő
előírásokat kell érvényesíteni:

•

Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegyszerbe minden esetben
színező anyagot kell keverni.

•

Javasolt alkalmazási idő: július-augusztus.

•

Alkalmazás – a fásszárú fajok visszaszorítása érdekében – kéregre
kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton történő
permetezéssel, ártéren – a gyalogakác kivételével – kizárólag
fainjektálással.

•

Az alkalmazható szerek lehetőleg környezetbarát, gyorsan felszívódó
hatóanyagúak, szelektív kijuttatásra alkalmasak legyenek, melyek levélen
vagy kambiumon keresztül felszívódnak és a növény sarjadásmentes
irtását biztosítják.

•

Csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket lehet
alkalmazni az engedélyokiratban foglalt módon, az egyéb vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági
engedélyek birtokában.

•

Megfelelő vastagságú egyedek esetében injektálás, kéreghántás vagy
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levágás után a vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján
alkalmazható vegyszer.
•

Vékonyabb egyedek, illetve korábbi kezelés után kihajtó sarjak esetében
alkalmazható levélen felszívódó gyomirtó, de csak csöppenésmentes
kijuttatással. Vegyszeres védekezés esetén legalább 10 munkanappal a
tervezett védekezés megkezdése előtt írásban kell értesíteni, az érintett
hatóság illetékes szervét, megjelölve a beavatkozás tervezett helyét és
időpontját.

E08

Rakodó, depónia kialakításának szigorú területi korlátozása (a közösségi
jelentőségű élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges káros hatások miatt).

E71

A tűzpásztákon, nyiladékokon gondoskodni kell az idegenhonos, agresszíven
terjeszkedő növényfajok visszaszorításáról.

E72

Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás, kaszálás)
alkalmazandók.

E09

A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok csak a
közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét figyelembe véve jelölhetők ki.

E12

A tisztások fátlan állapotban tartása, tisztásként való további nyilvántartása.

E25

Erdészeti
termékek
szállításának,
faanyag
közelítésének
korlátozása
gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme
érdekében).

E51

Felújítás csak táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal
történhet.

E57

Az erdőfelújításban, pótlásban, állománykiegészítésben kizárólag tájhonos fafaj
alkalmazható.

E68

Totális gyomirtó szerek használata az illetékes hatóság engedélyével csak
intenzíven terjedő, inváziós fafajok ellen alkalmazható a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.

E77

A természetvédelmi szempontból értékes gyepterületekkel érintkező állományok
esetében a nemzeti park igazgatósággal egyeztetett szélességben erdőszegély
kialakítása.

KE-7 kezelési egység
Nagyobb kiterjedésű általában tájidegen fafajokkal elegyes, degradált, szegényes
fajkészletű állományok. Természetességük 3. Regenerációs potenciáljuk közepes. Az
állományokban akác, erdeifenyő, elegyedik, helyenként a bálványfa is megjelent. A
vadtúltartás miatt az aljnövényzet erőteljesen legelt, a természetes újulat kirágott, vagy
erősen rágott. A cseres-tölgyesekben hiányzik a csertölgy. Alapvető cél a honos fafajúság
és a vegyeskorúság kialakítása, a tisztások megőrzése és a bennük élő Natura 2000
jelölőfajok megóvás a zavarás minimalizálásával.
Az erdőszegélyek megóvására a bennük élő számos lepke és madárfaj megőrzése
miatt van szükség.
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(1)Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): L2a és K2 Pannon cseres-tölgyesek és
gyertyános-tölgyesek és ezek fiatalosai. Natura 2000 kód: 91H0, 91G0
(2) Érintett földrészletek:
Abaújkér 033/116, 033/124
Abaújszántó 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 079/7, 082/1, 082/4
Tállya 072, 084, 095, 0182, 082, 085/6, 085/7, 097/11, 097/12, 097/13, 097/14, 097/15,
097/16, 097/17, 097/18, 097/19, 097/20, 097/22, 097/23, 097/24, 097/25, 097/26, 097/27,
097/28a, 097/28b, 097/29, 097/30, 097/31, 097/32, 097/33, 097/34, 097/35, 097/36, 097/7
(3)Gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok
Kód

Erdő területekre vonatkozó előírások

Magyaráza

E01

A Natura 2000 rendeltetés átvezetése további, illetve (a jelölő fajok
és élőhelyek szempontjából kiemelkedő a, jelentőséggel bíró
területek esetében) elsődleges rendeltetésként.

E02

A jelölő fajok és élőhelyek szempontjából kiemelkedő jelentőséggel
bíró (2009. évi XVIII. tv. szerinti) szabad rendelkezésű erdők és
fásítások részletes állapotleírása és a változások vezetése.

E05

Erdészeti szempontból tájidegen fafajok erdőtelepítésben való
alkalmazásának mellőzése a teljes területen.

E06

Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése a teljes területen.

E07

Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való
alkalmazásának mellőzése a teljes területen.

E08

Rakodó, depónia kialakításának szigorú területi korlátozása (a
közösségi jelentőségű élőhelyekre, illetve fajokra történő esetleges
káros hatások miatt).

E09

A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítő
nyomok csak a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek védelmét
figyelembe véve jelölhetők ki.

E11

A fával nem, vagy gyengén fedett területek (tisztás, cserjés,
nyiladék, erdei vízfolyás és tó) egyéb részlet szerinti lehatárolása.
(szükség esetén az erdőrészlet megosztásával).

E12

A tisztások fátlan állapotban tartása, tisztásként való további
nyilvántartása.

