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

Sárospataki Mandulás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

1.2. Azonosító kód
Tervezési terület azono- HUBN 20075
sítója:

1.3. Kiterjedés
Tervezési terület kiterje- 8,59 ha
dése:

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.4.1.
•
•
•
1.4.2.
•

Jelölő élőhelyek
6190* Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
6240* Szubpannon sztyeppék
Jelölő fajok:
A területen jelölő faj nincs.

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

Sárospatak

Érintett terület
(ha)
8,59
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Település területének
érintettsége (%)
100

1.6. Egyéb védettségi kategóriák
Típus

Kód

Név

Kiterjedés

Védetté nyilvánító
jogszabály száma

Helyi jelentősé- 4/44/TT Sárospataki Mandulás növény- 6,7 ha
gű védett terület /84
világa

24/2007. (X.1) KvT.
rendelet

történeti táj

tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti táj

5/2012.
(II.
NEFMI rendelet

világörökségi
helyszín és védőövezete

Tokaj-hegyaljai történelmi borvi- A tárgyi Natura 2000 2002.
június
29.
dék kultúrtáj világörökségi hely- terület teljes egészé- UNESCO határozat
szín és védőövezete
ben világörökség terülten helyezkedik el.

Országos ökológiai hálózat

Országos ökológiai hálózat öve- A tárgyi Natura 2000 2003. évi XXVI. törzet
területből 6,34 ha az vény az Országos TeOrszágos
Ökológiai rületrendezési Tervről
Hálózat magterületén
helyezkedik el. A többi
terület nem része a
hálózatnak.

7.)

1.7. Tervezési és egyéb előírások
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv
•

Természetvédelmi kezelési terv idáig nem készült a területre vonatkozóan. A helyi
védettséget fenntartó képviselő-testületi rendelet tartalma szerint az 1995. évi LIII.
törvény és az 1996. évi LIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.7.2. Településrendezési eszközök
•

Településrendezési eszközök – Sárospatak Településrendezési Terve: (többször
módosított 11/2002. (VII.4.) önkormányzati rendelet)

1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek
•

A területen nincs üzemtervezett erdő.

1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek
•

Zemplén Hubertus Vadásztársaság (3950 Sárospatak Nagy Lajos út 7.) mint
vadgazdálkodó éves vadgazdálkodási terve: Érvényes: 2013. március 1. – 2014.
február 28. Jóváhagyta: B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóság, Miskolc Blaskovics u. 24.

•

A II/3 Zempléni Nagyvadas Vadgazdálkodási körzet 10 éves körzeti
vadgazdálkodási terve. Érvényes: 2007-2017. Jóváhagyta: Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Miniszter.
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1.7.5. Halgazdálkodási tervek
A területre nem vonatkozik halgazdálkodási terv.
1.7.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
A területre a 2-5. Tokaj-Hegyalja vízgyűjtő-gazdálkodási alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terve vonatkozik. Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
1.7.7. Egyéb tervek
A területre nem vonatkozik egyéb terv.2. Veszélyeztető tényezők
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Érintett
JelenVeszélyeztető
terület Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen
Kód
tősétényező neve
nagysámódon gyakorol hatást?
ge
ga (%)
K02.0 Szukcesszió
H
60
A szubpannon sztyeppék (6240) cserjésedé1.
sét és erdősödését okozza.
J
Leégés/leégeté L
01.01. s

30

A szubpannon sztyeppék (6240) struktúráját
megváltoztatják az antropogén hatásra kialakult tűzesetek.

G05.0 Taposás
1

L

10

E03.0 Inert hulladék
3.

L

1-2

E03.0 Egyéb hulladék L
4.
(pl.
kutyatetemek)

1-2

I01

0,5

Közösségi események alkalmával a nagy tömegű látogatás miatti taposás, valamint villanyvezeték karbantartási munkák miatt a taposás a szubpannon sztyeppék (6240), pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190) struktúráját megváltoztatja, Natura
2000-es jelölő és védett növényfajokat veszélyeztet.
Az ismeretlen forrásból származó, út mentén
lerakott és elhagyott inert hulladék a szubpannon sztyeppéket (6240) veszélyezteti, tájképromboló hatású.
Az ismeretlen forrásból származó, bokrok alján elhagyott bomló tetemek a szubpannon
sztyeppéket (6240) veszélyeztetik, tájképromboló hatásúak, valamint közegészségügyi
szempontból is károsak.
A szubpannon sztyeppékben (6240) szerkezetátalakulást okoz, kiszorítva a honos fajokat.

