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I. A Natura 2000 fenntartási terv 

1. A terület azonosító adatai 

1.1. Név 
 

Tervezésiterület neve és típusa: Balatoni berkek különleges madárvédelmi terület (KMT). 
 

1.2. Azonosító kód 
 
Tervezési terület azonosítója: HUDD10012 
 

1.3. Kiterjedés 
 
Tervezési terület kiterjedése:8648,91 ha 
 

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok 
 
A jelölQ fajok felsorolásánál a Natura 2000 terület adatlapjának 2021. évi változatát vettük 
alapul. 
 

1.4.1. JelölQ fajok 
 

kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) vonuló állomány 
feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis) fészkelQ és vonuló állomány 
bölömbika (Botaurus stellaris) fészkelQ és vonuló állomány 
törpegém (Ixobrychus minutus) fészkelQ állomány 
bakcsó (Nycticorax nycticorax) fészkelQ és vonuló állomány 
üstökösgém (Ardeola ralloides) fészkelQ állomány 
kis kócsag (Egretta garzetta) fészkelQ és vonuló állomány 
nagy kócsag (Egretta alba) fészkelQ és vonuló állomány 
vörös gém (Ardea purpurea) fészkelQ és vonuló állomány 
fekete gólya (Ciconia nigra) fészkelQ és vonuló állomány 
fehér gólya (Ciconia ciconia) vonuló állomány 
batla (Plegadis falcinellus) vonuló állomány 
kanalasgém (Platalea leucorodia) fészkelQ és vonuló állomány 
vetési lúd (Anser fabalis) telelQ állomány 
nagy lilik (Anser albifrons) telelQ állomány 
kis lilik (Anser erythropus) telelQ állomány 
nyári lúd (Anser anser) fészkelQ és telelQ állomány 
vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) vonuló állomány 
kendermagos réce (Anas strepera) vonuló állomány 
tQkés réce (Anas platyrhynchos) telelQ állomány 
böjti réce (Anas querquedula) vonuló állomány 
batrátréce (Aythya ferina) vonuló állomány 
cigányréce (Aythya nyroca) fészkelQ és vonuló állomány 
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darázsölyv (Pernis apivorus) fészkelQ és vonuló állomány 
barna kánya (Milvus migrans) vonuló állomány 
rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkelQ és vonuló állomány 
kígyászölyv (Circaetus gallicus) vonuló állomány 
barna rétihéja (Circus aeruginosus) fészkelQ és vonuló állomány 
kékes rétihéja (Circus cyaneus) vonuló állomány 
hamvas rétihéja (Circus pygargus) fészkelQ és vonuló állomány 
halászsas (Pandion haliaetus) vonuló állomány 
kék vércse (Falco vespertinus) vonuló állomány 
guvat (Rallus aquaticus) fészkelQ állomány 
pettyes vízicsibe (Porzana porzana) fészkelQ állomány 
kis vízicsibe (Porzana parva) fészkelQ állomány 
haris (Crex crex) fészkelQ állomány 
daru (Grus grus) vonuló állomány 
gólyatöcs (Himantopus himantopus) fészkelQ és vonuló állomány 
gulipán (Recurvirostra avosetta) fészkelQ és vonuló állomány 
pajzsoscankó (Philomachus pugnax) vonuló állomány 
piroslábú cankó (Tringa totanus) fészkelQ állomány 
szerecsensirály (Larus melanocephalus) fészkelQ és vonuló állomány 
küszvágó csér (Sterna hirundo) fészkelQ állomány 
fattyúszerkQ (Chlidonias hybridus) fészkelQ állomány 
kormos szerkQ (Chlidonias niger) fészkelQ állomány 
réti fülesbagoly (Asio flammeus) vonuló állomány 
lappantyú (Caprimulgus europaeus) fészkelQ állomány 
jégmadár (Alcedo atthis) állandó állomány 
hamvas küllQ (Picus canus) állandó állomány 
fekete harkály (Dryocopus martius) állandó állomány 
közép fakopáncs (Dendrocopos medius) állandó állomány 
balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) állandó állomány 
erdei pacsirta (Lullula arborea) fészkelQ állomány 
kékbegy (Luscinia svecica) fészkelQ állomány 
fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) fészkelQ állomány 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria) fészkelQ és vonuló állomány 
örvös légykapó (Ficedula albicollis) fészkelQ állomány 
barkóscinege (Panurus biarmicus) fészkelQ és vonuló állomány 
függQcinege (Remiz pendulinus) fészkelQ állomány 
tövisszúró gébics (Lanius collurio) fészkelQ állomány 
kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) fészkelQ és vonuló állomány 

 

1.4.2. JelölQnek javasolt fajok 
 
kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) fészkelQ állomány 
tQkés réce (Anas platyrhynchos) fészkelQ állomány 
csörgQ réce (Anas crecca) vonuló állomány 
kanalas réce (Anas clypeata) vonuló állomány 
barátréce (Aythya ferina) fészkelQ állomány 
piroslábú cankó (Tringa totanus) vonuló állomány 
szalakóta (Coracias garrulus) fészkelQ állomány 
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1.5. Érintett települések 
 
A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentQség_ 
természetvédelmi rendeltetés_ területekkel érintett földrészletekrQl szóló 1Ő/2010. (V. 11.) 
KvVM rendeletet tartalmazza. A Natura 2000 területek által érintett helyrajzi számokat, és így 
a Natura 2000 jogi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti, térképi megjelenítéssel is. A jogi jelleg 
a megosztással keletkezQ utód helyrajzi számokra is kiterjed. 

 

Település Megye 
Érintett terület A település 

területének 
érintettsége (%) (ha) (%) 

Balatonboglár Somogy 138,5 1,6 2,47 
Balatonfenyves Somogy 73,9 0,9 1,10 
Balatonlelle Somogy 619,6 7,1 8,03 
Balatonszemes Somogy 179,5 2,1 3,96 
Buzsák Somogy 2603,0 30,0 66,76 
Fonyód Somogy 1471,3 16,9 18,99 
Látrány Somogy 592,7 6,8 21,44 
Lengyeltóti Somogy 611,9 7,0 17,47 
Ordacsehi Somogy 480,9 5,5 24,12 
Öreglak Somogy 264,5 3,0 12,83 
Somogyszentpál Somogy 550,3 6,3 31,39 
Somogytúr Somogy 51,6 0,6 3,25 
Táska Somogy 1044,0 12,0 55,92 

 
 

1.6. Egyéb védettségi kategóriák 
 

Típus Kód Név 
Átfedés 

(ha) 
Átfedés 

(%) 
Kapcsolódó 

jogszabály száma 
Egyéb érintett 
(átfedQ) Natura 
2000 terület 

HUDD20058 Látrányi-puszta 944,2 96,2 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

Egyéb érintett 
(átfedQ) Natura 
2000 terület 

HUDD20035 
Pogány-völgyi 
rétek 

1948,5 97,8 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

Egyéb érintett 
(átfedQ) Natura 
2000 terület 

HUDD20031 Fehérvíz 1549,2 99,9 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

Egyéb érintett 
(átfedQ) Natura 
2000 terület 

HUDD20036 Ordacsehi berek 626,7 83,4 
275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet 

Egyedi 
jogszabállyal 
létesített 
országos 

150/TT/77 
Nagybereki 
Fehérvíz TT 

1573,0 99,6 

12/1977. OTvH 
határozat, 
111/2007. (XII. 27.) 
KvVM rendelet, 
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jelentQség_ 
védett 
természeti 
terület 