E20

Fokozottan védett madárfaj fészkének (madárfajtól függően) 100300 m-es sugarú körzetében fészkelési időszakban az
erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása, vagy teljes tiltása

E25

Erdészeti
termékek
szállításának,
faanyag
közelítésének
korlátozása gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű
élőhelyek és fajok védelme érdekében).

E29

A vegyes összetételű faállományokban a nevelővágásokat minden
esetben az őshonos fafajok javára kell elvégezni.

E65

Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj felújításokban célállományként
és elegyfaként sem alkalmazható.
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E68

Totális gyomirtó szerek használata az illetékes hatóság
engedélyével csak intenzíven terjedő, inváziós fafajok ellen
alkalmazható a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.

E69

A környező gyepterületek védelme érdekében törekedni kell az
erdészeti tájidegen fafajok alkotta állományok jelenlegi területen túli
terjeszkedésének megakadályozására. Az erdőszegélyekben
található intenzíven terjedő lágy- és fásszárúak továbbterjedését
lehetőleg mechanikus módszerekkel (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás)
kell megakadályozni.
Az intenzíven terjedő fafajok elleni vegyszer használata során a
következő előírásokat kell érvényesíteni:
• Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegyszerbe minden
esetben színező anyagot kell keverni.
• Javasolt alkalmazási idő: július-augusztus.
• Alkalmazás – a fásszárú fajok visszaszorítása érdekében –
kéregre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton
történő permetezéssel, kizárólag fainjektálással.

E70

• Az alkalmazható szerek lehetőleg környezetbarát, gyorsan
felszívódó hatóanyagúak, szelektív kijuttatásra alkalmasak
legyenek, melyek levélen vagy kambiumon keresztül felszívódnak
és a növény sarjadásmentes irtását biztosítják.
• Csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket
lehet alkalmazni az engedélyokiratban foglalt módon, az egyéb
vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz
szükséges hatósági engedélyek birtokában.
• Megfelelő vastagságú egyedek esetében injektálás, kéreghántás
vagy levágás után a vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése
útján alkalmazható vegyszer.
• Vékonyabb egyedek, illetve korábbi kezelés után kihajtó sarjak
esetében alkalmazható levélen felszívódó gyomirtó, de csak
csöppenésmentes kijuttatással. Vegyszeres védekezés esetén
legalább 10 munkanappal a tervezett védekezés megkezdése előtt
írásban kell értesíteni, az érintett hatóság illetékes szervét,
megjelölve a beavatkozás tervezett helyét és időpontját.

E71

A tűzpásztákon, nyiladékokon gondoskodni kell az idegenhonos,
agresszíven terjeszkedő növényfajok visszaszorításáról.

E72

Inváziós és intenzíven
Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás,
terjedő lágyszárú fajok
szárzúzás, kaszálás) alkalmazandók.
visszaszorítására.
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KE-8 kezelési egység
Vágásterületen elsősorban az intenzíven terjedő fajok (honos és inváziós egyaránt)
visszaszorítása okoz gondot. Valamint erdősítésnél csak honos fafajok alkalmazhatók. A
madárvédelmi intézkedések itt is érvényesek.
(1)Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): Vágásterületek (P8). Natura 2000 kód: (2) Érintett földrészletek:
Abaújkér 033/124
(3)Gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok
Kód

Erdő területekre vonatkozó előírások

E06

Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése a teljes területen.

E07

Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának
mellőzése a teljes területen.

E70

Az intenzíven terjedő fafajok elleni vegyszer használata során a következő
előírásokat kell érvényesíteni:
• Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegyszerbe minden esetben színező
anyagot kell keverni. • Javasolt alkalmazási idő: július-augusztus.
• Alkalmazás – a fásszárú fajok visszaszorítása érdekében – kéregre kenéssel,
tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton történő permetezéssel, ártéren – a
gyalogakác kivételével – kizárólag fainjektálással.
• Az alkalmazható szerek lehetőleg környezetbarát, gyorsan felszívódó
hatóanyagúak, szelektív kijuttatásra alkalmasak legyenek, melyek levélen vagy
kambiumon keresztül felszívódnak és a növény sarjadásmentes irtását biztosítják.
• Csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket lehet alkalmazni az
engedélyokiratban foglalt módon, az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások
betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában.
• Megfelelő vastagságú egyedek esetében injektálás, kéreghántás vagy levágás után
a vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján alkalmazható vegyszer.
• Vékonyabb egyedek, illetve korábbi kezelés után kihajtó sarjak esetében
alkalmazható levélen felszívódó gyomirtó, de csak csöppenésmentes kijuttatással.
Vegyszeres védekezés esetén legalább 10 munkanappal a tervezett védekezés
megkezdése előtt írásban kell értesíteni, az érintett hatóság illetékes szervét,
megjelölve a beavatkozás tervezett helyét és időpontját.

E71

A tűzpásztákon, nyiladékokon, vágásterületen gondoskodni kell az idegenhonos,
agresszíven terjeszkedő növényfajok visszaszorításáról.

E72

Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás, kaszálás)
alkalmazandók.