Idegenhonos
L
inváziós fajok
jelenléte

C
Felszíni
01.04. bányászat
01.

L
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A területen a külszíni bányászat megszűnt
ugyan és jelenleg nincs érvényes lefektetett
bányatelek, de a megelőzés elve szerint került
potenciálisan veszélyeztető tényezők közé. Az
újranyitás a pannon sziklagyepeket (StipoFestucetalia pallentis) (6190) megszüntetné, a
Natura 2000-es és védett növényfajokat veszélyeztetné.
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3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
•

•
•
•

•
•
•

•
•

A szubpannon sztyepprétek (6240) és a pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia
pallentis) (6190), valamint a bennük élő Natura 2000-es – leánykökörcsin(Pulsatilla
grandis), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) – és egyéb védett fajok
populációinak és élőhelyeinek megőrzése, fenntartása.
A szubpannon sztyepéket és pannon sziklagyepeket veszélyeztető mértékű
cserjésedés megállítása, az élőhelyek gyepként való fenntartása.
A területen megjelenő akác, esetleg egyéb idegenhonos növényfajok egyedei
eltávolítása, a terület helyreállítása.
A szubpannon sztyeppéken a cserjésedés megakadályozása céljából rendszeres,
a Natura 2000-es és védett növényfajok virágzását és termésérését figyelembe
vevő ,gyepfenntartó kezelés megszervezése.
Az antropogén hatásra kialakuló tűzesetek megelőzése.
Az élőhelyek megváltoztatásával, rongálásával járó tevékenységek és
területhasználatok megakadályozása.
A bánya okozta tájseb tájba illesztése. (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-es 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
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-NÉRszerinti 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.
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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
3.2.1.2. GYEPEK
Gyepek esetében legfontosabb feladat a nyílt, inváziós és gyomfajoktól mentes, természetes növénytakaróval fedett élőhelyek megőrzése, fenntartása. Ezen cél elérése érdekében elengedhetetlen antropogén hatásra kialakuló, gyakori tűzeseteket megelőzése, a
megfelelő és kímélő agrotechnika kiválasztása, a Natura 2000 és védett fajok életmenetét, virágzását figyelembe vevő kaszálási időpont megválasztása.
KE-1 kezelési egység
Legérzékenyebb jelölő élőhelyek a területen. Fennmaradásukhoz a zavartalanság
biztosítása szükséges. A terület égetését meg kell akadályozni és a taposási kárt
minimalizálni szükséges.
(1) Meghatározás: Natura 2000 kód: 6190 Pannon sziklagyepek] (Minuartio-Fetucetum
pallentis és Poëtum scabrae); G3 Szilikát sziklagyepek;G3 Szilikát sziklagyepek ; 91E0*
- Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), puhafás ligeterdők és
bokorfüzesek. ÁNÉR kód:G3, J3 és J4
(2) Érintett földrészletek: Sárospatak 0769/1b és c alrészletek.
(3) Gazdálkodási jellegű kezelésijavaslatok:
Kód

gyepterületekre vonatkozó előírások

Gy211

Legeltetés és kaszálás tilos, a területet kezeletlenül kell fenntartani.
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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.
(1) Meghatározás:Natura 2000 kód: 6240 Szubpannon lejtősztyepek és sziklafüves lejtők ;
ÁNÉR kód: H3a Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten
(2) Érintett földrészletek: Sárospatak 0769/1b, 0771/2c, 0771/3b, 0771/3c, 0771/6b
(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.

GY15

Tűzpászták létesítése nem megengedett.

GY20

Kizárólag kaszálással történő hasznosítás.

GY26

Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező.

GY28

A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan jelentkező őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell.

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.
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GY32

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

GY74

Kaszálás július 15 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.

KE-3 kezelési egység
Kevésbé sérülékeny élőhely, ugyanakkor számos védett sztyeppfajt őriz, melyek
virágzását és termésérését a kaszálási időpont megválasztásánál figyelembe kell venni.
Védett fajok: agárkosbor (Orchis morio), tarka imola (Centaurea triumfettii), macskahere
(Phlomis tuberosa).
(1) Meghatározás: Natura 2000 kód: 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz
gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia); ÁNÉR kód: H4 Félszáraz
irtásrétek és erdősztyeprétek (H4xP2b)
(2) Érintett földrészletek: 0771/6a, 0771/6c, 0771/6d
(3) Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:
K

támogatási rendszerbe illeszthetőség

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.