9/2013. (II. 20.) VM 
rendelet 

Egyedi 
jogszabállyal 
létesített 
országos 
jelentQség_ 
védett 
természeti 
terület 

247/TT/92 
Látrányi Puszta 
TT 

233,0 100,0 

8/1992. (III. 25.) 
KTM rendelet 

Ex lege védett 
természeti 
terület (láp) 

 Somogyszentpál 83,8 67,8 
1996. évi LIII. 
törvény 

Ex lege védett 
természeti 
terület (láp) 

 Fonyód 251,5 98,8 
1996. évi LIII. 
törvény 

Ex lege védett 
természeti 
terület (láp) 

 Lengyeltóti 32,0 100 
1996. évi LIII. 
törvény 

Ex lege védett 
természeti 
terület (láp) 

 Ordacsehi 1., 2. 303,7 100 
1996. évi LIII. 
törvény 

Ex lege védett 
természeti 
terület (földvár) 

 Török-domb 
Pontszer_en 
feljegyezve 

100 
1996. évi LIII. 
törvény 

Nemzetközi 
jelentQség_ 
terület (Ramsari 
terület) 

1963 
Dél-Balatoni 
halastavak és 
berkek 

8648,3 90,9 

45/2011. (V. 31.) 
VM rendelet, 
1993. évi XLII. 
törvény 

Nemzetközi 
jelentQség_ 
terület 
(geopark) 

 
Bakony-Balaton 
Geopark 

1609,8 0,5 

 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 

Buzsák 
magterület, 
ökológiai 
folyosó 

1748,4 100 

1996. évi LIII. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 

Táska 
magterület, 
ökológiai 
folyosó 

1042,3 54,9 

1996. évi LIII. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 
Öreglak 
magterület 237,3 96,1 

1996. évi LIII. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 
Lengyeltóti 
pufferterület 73,4 100 

1996. évi LIII. 
törvény 
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2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 

Fonyód 
magterület, 
ökológiai 
folyosó, 
pufferteület 

1423,5 34,3 

1996. évi LIII. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 
Balatonboglár 
magterület 935 55,0 

1996. évi LIII. 
törvény 
2003. évi XXVI. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 
Balatonlelle 
magterület, 
pufferterület 

619,1 3,1 

1996. évi LIII. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 

Balatonszemes 
magterület, 
ökológiai 
folyosó 

177,4 6,7 

1996. évi LIII. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

Országos 
ökológiai 
hálózat 

 
Látrány 
magterület 584,3 87,4 

1996. évi LIII. 
törvény 
2018. évi CXXXIX. 
törvény 

 
 

1.7. Tervezési és egyéb elQírások 
 

Természetvédelmi kezelési, fenntartási tervek 
9/2013. (II. 20.) VM rendelet a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület 
természetvédelmi kezelési tervérQl. 
Natura 2000 fenntartási tervek: 

 A Látrányi puszta (HUDD200ő8) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési terület 
fenntartási terve 

 A Pogányvölgyi rétek (HUDD2003ő) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési terület 
fenntartási terve 

 A Fehérvíz (HUDD20031) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési terület fenntartási 
terve 

 Az Ordacsehi berek (HUDD20036) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési terület 
fenntartási terve. 

A fenti fenntartási tervek elérhetQsége a BfNPI honlapján: https://www.bfnp.hu/hu/elfogadott-
tervek. 
 
Településrendezési eszközök 
2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt ÜdülQkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervérQl 



A Balatoni berkek különleges madárvédelmi terület (HUDD10012) Natura 2000 fenntartási terve 

9 

 

Szabályozási terv 
Balatonboglár: 9/2004 (III.5.) rendelet, 21/2004. (VI.8.) rendelet, 11/2005. (V.2.) rendelet, 

1/2010. (II.15.) rendelet, 1/2014. (I.14.) rendelet, 18/2014. (IX.15.) rendelet, 24/2014. 
(XII.2.) rendelet, 19/2015. (VIII.31.) rendelet, 24/2016. (XI.28.) rendelet, 21/2017. (X.10.) 
rendelet, 7/2020 (V.18.) rendelet. 

Balatonfenyves: 7/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet. 
Balatonlelle: 11/2013. (VII.30.) rendelet, 13/2014. (VII.31.) rendelet, 1/2017. (I.27.) rendelet, 

14/2018. (VI.1.) rendelet, 5/2019. (III.1.) rendelet, 2/2020. (I.31.) rendelet, 3/2020. (I.31.) 
rendelet, 14/2020. (V.28.) rendelet, 19/2020. (VIII.28.) rendelet, 4/2021. (III.12.) rendelet, 
10/2021. (VI.18.) rendelet. 

Balatonszemes: 12/2010. (V.17.) rendelet, 3/2012. (III.19.) rendelet, 5/2014. (III.24.) rendelet, 
14/2014. (XI.11.) rendelet, 10/2016. (V.26.) rendelet, 11/2016. (IX.19.) rendelet, 17/2016. 
(XII.12.) rendelet, 10/2017. (VI.19.) rendelet, 18/2019. (XII.17.) rendelet, 2/2020. (II.17.) 
rendelet, 13/2020. (VIII.10.) rendelet. 

Buzsák: 7/2010. (IX.9.) rendelet, ő/201ő. (IV.1.) rendelet, 1Ő/2012. (XI.1Ő.) rendelet. 
Fonyód: 16/2010. (IV.2ő.) rendelet, 1ő/2017. (VII.1Ő.) rendelet, ő/2002 (II.1ő.) rendelet, 

18/2005 (VII.1.) rendelet, 16/2010. (VI.25.) rendelet, 16/2010. (VI.25.) rendelet. 
Látrány: 1Ő/2008 (XII.01.) rendelet, 7/200Ő (IV.1ő.) rendelet. 
Lengyeltóti: 1/2007 (I.2ő.) rendelet, Ő/2012. (I.31.) rendelet, 10/2008 (IV.2ő.) rendelet, 

1/2017. (I.12.) rendelet, 19/2006 (IX.29.) rendelet, 1/2004 (I.29.) rendelet. 
Ordacsehi: 15/2011. (X.28.) rendelet, 23/2004. (X.27.) rendelet, 3/2010 (IV.12.) rendelet. 
Öreglak: 13/200Ő. (IX.8.) rendelet, 18/2016. (XII.13.) rendelet. 
Somogytúr: ő/2010. (VIII.3.) rendelet, 9/2017. (XI.8.) rendelet, 7/2016. (VII.20.) rendelet, 

62/2010. (VIII.3.) határozat, 8/200ő (VI.01.) rendelet, 9/2016. (X.26.) rendelet. 
Somogyszentpál: 8/2003. (X.1.) rendelet, 10/2010. (VI.24.) rendelet, 8/2011. (IX.29.) 

rendelet. 
 
Helyi építési szabályzat 
Balatonboglár: 9/2004 (III.5.) rendelet, 21/2004. (VI.8.) rendelet, 11/2005. (V.2.) rendelet, 

1/2010. (II.15.) rendelet, 1/2014. (I.14.) rendelet, 18/2014. (IX.15.) rendelet, 24/2014. 
(XII.2.) rendelet, 19/2015. (VIII.31.) rendelet, 24/2016. (XI.28.) rendelet, 21/2017. (X.10.) 
rendelet, 7/2020 (V.18.) rendelet. 

Balatonfenyves: 7/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet. 
Balatonlelle: 11/2013. (VII.30.) rendelet, 13/2014. (VII.31.) rendelet, 1/2017. (I.27.) rendelet, 

14/2018. (VI.1.) rendelet, 5/2019. (III.1.) rendelet, 2/2020. (I.31.) rendelet, 3/2020. (I.31.) 
rendelet, 14/2020. (V.28.) rendelet, 19/2020. (VIII.28.) rendelet, 4/2021. (III.12.) rendelet, 
10/2021. (VI.18.) rendelet. 