E68

Totális gyomirtó szerek használata az illetékes hatóság engedélyével csak intenzíven
terjedő, inváziós fafajok ellen alkalmazható a működési terület szerinti nemzeti park
igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.
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KE-9 kezelési egység
A tájidegen fafajú erdőket hosszú távon honos fafajú erdőkre kell lecserélni. A madárvé delmi intézkedések itt is érvényesek.
(1) Meghatározás: Élőhelykód (Á-NÉR): Akácosok, erdei-, fekete- és erdeifenyvesek (S1
és S4), valamint őshonos és fenyves elegyes kemény és puhafás spontán erdők (RD, RB,
RC). Élőhelykód (Natura 2000): 2) Érintett földrészletek:
Abaújkér 030, 031, 032, 034, 033/116, 033/118, 033/119, 033/120, 033/121, 033/123,
033/124
Abaújszántó 035, 030/8, 031/1, 031/2, 031/3, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14,
034/15a, 034/15b, 034/16, 034/17, 034/18, 034/2, 034/3, 034/4, 034/6, 034/7, 034/8a,
034/8b, 034/9, 036/1a, 036/1b, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 073/1, 073/2, 073/3, 074/1,
074/2, 074/3, 077b, 079/7, 082/1, 082/2, 082/5, 082/6, 089/7a
Tállya 072, 084, 095, 096, 0182, 082, 097/16, 097/17, 097/18, 097/19, 097/20, 097/28a,
097/28b, 097/29
(3) Gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok:
Kód

Erdő területekre vonatkozó előírások

E05

Erdészeti szempontból tájidegen fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának
mellőzése a teljes területen.

E06

Idegenhonos fafajok telepítésének mellőzése a teljes területen.

E07

Intenzíven terjedő idegenhonos fafajok erdőtelepítésben való alkalmazásának
mellőzése a teljes területen.

E20

Fokozottan védett madárfaj fészkének (madárfajtól függően) 100-300 m-es
sugarú körzetében fészkelési időszakban az erdőgazdálkodási tevékenység
korlátozása vagy teljes tiltása.

E25

Erdészeti termékek szállításának, faanyag közelítésének korlátozása
gyepterületen, tisztáson (a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelme
érdekében).

E28

Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az
idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámát (arányát) a lehetséges minimális
szintre kell szorítani, illetve lehetőség szerint teljes mértékben el kell távolítani.

E29

A vegyes összetételű faállományokban a nevelővágásokat minden esetben az
őshonos fafajok javára kell elvégezni.

E30

Az
idegenhonos
vagy
tájidegen
fafajokkal
jellemezhető
faállományokban a nevelővágások során az őshonos fafajok minden
egyedének megőrzése az alsó- és a cserjeszintben is.

E65

Intenzíven terjedő idegenhonos fafaj felújításokban célállományként és
elegyfaként sem alkalmazható.

E70

Az intenzíven terjedő fafajok elleni vegyszer használata során a következő
előírásokat kell érvényesíteni:
• Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegyszerbe minden esetben
színező anyagot kell keverni.
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• Javasolt alkalmazási idő: július-augusztus.
• Alkalmazás – a fásszárú fajok visszaszorítása érdekében – kéregre
kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton történő
permetezéssel, ártéren – a gyalogakác kivételével – kizárólag fainjektálással.
• Az alkalmazható szerek lehetőleg környezetbarát, gyorsan felszívódó
hatóanyagúak, szelektív kijuttatásra alkalmasak legyenek, melyek levélen vagy
kambiumon keresztül felszívódnak és a növény sarjadásmentes irtását
biztosítják.
• Csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket lehet
alkalmazni az engedélyokiratban foglalt módon, az egyéb vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági
engedélyek birtokában.
• Megfelelő vastagságú egyedek esetében injektálás, kéreghántás vagy
levágás után a vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján
alkalmazható vegyszer.
• Vékonyabb egyedek, illetve korábbi kezelés után kihajtó sarjak esetében
alkalmazható levélen felszívódó gyomirtó, de csak csöppenésmentes
kijuttatással. Vegyszeres védekezés esetén legalább 10 munkanappal a
tervezett védekezés megkezdése előtt írásban kell értesíteni, az érintett
hatóság illetékes szervét, megjelölve a beavatkozás tervezett helyét és
időpontját.
E71

A tűzpásztákon, nyiladékokon, vágásterületen gondoskodni kell
idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajok visszaszorításáról.

az

E72

Lehetőség szerint mechanikai módszerek (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás,
kaszálás) alkalmazandók.

E68

Totális gyomirtó szerek használata az illetékes hatóság engedélyével csak intenzíven terjedő, inváziós fafajok ellen alkalmazható a működési terület szerinti
nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően.

3.2.1.4. SZÁNTÓK, MŰVELT TERÜLETEK
KE- 10 kezelési egység
Kis kiterjedésben sztyeprétekkel, cserjésekkel mozaikolva művelt területek is találhatók
a Natura 2000 területen, melyek az itt élő madárfajok táplálkozóterületei, vagy extenzív
művelés alatt állnak esetleg felhagyott gyeppé alakuló parlagok, szőlők. A kíméletes
agrotechnológia, a kemikáliák, műtrágyák mellőzése, a természetes táblaszegélyek
megőrzése a szomszédos Natura 2000 jelölő élőhelyek és fajok károsodásának, az itt
táplálkozó madár- és lepkefajok mérgezésének elkerülése miatt szükségesek. A
gyepesedett, jelölő és védett fajoknak otthont adó szántókat és szőlőket gyeppé kell
átminősíteni és gyepként fenntartani. (lsd. Gyepes előírások)
(1) Meghatározás:Kis és nagyparcellás szántók és kiskertek és művelt szőlők(T6, T10, U2,
, T7, T8), Natura 2000 kód:(2)Érintett földrészletek:
Abaújkér 031, 032
Abaújszántó 082/1
Tállya 082, 086/10, 097/15, 097/7, 097/8, 098
(3) Gazdálkodási jellegű kezelési, fenntartási javaslatok:
A területen található művelt parcellákban a természetkímélő gazdálkodás előtérbe helyezésével elősegíthető a jelölő élőhelyek és védett értékek fennmaradása.
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Kód

Szántóterületekre vonatkozó előírások

SZ04

Pillangósok esetén természetkímélő kaszálás, vadriasztó lánc használata kötelező.