GY15

Tűzpászták létesítése nem megengedett.

GY20

Kizárólag kaszálással történő hasznosítás.
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GY26

Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező.

GY28

A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan
jelentkező őshonos cserjék megőrzésére törekedni kell.

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.

GY80

A gyepet évente csak egyszer lehet kaszálni.

GY94

10-15% kaszálatlan terület meghagyása parcellánként.

GY99

A kaszálatlan területet évente más helyen kell kialakítani.

GY115

Az inváziós és termőhely idegen fajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédő szer kijuttatásával
kell gondoskodni, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.

KE-7 kezelési egység
A bányaudvarban és az utak mentén jellemző élőhelytípus, ahol az inváziós és
gyomnövények elsősorban mechanikai úton történő visszaszorítására kell hangsúlyt
fektetni.
(1) Meghatározás: Jellegtelen üde és száraz gyepek, taposott gyomnövényzet. (OB, OC,
OG). Natura 2000 kód: (2) Érintett földrészletek: 0769/1b és 1c, 0771/3a.
(3) Gazdálkodási jellegű kezelési,javaslatok:
Kód

Gyepterületekre vonatkozó előírások

GY02

Vegyszeres gyomirtás nem megengedett, kivéve inváziós lágyszárúak eltávolítása.
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3.2.1.2. SZÁNTÓK
KE-4 kezelési egység
A területen található kisparcellás, extenzív szántókon a természetkímélő gazdálkodás
előtérbe helyezésével elősegíthető a jelölő élőhelyek és védett értékek fennmaradása.
A fenntartási tevékenységek során gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az
érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
(1) Meghatározás:Kisparcellás szántók (T6), Natura 2000 kód: (2) Érintett földrészletek: 0769/1a
(3) Gazdálkodási jellegű kezelési, javaslatok:
Kód

Szántóterületekre vonatkozó előírások

Magyarázat

SZ04

Pillangósok esetén természetkímélő kaszálás, vadriasztó
lánc használata kötelező.

SZ11

Szalma, széna: szalma, széna depóniát és bálát (különöItt a zárójelben tett megjegyzés
sen a felszíni vizektől mért 200 m távolságon belül és árnem releváns.
téren) a területről 30 napon belül le kell hordani.

SZ12

Egyéb szerves hulladék (szár, levél, cefre): cefre mészszel 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/ha-t.

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.

14

3.2.1.3. EGYÉB
KE-5 kezelési egység
Tájba illesztés, hulladékmentesítés szükséges. Bár nem természetes élőhely, mégis a
nagy kiterjedésre tekintettel külön lehatárolást igényelt. Az aszfaltozott területek, a bánya
„romterületei és épületei, építményei tartoznak ide.
(1) Meghatározás: Kivett út és bánya (U11 és U4). Natura 2000 kód: (2) Érintett földrészletek: 0769/1c, 0770.
Az érintett területen a vegyszeres gyomirtás – kivéve az inváziós fajok pontpermetezése
– szükséges.
3.2.1.4. ERDŐK
KE-6 kezelési egység
Bár a területen csak spontán erdők vannak azok fásításnak minősülnek, ezért az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
fásításra vonatkozó előírásai kötelező érvényűek. Ugyanakkor a sztyeprétek és félszáraz
gyepek rovására alakultak ki. A jelölő élőhelyek rovására terjednek, ezen az amúgy is kis
kiterjedésű területen, ezért visszaszorításuk indokolt. A spontán erdősödött foltokat,
melyek leginkább akácból és rezgőnyárból állnak meg kell szüntetni. A területet gyepként
kell fenntartani.
(1) Meghatározás: ÁNÉR kód: Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők (RD). Natura
2000 kód: (2) Érintett földrészletek: 0771/1b, 0771/3b és 3c.
(3) Gazdálkodási jellegű kezelési javaslatok:
Kód

Gyepterületekre vonatkozó előírások

Magyarázat

GY26

Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező.

GY27

Nem speciális növényvédő szer kijuttatása esetén inváziós
fásszárúak vegyszeres irtása, a területileg illetékes hatóság
engedélye alapján lehetséges.