Balatonszemes: 12/2010. (V.17.) rendelet, 3/2012. (III.19.) rendelet, 5/2014. (III.24.) rendelet, 
14/2014. (XI.11.) rendelet, 10/2016. (V.26.) rendelet, 11/2016. (IX.19.) rendelet, 17/2016. 
(XII.12.) rendelet, 10/2017. (VI.19.) rendelet, 18/2019. (XII.17.) rendelet, 2/2020. (II.17.) 
rendelet, 13/2020. (VIII.10.) rendelet. 

Buzsák: 7/2010. (IX.9.) rendelet, 5/2015. (IV.1.) rendelet, 14/2012. (XI.14.) rendelet. 
Fonyód: 16/2010. (VI.2ő.) rendelet, 1ő/2017. (VII.1Ő.) rendelet, 16/2010. (IV.2ő.) rendelet, 

26/2012. (X.31.) rendelet, 5/2002 (II.15.) rendelet, 18/2005 (VII.1.) rendelet, 16/2010. 
(VI.25.) rendelet, 16/2010. (VI.25.) rendelet. 

Látrány: 7/200Ő (IV.1ő.) rendelet, 1Ő/2008 (XII.01.) rendelet. 
Lengyeltóti: 19/2006 (IX.29.) rendelet, 1/2007 (I.2ő.) rendelet, 1/200Ő (I.29.) rendelet, 

10/2008 (IV.25.) rendelet, 1/2017. (I.12.) rendelet, 4/2012. (I.31.) rendelet. 
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Ordacsehi: 15/2011. (X.28.) rendelet, 9/2006 (VI.29.) rendelet, 23/2004. (X.27.) rendelet, 
3/2010 (IV.12.) rendelet. 

Öreglak: 18/2016. (XII.13.) rendelet, 13/200Ő. (IX.8.) rendelet, 13/200Ő. (IX.8.) rendelet. 
Somogytúr: 9/2016. (X.26.) rendelet, 8/2005 (VI.01.) rendelet, 9/2017. (XI.8.) rendelet, 

7/2016. (VII.20.) rendelet, 62/2010. (VIII.3.) határozat, ő/2010. (VIII.3.) rendelet. 
Somogyszentpál: 8/2003. (X.1.) rendelet, 10/2010. (VI.2Ő.) rendelet, 8/2011. (IX.29.) 

rendelet. 
 
Településfejlesztési koncepció 
Balatonboglár: 220/2002 (IX.26.) határozat, 283/2002 (XI.28.) határozat, 328/2013. (XII.5.) 

határozat. 
Balatonfenyves: 161/2016. (XI.29.) Kt. határozat. 
Balatonlelle: 97/2018. (VII.23.) Kt. határozat. 
Balatonszemes: 120/2013. (X.28.) határozat. 
Buzsák: 13/200Ő. (II.11.) határozat. 
Fonyód: 128/2010. (VI.2Ő.) határozat, 231/2002 (XI.28.) határozat. 
Látrány: ő/2003 (I.27.) határozat. 
Lengyeltóti: 26/2003 (III.20.) határozat. 
Ordacsehi: 23/200Ő. (III.31.) határozat. 
Öreglak: 77/2001. (VI.28.) sz. kt. határozat, ő7/2002. (XII.12.) határozat. 
Somogytúr: 1/200ő (I.11.) határozat, 8/2000 (VI.21.) határozat. 
Táska: Ő0/200ő. (VIII.16.) határozat. 
 
Településszerkezeti terv 
Balatonboglár: 33/200Ő (II.2ő.) határozat, 83/200ő. (IV.28.) határozat, 225/2014. (XI.27.) 

határozat, 192/201Ő. (IX.11.) határozat, 260/201ő. (VIII.28.) határozat, 318/2016. (XI.24.) 
határozat, 2ő2/2017. (X.ő.) határozat. 

Balatonfenyves: 35/2020. (IX.24.) Kt. határozat. 
Balatonlelle: 17ő/2013. (VII.29.) Kt. határozat, Ő/2017. (I.26.) Kt. határozat, 31/2019. (II.28.) 

Kt. határozat, 22/2020. (II.13.) Kt. határozat, 66/2020. (V.28.) Kt. határozat, 27/2021. 
(III.12.) polgármesteri határozat. 

Balatonszemes: 1ŐŐ/2017. (VI.19.) határozat, 71/2008 (IV.21.) határozat, 101/201Ő. (III.2Ő.) 
határozat, 138/2016. (V.26.) határozat, 68/2012. (III.19.) határozat, 86/2010. (V.17.) 
határozat, 267/2016. (XII.12.) határozat, 101/2002 (VI.17.) határozat. 

Buzsák: 9Ő/2010. (IX.8.) határozat, 122/2012. (XI.13.) határozat, Ő9/201ő. (III.31.) határozat. 
Fonyód: 71/201ő. (IV.29.) határozat, 172/2017. (VII.13.) határozat, 1ő2/200ő (VI.30.) 

határozat, 128/2010. (VI.2Ő.) határozat, 128/2010 (VI.2Ő.) határozat. 
Látrány: 100/2008 (XII.01.) határozat, 29/200Ő. (IV.1ő.) határozat. 
Lengyeltóti: 1/200Ő (I.29.) határozat, 2/2017. (I.12.) határozat, 1Ő/2012. (I.30.) határozat. 
Ordacsehi: 79/2011. (X.26.) határozat, 72/2006 (VI.28.) határozat, ő7/2006 (V.31.) határozat, 

13ő/200Ő (X.26.) határozat, 13ő/200ő (X.26.) határozat, 2Ő/2010 (IV.07.) határozat. 
Öreglak: 30/200Ő. (IX.7.) határozat, 30/200Ő. (IX.7.) határozat, 93/2016. (XII.12.) határozat. 
Somogytúr: 37/2016. (VII.20.) határozat, 62/2010. (VIII.3.) határozat, Ő1/2000. (XI.2.) 

határozat, 8/2001 (XI.21.) rendelet, 62/2017. (XI.8.) határozat, ő7/2016. (X.26.) határozat, 
Ő9/200ő. (VI.01.) határozat. 

Táska: ő8/200ő. (XI.2ő.) határozat. 
 
Körzeti erdQtervek 
A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti FQosztály által üzemeltetett ErdQtérkép webes 
alkalmazás (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) alapján a tervezési terület 10%-án (845 ha) 
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található üzemtervezett erdQrészlet. A Marcali erdQtervezési körzethez 1ő3 ha (18%), a 
Somogyvárihoz 692 ha (82%) tartozik. Ezeken a területeken az erdQgazdálkodás az 
ErdQtörvényben (2009. évi XXXVII. törvény az erdQrQl, az erdQ védelmérQl és az 
erdQgazdálkodásról) foglaltak szerint zajlik, az aktuális erdQtervek alapján. 
 
Halgazdálkodási tervek 
Somogy Megyei Kormányhivatal Földm_velésügyi és ErdQgazdálkodási FQosztály 
Földm_velésügyi Osztályának SOH/21/262-2/2016. ügyiratszámú határozata a Balaton és 
vízrendszerére szóló halgazdálkodási jog nyilvántartásba vételérQl. 
 