SZ10

Trágya, műtrágya: természetes vizektől mért 200 m-en belül trágya, műtrágya nem
deponálható.

SZ11

Szalma, széna: szalma, széna depóniát és bálát (különösen a felszíni vizektől mért
200 m távolságon belül és ártéren) a területről 30 napon belül le kell hordani.

SZ12

Egyéb szerves hulladék (szár, levél, cefre): cefre mésszel keverve talajjavítás céljából csak engedéllyel helyezhető ki.

SZ13

Szántóföldön trágyaszarvas kialakítása tilos.

SZ14

A parcella szélein legalább 3 m széles növényvédőszer mentes táblaszegélyt kell
hagyni, ahol szükség esetén mechanikai gyomirtást kell végezni.

SZ21

Légi kivitelezésű növényvédelem és tápanyag-utánpótlás tilos.

SZ24

Totális gyomirtó szerek használata nem engedélyezhető a területen.

SZ25

Rovarölő szerek nem alkalmazhatók.

SZ34

Istállótrágya kijuttatásának mértéke, éves átlagban nem haladhatja meg a 100 q/hat.

SZ37

Tápanyag-utánpótlást csak szerves trágyával lehet végezni.

SZ43

Fás szárú és lágy szárú energetikai ültetvény telepítése tilos.

SZ46

Melioráció tilos.

SZ63

Tájidegen fűmagkeverékkel történő vetés tilos.

SZ68

A parcella körül természetes talajvédelmet szolgáló táblaszegély fenntartása, illetve
telepítése, amelynek őshonos cserjékből vagy fákból álló sövény, illetve fasor kell
legyen. A táblaszegély inváziós cserje és fafajoktól való mentességét, kizárólag mechanikai eszközökkel, biztosítani kell.

(4) Élőhelyfejlesztési javaslatok
Értékes jelölő fajokat tartalmazó gyeppé alakult szántót, szőlőt beszántani nem lehet, azt
át gyeppé minősíteni javasolt.
3.2.1.5. EGYÉB
KE-11 kezelési egység
(1) Meghatározás: Nyitott bányaterületek, meddőhányók (U6) Natura 2000 kód:(2) Érintett földrészletek: Abaújkér 030
•
•
•

A magyar nőszirom élőhelyét veszélyeztető meddő-lerakást meg kell szüntetni.
Az Aranyos-pusztai területen a kialakult sziklai vegetációt meg kell őrizni.
Szemét lerakását meg kell akadályozni és az inváziós növény irtásról gondoskodni
szükséges.
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3.2.1.6.VADGAZDÁLKODÁS
Legfontosabb feladat a túltartott vadállomány elsősorban a vaddisznó által okozott tú ráskárok mérséklése a vadállomány-apasztással. A vadat a területről el kell irányítani, az
etetéssel a területen való tartást és koncentrálást kerülni szükséges, ezért a vadgazdálkodási létesítményeket minimalizálni kell.
Kód

Vadgazdálkodásra vonatkozó előírások

Magyarázat

VA03

Gyepek és tisztások
A területen szóró, vadetető, sózó, a vegetációs időszakban esetében vegetációs
időszakon kívül is tierdei rakodó létesítése tilos.
los, a taposási károk
elkerülése miatt

Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A területen újabb bányatelek nem fektethető, valamint bányanyitás nem támogatható.
A tállyai kőbánya meddőjének lerakását az itt élő Iris aphylla subsp. hungarica populációk élőhelyén meg kell szüntetni.
A területen új aszfaltozott utak nyomvonalát lehetőség szerint a Natura 2000 területen kívülre, vagy meglévő utak nyomvonalára lehet tervezni, de minden esetben az
Igazgatósággal előzetesen egyeztetni szükséges.
Távközlési tornyok, nagyméretű reklámtáblák elhelyezése, szélerőművek, napkollektorok telepítése a területen kerülendő.
Szeméttelepek elhelyezése Natura 2000 területen nem kívánatos.
A turisztikai célú fejlesztési terveket (pl. turistautak, pihenők, kilátótornyok) minden
esetben előzetesen egyeztetni kell az igazgatósággal.
Az elektronikus hírközlési és postai építmények és létesítmények elhelyezése
esetében a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
Új közlekedési létesítmények a területen nem hozhatók létre, a meglévő földutak is
csak az eredeti nyomvonalon használhatók.
Minden gazdálkodáshoz köthető és gazdálkodáshoz nem köthető javaslat
szükséges a világörökségi helyszín Kiemelkedő Egyetemes Értéke megőrzése
szempontjából is.
3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés

•

•

A sztyeprét erősen cserjésedő, értékes foltjait vissza kell nyitni a sztyepcserjés és a
kőgarádokat borító melegkedvelő tölgyes meghagyásával. (Abaújkér: 030, 033/121.
Abaújszántó 080, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 077b, 082/1, 082/2, 082/4, 082/5,
089/7a. Tállya: 072, 084, 095, 0182, 082?, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 085/2,
085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 086/10, 097/34, 097/35, 097/36 )
Idegenhonos fafajok (akác, erdeifenyő, feketefenyő) folyamatos cseréje és
idegenhonos fafajú erdők helyén honos fafajjal történő átalakítás javasolt. (Abaújkér
030, 031, 032, 034, 033/116, 033/118, 033/119, 033/120, 033/121, 033/123,
033/124. Abaújszántó: 035, 030/8, 031/1, 031/2, 031/3, 034/10, 034/11, 034/12,
034/13, 034/14, 034/15a, 034/15b, 034/16, 034/17, 034/18, 034/2, 034/3, 034/4,
034/6, 034/7, 034/8a, 034/8b, 034/9, 036/1a, 036/1b, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4,
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•
•

073/1, 073/2, 073/3, 074/1, 074/2, 074/3, 077b, 079/7, 082/1, 082/2, 082/5, 082/6,
089/7a .Tállya: 072, 084, 095, 096, 0182, 082, 097/16, 097/17, 097/18, 097/19,
097/20, 097/28a, 097/28b, 097/29 )
Jelenleg futó projekt a területre vonatkozóan nincs.
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések

•

A jelölő fajok az élőhelyek megőrzésével és az előírásoknak megfelelő kezelésével
megőrizhetők, populációik fenntarthatók. Egyéb fajvédelmi intézkedésre nincs szükség.
3.2.4. Kutatás, monitorozás