GY118

Élőhelyrekonstrukció.

Gyeppé visszaalakítás kívánatos.
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3.2.1.5. VADGAZDÁLKODÁS
Vadgazdálkodási szempontból vadászati létesítmények kialakítása a Natura 2000 jelölő
élőhelyek sérülékenysége miatt nem javasolt. A fásításoknál leírt kezelésekkel
összhangban, a területen nem javasolt a taposási kár minimalizálása érdekében rakodó
létesítése.
Kód

Vadgazdálkodásra vonatkozó előírások

Magyarázat

VA03

A területen szóró, vadetető, sózó, a vegetációs Vegetációs időszakon kívül is
időszakban erdei rakodó létesítése tilos.
szükséges a tiltás, a taposási
kár megelőzése céljából.

Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A területen újabb bányatelek nem fektethető, valamint bányanyitás nem támogatható.
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 kerülendő.
A jelenleg lőtérnek használt volt bányaudvar tájba illesztése, rekultivációja.
Szeméttelepek elhelyezése Natura 2000 területen nem kívánatos.
A területtel közvetlenül határos „kutyatelep” fennmaradási engedélyének felülvizsgálata.
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 létesítmény kialakítását mellőzni szükséges és a meglévőket pedig
eredeti nyomvonalon kell használni.
Az elektromos vezetékek karbantartásakor a meglévő utak nyomvonaláról letérni
tilos. A karbantartás pedig nem járhat együtt természetkárosító tevékenységgel.
Minden gazdálkodáshoz köthető és gazdálkodáshoz nem köthető javaslat
szükséges a világörökségi helyszín Kiemelkedő Egyetemes Értéke megőrzése
szempontjából is.
3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés

•
•

Az Igazgatóság 10 éves fejlesztési tervében nem szerepel.
Javasolt a romos, firkás épületeket tartalmazó bányaudvar tájba illesztése,
rekultivációja.
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések

•

A közösségi jelentőségű és védett fajok megőrzéséről – még ha nem is jelölők - az
élőhelykezelési előírások maximális betartásával lehet gondoskodni. Egyéb
fajmegőrzési intézkedésre nincs szükség.
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3.2.4. Kutatás, monitorozás
•

A területen jelenleg 4 db Natura 2000 mintapont került kijelölésre, az előforduló és
jelölő élőhelyek mindegyike reprezentált, azokat az NBmR-en belüli Natura 2000
protokoll és adatlapjai alapján mérjük fel a jövőben. A Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer (NBmR) protokollja alkalmas a felmérésre.

•

A területen 3 Pulsatilla faj is előfordul - leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) hegyi
kökörcsin (P. zimmermannii) és fekete kökörcsin (P. nigricans), melyek
hibridizációjának vizsgálata elengedhetetlenül szükséges.

•

A területet rendszeresen égetik, ezért az égetés hatásainak vizsgálata szükséges.