Tájegységi vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási üzemtervek 
A vadgazdálkodási tájegységekrQl szóló 13/2016. (III. 2.) FM rendelet alapján a tervezési 
területtel átfedQ vadgazdálkodási tájegységek a Dél-balatoni (Ő10) és a KülsQ-somogyi (402) 
vadgazdálkodási tájegység. 
A vad védelmérQl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
11/C. § (1) alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal hirdetményben tette közzé a 
vadászterület határára vonatkozó határozatait a 2017.03.01-tQl- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi 
ciklusra. 
 

Vadgazdálkodási egység Kódszám 
Vadgazdálkodási 

üzemterv jóváhagyó 
határozat száma 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park (Csopak) 14-350250-
410 

SOH/21/1138-2/2016 

Csehi-Imrédi Vadásztársaság (Ordacsehi) 14-350350-
410 

SOH/21/1136-2/2016 

FT. és Természetbarátok Látrányi Vadász 
Egy. (Látrány) 

14-350450-
402 

SOH/21/1182-4/2016 

AligVárom Vadásztársaság (Marcali) 14-351650-
410 

SOH/21/1141-2/2016 

Cseralja Vadásztársaság (Buzsák) 14-355150-
410 

SOH/21/1197-2/2016 

Lengyeltóti és Környéke Trófea Vt. 
(Lengyeltóti) 

14-351550-
410 

SOH/21/1176-2/2016 

Somogyi Pagony Vadásztársaság 
(Somogyvár) 

14-351560-
410 

SOH/21/1178-2/2016 

 

A 1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati 
joggyakorlásával összefüggQ egyes kérdésekrQl jogszabály alapján „a 14-350250-410 
kódszámú Nagybereki vadászterületen, a 2017-2037-es üzemtervi ciklusban a vadászati jogot 
a Földm_velésügyi Minisztérium irányítása alatt álló Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság gyakorolja”. Tehát a tervezési terület nagy részén, amely magába foglalja a 
Pogányvölgyi rétek (HUDD2003ő) és a Fehérvíz (HUDD20031) kiemelt jelentQség_ 
természetmegQrzési terület legnagyobb részét is, a BfNPI a vadgazdálkodó. 
 
Vízgy_jtQ-gazdálkodási terv 
Magyarország 201ő. december 22-én közzétett Vízgy_jtQ-gazdálkodási tervét a közigazgatási 
egyeztetést követQen a Magyar Kormány 2016. március 9-én elfogadta. A terv elfogadását a 
Kormány a Magyar Közlöny 2016. évi ŐŐ. számában megjelent 11őő/2016. (III.31.) Korm. 
határozatban hirdette ki. A terv rövid változata a 2016. április 7-én megjelent 1Ő. sz. Hivatalos 
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ÉrtesítQben, és annak mellékleteiben érhetQ el 
(http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&program%20elemid=149).  
A tervezési terület a Balaton részvízgy_jtQ, Ő-2. azonosítójú Balaton közvetlen alegységbe 
tartozik. A vonatkozó tervek: 

 Balaton részvízgy_jtQ vízgy_jtQ-gazdálkodási terv (201ő), 
 Balaton közvetlen alegység vízgy_jtQ-gazdálkodási Terv (2016). 

 
Egyéb tervek 
A területfejlesztési törvény elQírásainak megfelelQen a Balaton Fejlesztési Tanács elkészítette 
a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját a 2021-
2027 közötti idQszakra, mely az alábbi oldalon érhetQ el: 
https://balatonregion.hu/tersegfejlesztes/atfogo-regiofejlesztesi-programok/aktualis-
fejlesztesi-dokumentumok/ 
  

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&program%20elemid=149
https://balatonregion.hu/tersegfejlesztes/atfogo-regiofejlesztesi-programok/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok/
https://balatonregion.hu/tersegfejlesztes/atfogo-regiofejlesztesi-programok/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok/
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2. VeszélyeztetQ tényezQk 
 

Kód 
VeszélyeztetQ 
tényezQ neve 

JelentQség
e 

H = nagy, 
M = 

közepes, 
L = kis 

jelentQség
_ 

Érintett 
terület 

aránya a 
jelölQ 
érték 

szempon
t jából 

(%) 

Milyen jelölQ élQhelyre vagy fajra és milyen 
módon gyakorol hatást? 

A06  

Gyepm_velés 
felhagyása (pl. 
legeltetés vagy 
kaszálás 
megszüntetése) 

H 50 

A legeltetés, vagy kaszálás felhagyása során 
meginduló szukcessziós folyamatok hatására a 
terület jellege jelentQsen megváltozik. Beindul 
a cserjésedés, a fajösszetétel megváltozása, 
inváziós növényfajok, mint a magas 
aranyvesszQ (Solidago gigantea) terjeszkedése. 
Ilyen a Látrányi Puszta TT délnyugati része 
(016ő és 0166 hrsz). 
A Nagyberek, illetve a Látrányi Puszta 
esetében ezek fontos vadlúd pihenQ- és 
táplálkozóhelyek, ezek átalakulása vagy 
megsz_nése a vadlúd (Anser) fajok életterének 
sz_külését okozná. Ugyanez vonatkozik a 
ragadozómadár fajokra (barna kánya (Milvus 
migrans), kígyászölyv (Circaetus gallicus), 
barna rétihéja (Circus aeruginosus), kékes 
rétihéja (Circus cyaneus), hamvas rétihéja 
(Circus pygargus), kék vércse (Falco 
vespertinus), darázsölyv (Pernis apivorus), 
gólyákra Ciconia spp.), partimadárfajokra,is, 
amelyeknek fontos táplálkozó-, utóbbiaknak 
pedig még költQhely is. 

A08  
Gyepterület 
kaszálása vagy 
vágása 

H 5 

A helytelen idQpontban végzett kaszálás 
veszélyezteti a haris (Crex crex) és a hamvas 
rétihéja (Circus pygargus) állományát (fészek, 
csibe vagy az adult madarak pusztulása). 

A09  
Intenzív legeltetés 
vagy túllegeltetés 

L 3 

Kevésbé káros, mint a gyepm_velés felhagyása. 
A fajösszetétel változását és a táplálékkínálat 
csökkenését okozhatja. A vadlúd fajok (Anser 
spp.) számára kedvezQtlen a téli 
táplálékszegény idQszakban. ElsQsorban a 
Látrányi Puszta területén jellemzQ. 

A10  
Extenzív legeltetés 
vagy alullegeltetés 

L 10 

Kevésbé káros, mint a gyepm_velés teljes 
felhagyása. Ugyanakkor a túl magasra nQtt 
gyepben korlátozott a szalakóta (Coracias 
garrulus) és a ragadozómadár fajok (barna 
kánya (Milvus migrans), kígyászölyv 
(Circaetus gallicus), barna rétihéja (Circus 
aeruginosus), kékes rétihéja (Circus cyaneus), 
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hamvas rétihéja (Circus pygargus), kék vércse 
(Falco vespertinus), darázsölyv (Pernis 
apivorus) táplálkozásának lehetQsége. 

A15  
MezQgazdasági 
talajm_velés (pl. 
szántás) 

L 1 

Az alacsony érték_ mezQgazdasági területek 
néhány évre m_velés alól való kivétele 
esetenként spontán gyepesedéssel kedvezQ 
élQhelyek kialakulását okozza, amelynek 
hatósági felszólítás miatti beszántása 
megsz_nteti ezeket. Ez a partimadarak 
(gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán 
(Recurvirostra avosetta), pajzsoscankó 
(Philomachus pugnax), piroslábú cankó 
(Tringa totanus) számára fQként csapadékos 
vonulási idQszakban fontos pihenQ- és 
táplálkozóhelyek lehetnek. 