•

•
•
•
•

A területen 4 db Natura 2000 monitoring mintapont került kijelölésre 2 db (91H0)
pannon molyhos tölgyes Quercus pubescensszel élőhelyen és 2 db (40A0) szubkontinentális peripannon cserjésben . Ezek a mintapontok, illetve élőhelyek aNemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszeren (továbbiakban NBmR) belül Natura 2000
adatlapok alapján kerülnek felmérésre a jövőben.
A jelölő fajok mindegyike az NBmR keretében annak protokolljai szerint felmérésre
kerülnek.
A területet rendszeresen égetik, ezért az égetés hatásainak vizsgálata szükséges.
A cserjésedés kontrollálása érdekében, legalább 5 évente szükséges a cserjésedés
előrehaladásának térképezése.
A sárga gyapjasszövő és a csjkos medvelepke közösségi jelentőségű lepkefajok
pontos elterjedése és állománynagysága vizsgálandó.
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3.2.5. Mellékletek
A kezelési egységek térképét a jobb áttekinthetőség miatt 4 térképrészletben adjuk
meg. A földrajzilag is különálló egységeknek megfelelően.
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3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi
háttér és a tulajdonviszonyok függvényében
3.3.1. Jelenleg működő agrártámogatási rendszer
A területek a MEPAR adatlapok alapján, MTET besorolás szerint a Bodrogköz A-B
zónához tartoznak.
A terület a Bodrogközi ÉTT része. 19 MEPAR blokk érinti. Jelenleg a területből csak
236,4 támogatható. A terület ¼ része KAT20-as (Kedvezőtlen adottságú terület
besorolású.
Natura 2000 kifizetések a 269/2007 (X.18.) Korm. rendelet által meghatározott
feltételek betartása mellett kérhetők, ez kizárólag gyep hasznosítású területek esetében
van hatályban. A gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatást a 128/2007. (X.31)
FVM rendelet szabályozza. Az ebben foglalt a feltételeknek a betartása nem csak a Natura
2000 területekre, hanem a SAPS támogatásokra is vonatkozik. A Natura 2000
gyepterületek esetében viszont ezen, valamint a 269/2007. (X.18.) és a 275/2004. (X.8.)
Korm. rendeletben megfogalmazott földhasználati szabályokat abban az esetben is be kell
tartani, ha a földhasználó nem igényel a területén támogatást.
A SAPS (Single Area Payment Scheme), azaz egységes területalapú támogatás
hazánkban azokra a gyep és szántó területekre igényelhető, melyek a MEPAR
rendszerben támogatható területként vannak nyilvántartva. A gazdálkodónak az összes
bejelentett területét a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően kell művelnie és
megfelelő környezetei állapotban kell tartania. Ezeknek a feltételeknek a teljesítését a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), külön megállapodás alapján az
illetékes szakhatóságok bevonásával térinformatikai módszerekkel, helyszíni bejárással
ellenőrzi.
A területen az A zónában a gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal és a
természetvédelmi gyeptelepítés, B zónában ezt kiegészíti a szántóföldi növénytermesztés
madár- és apróvad élőhelyfejlesztési előírásokkal támogathatók zonális célprogramban.
Horizontális célprogramban extenzív gyepgazdálkodás célprogramra lehet, valamint
ökológiai növénytermesztés és gyepgazdálkodás célprogramra, utóbbira csak akkor lehet
pályázni, ha bejelentett biogazdálkodó.
Horizontális ültetvényes célprogramban a szőlők és gyümölcsösök esetében integrált
és ökológiai szőlő-és gyümölcs- és szőlőtermesztésre, valamint hagyományos
gyümölcstermesztésre van lehetőség pályázni
Erdőkre (szektortól függetlenül) igénybe vehető támogatások:
A) 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes
szabályairól – A jogszabály alapján normatív, vissza nem térítendő támogatás igényelhető a természeti katasztrófa (pl. vízkár, szélkár, tűzkár) által sújtott területeken az erdészeti
potenciál helyreállítására, valamint a másodlagos erdőkárok megelőzésére:
- alaptámogatás: (a) erdőfelújítást megelőző terület-előkészítés, a károsodott faállomány
letermelése, (b) első kivitelű erdősítés vagy pótlás, (3) tőrevágás vagy sarjaztatás
- kiegészítő támogatás: (a) bakhátak létesítése, (b) 10 fokot meghaladó lejtésű területen
padka létesítése, (c) 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát
létesítése
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B) 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – A jogszabály
alapján normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi fafaj cserés szerkezet-átalakítási beavatkozások finanszírozására:
- erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás
- tarvágást követő szerkezetátalakítás: (a) fafajcserével, (b) fafajcserével, tuskózással,
gyökérfésüléssel, (3) fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel
- állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás
Erdőkre (a többségi állami tulajdonú területek kivételével) igénybe vehető támogatások:
C) 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről –
A jogszabály alapján normatív terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi (természetvédelmi célokat is magába foglaló) célprogramokra:
- agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
- szálaló erdőgazdálkodás bevezetése
- erdőállományok kézimunka-igényes ápolása
- őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása
- speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása: (a)
mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása, (b) facsoportok visszahagyása a véghasználat
során, (c) az erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás
- véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából
- közjóléti célú erdők fenntartása
- erdei tisztások kialakítása és fenntartása
- természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása
Erdőkre (az önkormányzati és többségi állami tulajdonú területek kivételével) igénybe vehető támogatások:
D) 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól – A jogszabály alapján vissza nem térítendő kompenzációs támoga tás vehető igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén
felmerülő költségek és jövedelem kiesés ellentételezése céljából.
Erdőkre (magán- és önkormányzati tulajdonú területekre) igénybe vehető támogatások:
E) 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – A jogszabály alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a fiatal erdők gazdasági értékét növelő állománynevelési jellegű tevékenységek (befejezett erdősítés ápolás, tisztítás és törzsnyesés) végzésére.
Jelen területen a magántulajdonú erdők esetében a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló jogszabály alapján normatív terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás, valamint a 25/2012. (III. 20.)
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VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló jogszabály alapján viszsza nem térítendő támogatás, továbbá a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló jogszabály alapján
vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000 irányelve ket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és jövedelem kiesés
ellentételezésére igényelhető.
3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
A felsoroltakhoz képest új támogatási jogcímre (részletes elővizsgálatok híján) nem tudunk javaslatot tenni, a vizsgálati terület erdein belül mutatkozó magas állami tulajdoni há nyad miatt azonban valamilyen módon szükségesnek tartanánk a fenti szempontok/jogcímek állami szektorra való kiterjesztését is. Mivel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) közvetlenül nem támogathatók az állami tulajdonú területek, itt szóba
jöhetnek esetleg az állami erdőgazdálkodás rendszerén belül elkészítendő belső szabályozások és utasítások (hozzájuk rendelten pedig belső pénzeszköz-elkülönítések), illetve
a plusz források bevonását jelentő, az ismertetett (vagy azokhoz hasonló) jogcímek szerinti, természetvédelmi célokat is szolgáló tevékenységek megvalósítását segítő pályázatok.
A nem állami tulajdonú területek esetében elemzésnek szükséges továbbá alávetni a je lenlegi támogatás-igénylések és támogatottság mértékét, a futó programok megfelelőségét, hogy a működő támogatási programok hatékonyságáról reális helyzetképet kapjunk.
Cserjésedés visszaszorítására és inváziós növények irtására kidolgozott támogatási
rendszer is kellene, amely cserjésedés, illetve a fertőzöttség mértékét alapul véve, javasolt
technológiák (élőhely és fertőzöttség függően mechanikai, vagy kémiai módszer)
alkalmazása mellett nyújtana a visszaszorításhoz támogatást.
3.3.2. Pályázatok
Az erdős élőhelyek állapotának javítására plusz forrás bevonását jelenthetik a különböző élőhely-rekonstrukciós célzatú pályázatok (pl. KEHOP).
3.3.3. Egyéb
A területre vonatkozó egyéb javaslatot nem fogalmazunk meg.
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3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
2013 februárjában összegyűjtöttük a területen érintett célcsoportok többségének elérhetőségeit, mely a tervezési folyamat során még újabb érintettekkel bővült.
2013 márciusától megkezdtük a fontosabb célcsoportok és érintettek megkeresését. Emailen vagy postai úton tájékoztató levelet küldtünk ki 22 érintett számára, melyben tájékoztattuk őket a fenntartási tervek tervezési folyamatáról, céljáról, kommunikációjáról, a
tervezett fórumokról, információs anyagokról. Tájékoztattuk őket arról is, hogy milyen módon nyílik lehetőségük észrevételeket és javaslatokat tenni (önkormányzati kifüggesztés,
fórumok, honlap, levélben vagy e-mailen megküldött észrevételek), illetve kértük együttműködésüket az egyeztetési folyamatban. A tájékoztató levéllel együtt egy kérdőívet is eljuttattunk hozzájuk, melyben – célcsoportonként eltérő tartalommal – a Natura 2000 kije löléssel és az adott területtel kapcsolatos tájékozottságukról, a kijelöléshez való viszonyu lásukról, problémáikról, elvárásaikról, javaslataikról kérdeztük őket. Az időközben felmerülő újabb kulcsérintettek számára ugyancsak megküldtük a tájékoztató levelet és kérdőívet,
így az előzetes tájékoztatás és kérdőívezés folyamata 2013 júliusáig zajlott. A megkeresett 22 érintett közül 8 válaszolt (levélben, e-mailen vagy telefonon) a kérdőívben feltett
kérdésekre.
2013 májusában mind a három érintett önkormányzattal telefonon is kapcsolatba lép tünk, ily módon is tájékoztatva őket a fenntartási tervek készítésének kommunikációs fo lyamatáról. Együttműködésüket, illetve a fórumok szervezésével és a helyben alkalmazható tájékoztatással kapcsolatban segítségüket is kértük.
2013 májusában telefonon is megkerestük az encsi falugazdász irodát és interjút készítettünk velük. Emellett együttműködésüket kértük, illetve tájékoztattuk őket a fenntartási
tervek készítésének folyamatáról, kommunikációjáról.
A célcsoportok összegyűjtésekor nem kevés nehézséget okozott a Natura 2000 terüle ten érintett földrészletek tulajdonosai nevének, elérhetőségének beszerzése. A falugazdászok – elmondásuk szerint – nem rendelkeznek adatbázissal a Natura 2000 területeken
gazdálkodó összes gazdáról, ezért a tulajdonosokról csak az egyes helyrajzi számok földtulajdoni lapjai alapján szerezhettünk be adatokat.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (http://anp.nemzetipark.gov.hu)
2013. február 5-én hírt tettünk közzé arról, hogy 14 másik Natura 2000 területtel együtt elkezdődött a terület fenntartási terveinek elkészítése. Tájékoztatást adtunk arról is, hogy a
felmérési és kommunikációs folyamat hogyan zajlik, valamint az egyes területeken milyen
védett értékek találhatók (http://anp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_7_1954).
2013. május 21-én a honlap „Egyéb védelmi kategóriák” menüpontjában kialakított „Natura
2000” menüpont alá (http://anp.nemzetipark.gov.hu/natura2000) felkerült a fenntartási tervekről egy rövid, általános tájékoztató, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén lévő Natura 2000 hálózatot bemutató térkép, az érintett helyrajzi számokat tartalmazó rendelet, a kapcsolódó jogszabályok, illetve a gazdálkodók számára további hasznos információk (kaszálással kapcsolatos ügyintézés rendje, bejelentőlap).
2013 júniusában elkészült a tájékoztató leporelló, mely tartalmazza a területen várható
korlátozásokat és azok szakmai indokait, valamint a természetvédelmi kezelő elérhetőségét.
2013 szeptemberében felkerült a honlapra a fenntartási terv tervezete, a tájékoztató leporelló,
valamint
a
falu-,
gazdafórum
és
terepbejárás
meghívója
(http://anp.nemzetipark.gov.hu/hubn20074-tallyai-patocs-hegy-sator-hegy).
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2013. október 8-án Tállyán, a megalapozó dokumentáción alapuló egyeztetési anyag
elkészülése után, egyeztető fórumot és terepbejárást szerveztünk, melyre meghívtuk az
érintett célcsoportokat. A fórum időpontját 30 nappal a megrendezést megelőzően a legfőbb érintettek számára postai vagy elektronikus úton megküldtük. Ehhez mellékeltük a
terv egyeztetési változatát. Ugyanekkor megkértük az érintett település önkormányzatát az
egyeztetési változat kifüggesztésére. A kifüggesztés időtartamát az önkormányzat pecsétjével igazolta.
A fórumon elhangzottakat folyamatosan dokumentáltuk és a javaslatokat a terv végle ges változatába beépítettük.
A területre vonatkozó intézkedéseket és korlátozásokat, illetve elérhetőségeket tartalmazó leporellót a helyi lakosság, iskolák, civil szervezetek és gazdálkodók körében terjesztjük, de az pdf. formátumban a projekt honlapjáról is letölthető.
Alkalmazott kommunikációs eszközök
Alkalmazott kommunikációs eszköz
érintettek levélben vagy e-mailben történő megkeresése és tájékoztatása
honlap