•

A cserjésedés kontrollálása érdekében, legalább 5 évente szükséges a cserjésedés
előrehaladásának térképezése.
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3.2.5. Mellékletek
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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 terület a Bodrogközi ÉTT része A és B zóna. 4 MEPAR blokk érinti. (F4AQW-P-11,
F574W-1-11, F54QW-J-11, F5HJW-P-11). Jelenleg a területből kb. 1,5 ha nem
támogatható különböző okok miatt (pl. cserjés, felhagyott bánya, sziklás meredek terület
stb.)
Natura 2000 kifizetések a 269/2007 (X.18.) Korm. rendelet által meghatározott
feltételek betartása mellett kérhetők. A rendelet 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 területé 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 az ökológiai növénytermesztés és gyepgazdálkodás
célprogramban csak akkor lehet pályázni, ha bejelentett biogazdálkodó.
3.3.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
Cserjésedés visszaszorítására és az inváziós fajok eltávolítására jelenleg nincs
kidolgozott támogatási rendszer, ezért javasoljuk ilyen típusú rendszer kiépítését. Olyan
támogatási rendszert javaslunk, amely a cserjésedés, illetve a fertőzöttség mértékét alapul
véve, javasolt technológiák (élőhely és fertőzöttség függően mechanikai, vagy kémiai
módszer) alkalmazása mellett nyújtana a visszaszorításhoz támogatást.
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3.3.3. Pályázatok
A tervezési területet jelenleg egyetlen futó pályázat vagy pályázati terv nem érinti.
3.3.4. Egyéb
A terület jelenleg nagyobb részben az önkormányzat tulajdonában és magánkézben
van. Javaslatot lehet tenni a hulladékmentesítés és a szelektív cserjeirtás közmunkásokkal
történő elvégzésére. 3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
A kommunikáció eddig megvalósult tevékenységei, alkalmazott eszközei:
2013 februárjában összegyűjtöttük a területen érintett célcsoportok többségének
elérhetőségeit, mely a tervezési folyamat során még újabb érintettekkel bővült.
2013 márciusától megkezdtük a fontosabb célcsoportok, kulcsérintettek megkeresését.
E-mailen vagy postai úton tájékoztató levelet küldtünk ki 7 érintett számára, melyben
tájékoztattuk őket a fenntartási tervek tervezési folyamatáról, céljáról, kommunikációjáról,
a tervezett fórumokról, információs anyagokról. Tájékoztattuk őket arról is , milyen módon
nyílik lehetőségük észrevételeket és javaslatokat tenni (önkormányzati kifüggesztés,
fórumok, honlap, levélben vagy e-mailen megküldött észrevételek), illetve kértük együtt
működésüket az egyeztetési folyamatban. A tájékoztató levéllel együtt egy kérdőívet is
eljuttattunk hozzájuk, melyben – célcsoportonként eltérő tartalommal – a Natura 2000
kijelöléssel és az adott területtel kapcsolatos tájékozottságukról, a támogatási
programokhoz való viszonyulásukról, 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 7 érintett közül 3 válaszolt (levélben, e-mailen vagy
telefonon) a kérdőívben feltett kérdésekre.
2013 májusában Sárospatak önkormányzatával telefonon is kapcsolatba léptünk, ily
módon is tájékoztatva őket a fenntartási tervek készítésének kommunikációs folyamatáról.
Együttműködésüket, illetve a fórumok szervezésével és a helyben alkalmazható
tájékoztatással kapcsolatban segítségüket is kértük.
2013 júniusában telefonon is megkerestük a sárospataki 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
területen 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”
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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,
kapcsolódó jogszabályok, illetve a gazdálkodók számára további hasznos információk
(kaszálással
kapcsolatos
ügyintézés
rendje,
bejelentőlap)
(http://anp.nemzetipark.gov.hu/hubn20075-sarospataki-mandulas).
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.
2013. október 17-én Sárospatakon 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
végleges változatába beépítettük.
Alkalmazott kommunikációs eszköz
Szám
érintettek levélben vagy e-mailben történő 7 érintett
megkeresése és tájékoztatása
43 érintett
honlap
3 megjelenés

nyomtatott ismertető
önkormányzati közzététel
terepbejárás
falufórum
gazdafórum

1 féle
1
1 alkalom
11 fő
1 alkalom
12 fő
1 alkalom
11 fő

Időpont
2013. március – július
2013. szeptember
2013.02.05.
2013.05.21.
2013.09.29.
2013. június
2013. 09 16-10.04
2013. október 17.
2013. október 17.
2013. október 17.