A20  

M_trágya 
kijuttatása 
mezQgazdasági 
területre 

M 1 

Potenciális veszélyforrás a partimadarak 
(gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán 
(Recurvirostra avosetta), pajzsoscankó 
(Philomachus pugnax), piroslábú cankó 
(Tringa totanus), illetve egyéb földön 
táplálkozó madarak táplálkozás során 
szervezetükben felhalmozódó kemikáliák 
hatása. A hatás mértéke nem ismert, nem 
kutatott. 

A21  
NövényvédQ szerek 
használata a 
mezQgazdaságban 

M 1 

Potenciális veszélyforrás a partimadarak 
(Himantopus himantopus, Recurvirostra 
avosetta, Philomachus pugnax, Tringa 
totanus), illetve egyéb földön táplálkozó 
madarak táplálkozás során szervezetükben 
felhalmozódó kemikáliák hatása. A hatás 
mértéke nem ismert, nem kutatott. 

A36  
Egyéb 
mezQgazdasági 
tevékenység 

H 4 

A nádaratás rossz idQpontban, vagy a nádaratás 
hiánya. Nádaratás az elmúlt évtizedekben már 
csak az Ordacsehi-berekben volt, de az utóbbi 
években ott sem. Ennek idQpontja könnyen 
szabályozható, mivel saját vagyonkezelés_ 
terület. Nagyobb probléma a nádaratás hiánya 
pl. az Irmapusztai-halastavaktól északra a 
Lellei-berekben. Egyes fajok a a bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), bölömbika (Botaurus 
stellaris), nagy kócsag (Egretta alba), 
kanalasgém (Platalea leucorodia), barna 
rétihéja (Circus aeruginosus), fülemülesitke 
(Acrocephalus melanopogon) a régi (avas) 
nádasokat kedvelik, addig más fajok pl. 
kékbegy (Luscinia svecica) számára a fiatal 
(friss) vagy néhány éves nádasok is 
megfelelQek. 
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B03  

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

L 5 

A tervezési terület (Nagyberek, Látrányi 
Puszta) több üzemtervezett erdQrészletében 
nem Qshonos, táj- és termQhelyidegen fafajok 
(pl. akác, feketefenyQ) találhatóak. A 
feketefenyvesek sem fatermelést, sem 
természetvédelmi célokat nem szolgálnak. Az 
akácosok a faj terjedésével gyepterületeket 
kolonizálnak. Bár ezek jelenléte konkrét 
veszélyt nem jelent, de élQhelyként sem 
funkcionálnak megfelelQen a potenciális 
természetes vegetációhoz képest. Ugyanezeken 
a helyeken álló pl. nyáras megfelelQ 
fészkelQhely lehetne pl. a rétisas (Haliaeetus 
albicilla) számára. 

B07  

Lábonálló és fekvQ 
holt fa eltávolítása, 
beleértve a 
törmeléket is 

M 10 

A lábonálló és fekvQ holtfa költQ- és/vagy 
táplálkozóhely a harkály (Picus canus, 
Dryocopus martius, Dendrocopos medius, 
Dendrocopos syriacus) fajoknak és az örvös 
légykapónak (Ficedula albicollis). Ezek 
eltávolítása fölösleges és élQhelyvesztést okoz. 

B08  

IdQs fák 
eltávolítása (kivéve 
a lábonálló vagy 
fekvQ holt fát) 

H 10 

Az idQs fák darázsölyv (Pernis apivorus), a a 
rétisas (Haliaetus albicilla), vagy a fekete 
gólya (Ciconia nigra) fészkelQhelyei. Ezek 
eltávolítása a meglévQ és a potenciális 
fészkelQhelyek megsz_nését jelenti. 

D06 

Elektromos áram és 
kommunikáció 
átvitel (vezetékek) 

H 1 

Elektromos (közép- és nagyfeszültség_ 
kábelek) és kommunikációs vezetékekkel való 
ütközés a jelölQfajok közül a vízi-, és a 
ragadozó madarak számára veszélyes. 
Az áramütés okozta pusztulás a gólyák és 
elsQsorban a ragadozó madarak számára igen 
jelentQs veszélyforrás, ezen belül is a legfQbb 
probléma a nem madárbarát kialakítású 
középfeszültség_ légvezetékek. 
Érintett fajok: bölömbika (Botaurus stellaris), 
törpegém (Ixobrychus minutus), bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), üstökösgém (Ardeola 
ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), nagy 
kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea 
purpurea), fekete gólya (Ciconia nigra), fehér 
gólya (Ciconia ciconia), batla (Plegadis 
falcinellus), kanalasgém (Platalea leucorodia), 
nagy lilik (Anser albifrons), kis lilik (Anser 
erythropus), nyári lúd (Anser anser), 
kendermagos réce (Anas strepera), tQkés réce 
(Anas platyrhynchos), böjti réce (Anas 
querquedula), , batrátréce (Aythya ferina), 
cigányréce (Aythya nyroca), guvat (Rallus 
aquaticus), pettyes vízicsibe (Porzana 
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porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), 
gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán 
(Recurvirostra avosetta), pajzsoscankó 
(Philomachus pugnax), piroslábú cankó 
(Tringa totanus), küszvágó csér (Sterna 
hirundo), fattyúszerkQ (Chlidonias hybridus), 
kormos szerkQ (Chlidonias niger), kis 
kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), 
darázsölyv (Pernis apivorus), rétisas 
(Haliaeetus albicilla), kígyászölyv (Circaetus 
gallicus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), 
kékes rétihéja (Circus cyaneus), hamvas 
rétihéja (Circus pygargus), parlagi sas (Aquila 
heliaca), békászó sas (Aquila pomarina), 
halászsas (Pandion haliaetus), kék vércse 
(Falco vespertinus). 

E01  

Utak, ösvények, 
vasútvonalak és a 
kapcsolódó 
infrastruktúra (pl. 
hidak, viaduktok, 
alagutak) 

H 1 

ElsQsorban az M7-es autópályán történQ nagy 
sebesség_ közlekedés lehet veszélyes az 
alacsonyan repülQ és az autópályán és annak 
közvetlen közelében vadászó ragadozó 
madarak, pl. réti fülesbagoly (Asio flammeus) 
számára.  

F07  
Sport, turisztikai és 
szabadidQs 
tevékenységek 

M 10 

A Nagyberek (Fehérvíz) területén a túrázók és 
az illegális kerékpározók, a Bugaszegi-tavon a 
horgászok jelenthetnek zavarást a 
vízimadárfajok számára elsQsorban fészkelési 
idQszakban, de az Qszi és téli idQszakban is.  
Érintett fajok: bölömbika (Botaurus stellaris), 
törpegém (Ixobrychus minutus), bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), üstökösgém (Ardeola 
ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), nagy 
kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea 
purpurea), kanalasgém (Platalea leucorodia), 
nyári lúd (Anser anser), cigányréce (Aythya 
nyroca), guvat (Rallus aquaticus),  pettyes 
vízicsibe (Porzana porzana), kis vízicsibe 
(Porzana parva), piroslábú cankó (Tringa 
totanus), szerecsensirály (Larus 
melanocephalus), küszvágó csér (Sterna 
hirundo), fattyúszerkQ (Chlidonias hybridus), 
kormos szerkQ (Chlidonias niger), kis 
kárókatona (Phalacrocorax pygmeus). 

G07  Vadászat M 70 

A nyári lúd (Anser anser), nagy lilik (Anser 
albifrons), tQkés réce (Anas plathyrhynchos), 
vadászható fajok, ugyanakkor egyes 
területeken, az Irmapusztai-halastavakon, az 
Ordacsehi-berekben, a Fehérvízen a vízivad 
nem vadászható, a többi területen részben 
vadászható. 
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A legfontosabb veszélyforrás nem elsQsorban a 
lelövés, hanem a zavarás.  
A halastavi kárókatona-gyérítés során szinte 
valamennyi vízimadárfaj érintett. 