Szám
22 érintett
71 érintett
3 megjelenés

nyomtatott ismertető
önkormányzati közzététele

1 féle
3

terepbejárás

1 alkalom
13 fő
1 alkalom
13 fő
1 alkalom
15 fő

falufórum
gazdafórum

Időpont
2013. március – július
2013. szeptember
2013.02.05.
2013.05.21.
2013.09.29.
2013. június
2013. szeptember - október
2013. október 8.
2013. október 8.
2013. október 8.

3.4.2. A kommunikáció címzettjei
Előzetes kommunikáció során levélben vagy e-mailen megkeresett érintettek
6 földtulajdonos
658420. sz. Mádi Vadásztársaság
Északerdő Zrt. Tállyai Erdészeti Igazgatóság
Krakkó Erdőbirtokossági Társulat .
Tokaji Természetvédelmi Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zempléni Helyi Csoport
ZEMPLÉN Természetvédelmi Alapítvány
Tállya Önkormányzata
Abaújszántó Önkormányzata
Abaújkér Önkormányzata
Miskolci Bányakapitányság
Colas Északkő Kft.
Szerencsi Területi Falugazdász Iroda
Encsi Területi Falugazdász Iroda
Agrárium Kht.
Tállya-Golop Hegyközség
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A területen érintett összes célcsoport
a) gazdálkodók
658420. sz. Mádi Vadásztársaság
Tállyai Aranyszarvas Vadásztársaság
Zemplén Kapuja Vadásztársaság
658430 Földtulajdonosok Társult Vadászati Közössége
Északerdő Zrt. Tállyai Erdészeti Igazgatóság
Krakkó Erdőbirtokossági társulat.
Csipkés Erdőbirtokossági társulat
1 magán erdőgazdálkodó
b) a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosai és vagyonkezelői
Földtulajdoni lapok alapján tulajdonosok
c) helyi érintettségű környezetvédelmi társadalmi szervezet
Tokaji Természetvédelmi Egyesület
Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zempléni Helyi Csoport
Tállya és Térsége Lakosságáért Alapítvány
Abaújszántóért Közalapítvány
ZEMPLÉN Természetvédelmi Alapítvány
d) Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi államigazgatási szervei és települési önkormányzatok
Tállya Önkormányzata
Abaújszántó Önkormányzata
Abaújkér Önkormányzata
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal FI Vadászati és Halászati Osztály
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Miskolci Bányakapitányság
Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Földhivatal
Szerencsi Járási Földhivatal
Encsi Járási Földhivatal
Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság
Encsi Hivatásos Tűzoltóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész
Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltsége
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
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Tokaj-Hegyalja Világörökségi Gondnokság
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
e) bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint ezek gazdasági érdek-képviseleti
szervek
Colas Északkő Kft.
f) egyéb területhasználók
Abaújszántói Római Katolikus Plébánia
g) gazdálkodói szakmai szövetségek
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tokaj-hegyaljai Szőlősgazdák Szövetkezete
Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság
Vindependent Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Országos Szövetsége Egyesület
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda
h) agrár szaktanácsadók
5 agrár szaktanácsadó
i) falugazdászok
Szerencsi Területi Falugazdász Iroda
Encsi Területi Falugazdász Iroda
n) agrár szakmai és érdekképviseleti szervezet
Agrárium Kht.
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
Tállya-Golop Hegyközség
Abaúji Hegyközség
Tokaj-Hegyaljai Történelmi Borút Egyesület Tállya
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
m) környékbeli iskolák
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Zempléni Árpád Általános Művelődési Központ
Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Wesley János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
o) Leader Egyesület
Abaúj Leader Egyesület
3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
Az előzetes kommunikáció folyamán felvettük a kapcsolatot több hatósággal, a fenntar tási tervek készítéséhez szükséges adatok megkérése ügyében.
2013 áprilisában megkerestük a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának Vadászati Osztályát, és kikértük a fenntartási tervek készítéséhez szükséges
vadászati adatokat.
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Ugyancsak 2013 áprilisában a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától megkértük a területen érintett erdőgazdálkodók elérhetőségét.
2013 őszén meghívtuk az érintett hatóságokat a fórumokra és a terepbejárásra, valamint elküldtük részükre a terv tervezetet, és kértük, hogy véleményezzék azt. A megkere sett 22 hatóság közül 11 jelzett vissza.
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság megjegyezte, hogy a 2009.
évi XXXVII. tv. előírásai továbbra is vonatkoznak a területre, az eddig fennálló kötelezettségek továbbra is érvényben vannak, mely észrevétel beépítésre került a 3.2.1. Élőhelyek
kezelése fejezetbe.
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jelezte, hogy a
fenntartási tevékenységek során gondoskodni kell arról, hogy a környezeti hatások az
érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, ez beépítésre került a
3.2. 1. fejezetbe.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság az elektronikus hírközlési
építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdését, a postai létesít mények vonatkozásában a 2012. évi CLIX. törvény 31. § (1) bekezdését kéri figyelembe
venni. Javaslatuk beépítésre került a 3.2.1. Élőhelyek kezelése alfejezet Gazdálkodáshoz
nem köthető javaslatok pontjába.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség jelezte,
hogy a kialakítandó, áthelyezendő, ideiglenes és végleges közlekedésépítési létesítményekhez, valamint a megszüntetendő közlekedési létesítményekre a hatóságuktól enge délyt kell kérni a 93/2012. (V.10.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, mely ja vaslat beépítésre került a 3.2.1. Élőhelyek kezelése alfejezet Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok pontjába.
A B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az
egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges fel tételrendszer megállapításáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szerinti előírásokat a
Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetéseknél is alkalmazni kell, így a támogatás igénybevétele esetén kötelezően alkalmazandó
a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” feltételrendszer. Javaslatuk beépítésre
került a 3.2.1. Élőhelyek kezelése alfejezetébe.
A Miskolci Bányakapitányság megállapította, hogy a terület bányászati jogot, megállapított bányatelket, jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkező bányát, valamint megkutatott, ipari készlettel rendelkező, az Állami Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplő ásványi nyersanyag-lelőhelyet nem érint, mely beépítésre került a megalapozó dokumentáció
1.3.3.6. Ipar, bányászat fejezetébe.
A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ kérte annak
feltüntetését, hogy a világörökségi területen elhelyezkedő bármilyen tájhasználati formának, tevékenységnek, létesítménynek, épített elemnek a lehető legjobban kell illeszkednie
a világörökségi terület épített és táji környezetéhez, amely beépítésre került a 3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése fejezetbe.
A 658430 sz. Földtulajdonosok Társult Vadászati Közössége jelezte, hogy a vadászok
nem értenek egyet a sózók, vadászati építmények korlátozásával. Felvilágosítást kaptak,
hogy ez a korlátozás az értékes növényfajokat tartalmazó tisztásokra vonatkozik.
A Krakkó Ebt. nyilatkozata szerint akác- és fenyőerdeik fafajcseréjét csak támogatással
tudnák elvégezni. Tájékoztattuk, hogy van fafajcserés átalakításra támogatási rendszer.
Nem tett kifogást a tervezetben foglaltakkal kapcsolatban az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve.
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Illetékesség hiányában nem tett észrevételt a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság.
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