3.4.2. A kommunikáció címzettjei
Előzetes kommunikáció során levélben vagy e-mailen megkeresett érintettek
·
1 földtulajdonos
·
Zempléni Hubertus Vadásztársaság
·
Sárospatak Önkormányzata
·
Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
·
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zempléni Helyi Csoport
·
Sárospataki Területi Falugazdász Iroda
·
Agrárium Kht.
A területen érintett összes célcsoport
a) gazdálkodók
Zempléni Hubertus Vadásztársaság
b) a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosai és vagyonkezelői
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Földtulajdoni lap alapján 1 földtulajdonos
Sárospatak Önkormányzata
Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége
c) helyi érintettségű környezetvédelmi társadalmi szervezet
Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zempléni Helyi Csoport
Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete
Zemplén Fejlesztési Társaság Alapítvány
d)
Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi
államigazgatási szervei és települési önkormányzatok
Sárospatak 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
Nemzeti Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság
B.-A.-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Földhivatal
Sátoraljaújhelyi Járási Földhivatal
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
Tokaj-Hegyalja Világörökségi Gondnokság
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Miskolci Bányakapitányság
g) egyéb területhasználók
Sárospataki Római Katolikus Plébánia
h) gazdálkodói szakmai szövetségek
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megye
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Bor-Vidék Tokaj-Hegyalja Társaság
Vindependent Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Országos Szövetsége Egyesület
Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda
j) agrár szaktanácsadók
3 agrár szaktanácsadó
k) falugazdászok
Sárospataki Területi Falugazdász Iroda
n) agrár szakmai és érdekképviseleti szervezet
Agrárium Kht.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
Sárospataki Hegyközség
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
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3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
2013 áprilisában megkerestük a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságának Vadászati Osztályát, és kikértük a fenntartási tervek készítéséhez
szükséges vadászati adatokat.
2013. őszén meghívtuk az érintett hatóságokat a fórumokra és a terepbejárásra,
valamint elküldtük részükre a terv tervezetet és kértük véleményezzék azt.
A megkeresett 20 hatóság közül 11 jelzett vissza. Beépítésre kerültek a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság Miskolci Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala Sátoraljaújhelyi
Járási Hivatal Sátoraljaújhelyi Járási Földhivatal, B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
Miskolci Bányakapitányság és egy magánszemély észrevételei.
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 3.2.1.2. Szántók alfejezetben.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatóság az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdését, a postai
létesítmények 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 pontjában.
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 engedélyt kell kérni a 93/2012. (V.10.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, mely javaslat beépítésre került a 3.2.1. Élőhelyek kezelése alfejezet Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok pontjában.
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási
Földhivatal arról adott tájékoztatást, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény 5. §-ában foglalt hasznosítási kötelezettség teljesítése ezen ingatlanok esetében
is jogszabályi kötelezettség. Ezért a 3.2.1. Élőhelyek kezelése alfejezetben beépítésre került, hogy a termőföldek hasznosítására és a földvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény is megállapít.
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 feltételrendszer 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 alfejezetében. A tűzesetek megelőzésével kapcsolatos
észrevételeit az egyes kezelési egységekben, a konkrét kezelések alatt beépítettük pl.
szénalehordás, kaszálás, tűzesetek megelőzése, tűzpászta tisztítás stb.
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 illeszked23

nie a világörökségi terület épített és táji környezetéhez, továbbá, hogy a terület világörökségi helyszín védőövezetében helyezkedik el. Ezek beépítésre kerültek a 3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése fejezetben, valamint a 3.1.Területi lehatárolás fejezetben, illetve a stilisztikai javaslatai a megfelelő helyen.
A Miskolci Bányakapitányság tájékoztatást adott arról, 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, ásványvagyonnal összefüggő kérdései
nincsenek. Észrevétele beépítésre került a megalapozó dokumentáció 1.3.3.Területhasználat és kezelés alfejezetében.
Egy magánszemély kifogásolta, hogy olyan területrész is Natura 2000 területté lett
nyilvánítva, ahol lakóház is található (071/3 hrsz). Véleményével egyetértve tájékoztattuk ,
hogy a Natura 2000 kijelölés hazánkban lezárult.
Egy magánszemély pedig védettséget jelző tábla kihelyezését kérte a terület határára. Javaslata nem került beépítésre, mivel a terület országosan nem védett, Natura 2000
tábla pedig nem létezik. A helyi védettségről tájékoztató tábla kihelyezése az önkormányzat hatásköre.
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.
Illetékesség hiányában nem tett észrevételt a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala és a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság.
A hatóságoktól és egyéb érintettektől beérkezett vélemények rövid összefoglalását a
3.4. sz melléklet tartalmazza.
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4. Térképek
4.1.Területi lehatárolás

Sárospatak teljes külterülete - beleértve a Sárospataki Mandulást is – világörökségi területen a védőövezetben helyezkedik el.
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4.2. Élőhelytérkép
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Élőhelykódok magyarázata:
G3: Nyílt szilikát sziklagyepek és törmeléklejtők
H3(a): Köves talajú lejtősztyepek
H4: Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyepprétek
J3: Folyómenti bokorfüzesek
J4: Fűz-nyár ártéri erdők
OC : Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek
OB: Jellegtelen üde gyepek
OG: Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet
P2b: Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések
RD (b): Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők
U11: Út és vasúthálózat
U4: Telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók
T6: Extenzív szántók
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4.3. Kezelési kódok térképe helyrajzi szám határokkal
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