G12  

Járulékos kifogás 
vagy véletlen 
elpusztítás 
(horgászati vagy 
vadászati 
tevékenységek 
következtében) 

L 80 

A vadlúd vadászatok vagy a kárókatona 
halastavi gyérítése során a többi jelölQfajok (kis 
lilik (Anser erythropus), vörösnyakú lúd 
(Branta ruficollis), kendermagos réce (Anas 
strepera), böjti réce (Anas querquedula), , 
kanalas réce (Anas clypeata), barátréce, 
(Aythya ferina), cigányréce (Aythya nyroca), 
kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) is 
áldozatul eshetnek. Szándékosság nem 
feltételezhetQ, illetve ilyen esetek az utóbbi két 
évtizedben nem ismertek. 

H04  
Vandalizmus vagy 
gyújtogatás 

H 10 

A legnagyobb veszélyforrás a nádasok tavaszi 
(költési idQben) történQ felgyújtása. Nem 
gyakori eset, de néhány évente elQfordul. Ez 
nemcsak a nádi énekesmadarakat (kékbegy 
(Luscinia svecica), fülemülesitke 
(Acrocephalus melanopogon), hanem a 
gémféléket (törpegém (Ixobrychus minutus), 
bölömbika (Botaurus stellaris), nagy kócsag 
(Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), 
kanalasgém (Platalea leucorodia), a pettyes 
vízicsibét (Porzana porzana), a kis vízicsibét 
(Porzana parva), a nyári ludat (Anser anser) és 
a barna rétihéját (Circus aeruginosus) is 
érintheti.  

I01  

Az Unió számára 
veszélyt jelentQ 
idegenhonos 
inváziós fajok 

L 30 

A tervezési területen jelentQs az inváziós 
fertQzöttség. Hhelyenként (pontszer_en) már a 
selyemkóró (Asclepias syriaca) megjelent (pl. 
Látrányi Puszta TT). Továbbá jelentQs a 
bálványfa (Ailanthus altissima) spontán 
elQfordulása és terjeszkedése. Közepes és 
hosszabb távon élQhelyvesztést okoz. Az 
érintett fajok: erdei pacsirta (Lullula arborea), 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria), tövisszúró 
gébics (Lanius collurio), szalakóta (Coracias 
garrulus). 

I02  

Egyéb idegenhonos 
inváziós fajok (az 
Unió számára 
veszélyt jelentQ 
fajokon kívül) 

L 30 

ElsQsorban a magas aranyvesszQ (Solidago 
gigantea) terjedt el. Továbbá jelentQs a nedves 
élQhelyeken az amerikai kQris (Fraxinus 
pennsylvania) és a zöld juhar (Acer negundo) 
térfoglalása, illetve a gyepeken az ezüstfa 
(Elaeagnus angustifolia) és a fehér akác 
(Robinia pseudoacacia) spontán elQfordulása 
és terjeszkedése. Közepes és hosszabb távon 
élQhelyvesztést okoz. Az érintett fajok: erdei 
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pacsirta (Lullula arborea), karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria), tövisszúró gébics (Lanius 
collurio), szalakóta (Coracias garrulus). 

K03  
Gátak létesítése és 
m_ködtetése 

L 1 

A gátak, töltések rézs_jének kaszálása az ott 
fészkelQ nyári lúd (Anser anser), és a récefajok 
számára veszélyes. Hasonlóan káros a nádas 
szegélyek irtása a törpegém (Ixobrychus 
minutus) szempontjából. 

K05  
Víztestek fizikai 
változása 

H 20 

A legnagyobb veszélyforrás a vízszint rossz 
idQben történQ változtatása vagy idQjárás 
miatti változása. A vízszint emelkedése a 
fészkek víz alá kerülését, ami a költések 
meghiúsulását okozhatja. A vízszintcsökkenés 
pedig a táplálkozó terület csökkenését, 
elvesztését okozhatja, illetve az emlQs 
predátorok bejutását teszi lehetQvé. Érintett 
fajok: kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), 
feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), 
bölömbika (Botaurus stellaris), törpegém 
(Ixobrychus minutus), bakcsó (Nycticorax 
nycticorax), üstökösgém (Ardeola ralloides), 
kis kócsag (Egretta garzetta), nagy kócsag 
(Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), 
fekete gólya (Ciconia nigra), kanalasgém 
(Platalea leucorodia), nagy lilik (Anser 
albifrons), kis lilik (Anser erythropus), nyári 
lúd (Anser anser), vörösnyakú lúd (Branta 
ruficollis), kendermagos réce (Anas strepera), 
tQkés réce (Anas platyrhynchos), böjti réce 
(Anas querquedula), barátréce, (Aythya 
ferina), cigányréce (Aythya nyroca), barna 
kánya (Milvus migrans), a rétisas (Haliaetus 
albicilla), barna rétihéja (Circus aeruginosus), 
halászsas (Pandion haliaetus), guvat (Rallus 
aquaticus), pettyes vízicsibe (Porzana 
porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), 
piroslábú cankó (Tringa totanus), 
szerecsensirály (Larus melanocephalus), 
küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkQ 
(Chlidonias hybridus), kormos szerkQ 
(Chlidonias niger), kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus). 

L02  Fajösszetétel 
változás 
természetes 
szukcesszió 
következtében 
(más, mint a 
mezQgazdasági 

H 1 

Az Irmapusztai-halastavakon a küszvágó csér 
(Sterna hirundo) költQszigeten megjelenQ 
magaskórós növényzet csökkenti a költés 
lehetQségét. 
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vagy erdészeti 
gyakorlat által 
okozott közvetlen 
változás) 

L06  

Állat- és 
növényfajok 
közötti 
kölcsönhatások 
(versengés, 
ragadozás, 
élQsködés, 
patogenitás) 

H 50 

A vaddisznó, az emlQs ragadozók, mint (pl. 
róka, borz, menyétfélék), a kóbor kutya és 
macska, a patkány, a szárnyas predátorok (pl. 
dolmányos varjú, szarka) kártétele 
költQszigeteken, fészektelepeken, illetve 
további földön fészkelQ fajok esetében. A 
pontos károkozás mértéke nem ismert, de 
esetenként akár egy teljes fészektelepen, vagy 
annak nagy részén meghiúsulhat a költés. 
Ismert esetek küszvágó csér, illetve nagy 
kócsag telepeken. 
Érintett fajok: kis vöcsök (Tachybaptus 
ruficollis), feketenyakú vöcsök (Podiceps 
nigricollis), nyári lúd (Anser anser), haris 
(Crex crex), bölömbika (Botaurus stellaris), 
törpegém (Ixobrychus minutus), bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), üstökösgém (Ardeola 
ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), nagy 
kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea 
purpurea), kanalasgém (Platalea leucorodia), 
nyári lúd (Anser anser), barátréce, (Aythya 
ferina), cigányréce (Aythya nyroca), guvat 
(Rallus aquaticus), pettyes vízicsibe (Porzana 
porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), 
piroslábú cankó (Tringa totanus), 
szerecsensirály (Larus melanocephalus), 
küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkQ 
(Chlidonias hybridus), kormos szerkQ 
(Chlidonias niger), kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus). 

N02  

Aszály és 
csapadékmennyisé
g csökkenés a 
klímaváltozás 
következtében 

H 100 

Az aszály következtében nemcsak a 
vízfolyások nyári kiszáradása okoz idQszakos 
élQhelyvesztést, hanem a nedves gyepek, illetve 
kisebb, sekély víztestek is kiszáradnak. Az 
alacsony vízszint lehetQvé teszik a szQrmés 
predátorok bejutását. 
Érintett fajok: : kis vöcsök (Tachybaptus 
ruficollis), feketenyakú vöcsök (Podiceps 
nigricollis), haris (Crex crex), bölömbika 
(Botaurus stellaris), törpegém (Ixobrychus 
minutus), bakcsó (Nycticorax nycticorax), 
üstökösgém (Ardeola ralloides), kis kócsag 
(Egretta garzetta), nagy kócsag (Egretta alba), 
vörös gém (Ardea purpurea), fekete gólya 
(Ciconia nigra), kanalasgém (Platalea 
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leucorodia), nagy lilik (Anser albifrons), kis 
lilik (Anser erythropus), nyári lúd (Anser 
anser), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), 
kendermagos réce (Anas strepera), tQkés réce 
(Anas platyrhynchos), böjti réce (Anas 
querquedula), barátréce, (Aythya ferina), 
cigányréce (Aythya nyroca), barna kánya 
(Milvus migrans), a rétisas (Haliaetus 
albicilla), kígyászölyv (Circaetus gallicus), 
barna rétihéja (Circus aeruginosus), hamvas 
rétihéja (Circus pygargus),  guvat (Rallus 
aquaticus),  pettyes vízicsibe (Porzana 
porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), 
piroslábú cankó (Tringa totanus), 
szerecsensirály (Larus melanocephalus), 
küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkQ 
(Chlidonias hybridus), kormos szerkQ 
(Chlidonias niger), kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus). 

Xp  
Nincs információ a 
hatásokról L 20 

A vetési lúd (Anser fabalis) a korábbi nagy 
Qszi-téli egyedszámben történ megjelenése az 
elmúlt években már nem jellemzQ, 
gyakorlatilag csak 1-2 egyed fordul elQ. A faj 
Ny-Európában a vonuló/telelQ területeken jelen 
van, a hazai elt_nésének oka nem ismert, de 
vélhetQen a vonulási útvonal áthelyezQdhetett. 

 
 

Kód 
JövQbeli potenciális 

veszélyeztetQ 
tényezQ neve 

JelentQsé
ge 

H = nagy, 
M = 

közepes, 
L = kis 

jelentQség
_ 

Érintett 
terület 

aránya a 
jelölQ 
érték 

szempont 
jából (%) 

Milyen jelölQ élQhelyre vagy fajra és 
milyen módon gyakorol hatást? 

A06  

Gyepm_velés 
felhagyása (pl. 
legeltetés vagy 
kaszálás 
megszüntetése) 

H 10 

A legeltetés, vagy kaszálás felhagyása során 
meginduló szukcessziós folyamatok hatására 
a terület jellege jelentQsen megváltozhat. 
Beindul a cserjésedés, a fajösszetétel 
megváltozása, inváziós növényfajok, mint az 
aranyvesszQ (Solidago spp.) terjeszkedése.  
A Nagyberek, illetve a Látrányi Puszta 
esetében ezek fontos vadlúd pihenQ- és 
táplálkozóhelyek, ezek átalakulása vagy 
megsz_nése az vadlúd (Anser) fajok 
életterének sz_külését okozná. Ugyanez 
vonatkozik a ragadozómadár fajokra: 
kígyászölyv (Circaetus gallicus), barna 
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rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja 
(Circus cyaneus), hamvas rétihéja (Circus 
pygargus), kék vércse (Falco vespertinus) is, 
amelyeknek fontos táplálkozó hely, illetve a 
hamvas és a barna rétihéják  számára 
fészkelQhely. 

B01  

ErdQvé alakítás más 
m_velési módból 
vagy erdQsítés 
(kivéve lecsapolás) 

L 1 

ErdQtelepítési program keretében a jövQben 
gyepterületeket, alacsony érték_ 
mezQgazdasági területeket erdQsíthetnek be. 
Ez várhatóan csak kis kiterjedésben, de 
élQhelyvesztést okozhat. Érintett fajok: 
vadludak (Anser spp.), gólyatöcs 
(Himantopus himantopus), gulipán 
(Recurvirostra avosetta), pajzsoscankó 
(Philomachus pugnax), piroslábú cankó 
(Tringa totanus), haris (Crex crex), 
kígyászölyv (Circaetus gallicus), barna 
rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja 
(Circus cyaneus), hamvas rétihéja (Circus 
pygargus), kék vércse (Falco vespertinus), 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria), erdei 
pacsirta (Lullula arborea), tövisszúró gébics 
(Lanius collurio).  

F01 

Más földhasználatú 
terület lakott 
területté, településsé 
vagy rekreációs 
területté alakítása 
(kivéve lecsapolás, 
valamint tengerpart, 
torkolat és parti 
körülmények 
átalakítása) 

L 1 

Balaton-parti települések terjeszkedése, 
mezQgazdasági területek rovására, amely 
élQhelyvesztést és zavarást okozhat. Érintett 
fajok: bölömbika (Botaurus stellaris), 
törpegém (Ixobrychus minutus), bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), üstökösgém 
(Ardeola ralloides), kis kócsag (Egretta 
garzetta), nagy kócsag (Egretta alba), vörös 
gém (Ardea purpurea), kanalasgém (Platalea 
leucorodia), nyári lúd (Anser anser), 
barátréce, (Aythya ferina), cigányréce 
(Aythya nyroca), guvat (Rallus aquaticus), 
pettyes vízicsibe (Porzana porzana), kis 
vízicsibe (Porzana parva), gólyatöcs 
(Himantopus himantopus), gulipán 
(Recurvirostra avosetta), pajzsoscankó 
(Philomachus pugnax), piroslábú cankó 
(Tringa totanus), szerecsensirály (Larus 
melanocephalus), küszvágó csér (Sterna 
hirundo), fattyúszerkQ (Chlidonias hybridus), 
kormos szerkQ (Chlidonias niger), kis 
kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), 
kígyászölyv (Circaetus gallicus), barna 
rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja 
(Circus cyaneus), hamvas rétihéja (Circus 
pygargus), kék vércse (Falco vespertinus), 
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karvalyposzáta (Sylvia nisoria), erdei 
pacsirta (Lullula arborea), tövisszúró gébics 
(Lanius collurio). 

F05  

Sport, turisztikai és 
szabadidQs 
infrastruktúra 
létrehozása vagy 
fejlesztése (városi 
vagy rekreációs 
területeken kívül) 

M 1 

Rendszeresen felmerül a természeti területek, 
víztestek sport, turisztikai vagy szabadidQs 
célú hasznosítása, ami nemcsak 
élQhelyvesztést jelent, hanem a környezQ 
területek zavarása is negatív hatású. 
Valamennyi fajra hatással van. 

F07  
Sport, turisztikai és 
szabadidQs 
tevékenységek 

  

A Nagyberek (Fehérvíz) területén a túrázók, 
illegális kerékpározók, a Bugaszegi-tavon a 
horgászok jelenthetnek zavarást a 
vízimadárfajok számára elsQsorban 
fészkelési idQszakban, de az Qszi és téli 
idQszakban is. Számuk a jövQben várhatóan 
emelkedni fog. 
Valamennyi fajra hatással van. 

I01  

Az Unió számára 
veszélyt jelentQ 
idegenhonos 
inváziós fajok 

L 30 

A gyepeken a selyemkóró (Asclepias 
syriaca) és a bálványfa (Ailanthus altissima) 
terjeszkedése. Közepes és hosszabb távon 
élQhelyvesztést okoz. Az érintett fajok: 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria), erdei 
pacsirta (Lullula arborea), tövisszúró gébics 
(Lanius collurio), szalakóta (Coracias 
garrulus). 

I02  

Egyéb idegenhonos 
inváziós fajok (az 
Unió számára 
veszélyt jelentQ 
fajokon kívül) 

L 30 

Az aranyvesszQ (Solidago spp.) további 
terjeszkedése. A nedves élQhelyeken az 
amerikai kQris (Fraxinus pennsylvania) és a 
zöld juhar (Acer negundo), a gyepeken az 
ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fehér 
akác (Robinia pseudoacacia) terjeszkedése. 
Közepes és hosszabb távon élQhelyvesztés 
okoz. Az érintett fajok: karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria), erdei pacsirta (Lullula 
arborea), tövisszúró gébics (Lanius collurio), 
szalakóta (Coracias garrulus). 

L04  
Természetes 
eutrofizáció vagy 
savasodás 

M 10 

A víztestek nyílt vízfelületének csökkenése, a 
kisebbek elmocsarasodása. 
Érintett fajok: bölömbika (Botaurus 
stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), 
bakcsó (Nycticorax nycticorax), üstökösgém 
(Ardeola ralloides), kis kócsag (Egretta 
garzetta), nagy kócsag (Egretta alba), vörös 
gém (Ardea purpurea), kanalasgém (Platalea 
leucorodia), barátréce, (Aythya ferina), 
cigányréce (Aythya nyroca), guvat (Rallus 
aquaticus), pettyes vízicsibe (Porzana 
porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), 
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piroslábú cankó (Tringa totanus), 
szerecsensirály (Larus melanocephalus), 
küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkQ 
(Chlidonias hybridus), kormos szerkQ 
(Chlidonias niger), kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus). 

N02  

Aszály és 
csapadékmennyiség 
csökkenés a 
klímaváltozás 
következtében 

H 80 

A nedves gyepek, a vízfolyások, a kisebb és 
sekélyebb víztestek idQszakos (nyári) 
kiszáradása, a nagyobb víztestek 
vízszintjének drasztikus csökkenése. A 
következmények a fészkelQhelyek és a 
táplálékkínálat hirtelen csökkenése, ezáltal a 
költések elmaradása. 
Érintett fajok: bölömbika (Botaurus 
stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), 
bakcsó (Nycticorax nycticorax), üstökösgém 
(Ardeola ralloides), kis kócsag (Egretta 
garzetta), nagy kócsag (Egretta alba), vörös 
gém (Ardea purpurea), kanalasgém (Platalea 
leucorodia), barátréce, (Aythya ferina), 
cigányréce (Aythya nyroca), guvat (Rallus 
aquaticus), pettyes vízicsibe (Porzana 
porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), 
piroslábú cankó (Tringa totanus), 
szerecsensirály (Larus melanocephalus), 
küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkQ 
(Chlidonias hybridus), kormos szerkQ 
(Chlidonias niger), kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus). 
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3. Kezelési feladatok meghatározása 

3.1. Természetvédelmi célkit_zés, a terület rendeltetése 
 

Általános célkit_zés: A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület természetvédelmi 
célkit_zése az azon elQforduló, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentQség_ madárfajok 
költQ-, vonuló és telelQ állományainak, egyedszámának, populációi életképességének 
megQrzése, a fajok ökológiai szükségleteinek megfelelQ és életfeltételeiket biztosító 
élQhelytípusok kedvezQ természetvédelmi helyzetének biztosítása, fenntartása, helyreállítása. 
 
Specifikus célok:  
A terület fQ célkit_zése:  

 A Natura 2000 különleges madárvédelmi terület kiemelkedQ élQhelyi 
változatosságának, mozaikosságának biztosítása.  

 A kedvezQ ökológiai állapot felé irányuló folyamatok hosszú távú fenntartása.  
 
További célok:  

 A terület vízellátásának és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelQ 
vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek 
megfelelQen.  

 A táplálékbázisban komoly szerepet játszó halfajok ívóhelyeinek fenntartása, 
rehabilitációja, új ívóhelyek létrehozása, fejlesztése.  

 A természetvédelmi szempontok érvényre juttatása a legnagyobb összefüggQ vízfelület 
a Fehérvízi-láp („Nekota-tó”) vízszintjének szabályozása során.  

 A halastavakon a fészkelési idQszakban bekövetkezQ szélsQséges vízszintváltozások 
kivédése az itt fészkelQ fajok érdekében.  

 A nádasok idQbeni és térbeni változatosságának biztosítása érdekében a 
természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevQ módszerek hosszú távú 
alkalmazása a téli nádaratás során.  

 A nádas és gyepszegélyek határán a mozaikosság fenntartása.  
 A zárt, nagy kiterjedés_ nádasok rezervátum jellegének fenntartása és erQsítése a költQ-

, vonuló és telelQ madárállományok nyugalma és zavartalansága érdekében.  
 Az abiotikus katasztrófák (pl: t_zkár) elhárítása. 
 A pusztuló nádasok revitalizációja az optimális vízszintváltozás és természetvédelmi 

szempontokat is érvényre juttató területkezelés biztosításával.  
 A haris (Crex crex) költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, 

hariskímélQ kaszálási technikák alkalmazása.  
 A nagyvadállomány különösen a vaddisznó által okozott természetvédelmi károk 

csökkentése.  
 Fontos a vaddisznó, az emlQs ragadozók, mint (pl. róka, borz), a kóbor kutya és macska, 

a patkány, a szárnyas predátorok (pl. dolmányos varjú, szarka) állományának alacsony 
szinten való tartása. 

 Természetvédelmi céloknak megfelelQ erdQgazdálkodás kialakítása, a faültetvények 
erdQvé történQ átalakítása. ErdQk többkorúsítása, a szigetek fásszárú állományainak, 
bokrosainak fenntartása, megfelelQ fészkelQhelyek biztosítása, illetve fenntartása 
érdekében a fészkelQ fajok részére.  

 A fészkelQ szigetek fenntartása a védett és fokozottan védett madárfajok számára. 
 Idegenhonos, inváziós fajokkal szembeni védekezés.  
 Idegenhonos fajok (nem Qshonos állat- és növényfajok) telepítésének tiltása. 
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 A halastavi kárókatonagyérítés során ügyelni kell más madárfajok kíméletére. 
 A gátak és töltések kaszálása során a korona alatt a rézs_k kaszálása márc. 1 és júl. 1ő. 

között nem javasolható, mivel ezek récék és egyéb fajok potenciális fészkelQhelyei. 
 Odúk és költQládák kihelyezése javasolható. 

 

  



A Balatoni berkek különleges madárvédelmi terület (HUDD10012) Natura 2000 fenntartási terve 

26 

3.2. Kezelési javaslatok 
 

A fejezetben elQször a gazdálkodáshoz nem köthetQ általános javaslatok kerülnek ismertetésre, 
majd következnek a gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok erdQ- és 
mezQgazdálkodásra és a vízgazdálkodásra vonatkozóan. Ezt követik az egyes kezelési 
egységekre megfogalmazott elQírások és kezelési javaslatok. A természetvédelmi szempontból 
javasolt kezelések egységesebb átláthatósága érdekében az általános gazdálkodásra vonatkozó 
fejezeten túl, ún. kezelési egységeket (KE) állapítottunk meg, melyeket hasonló jelleg_, vagy 
hasonló kezelést igénylQ élQhelyfoltok alkotnak. A kezelési egységek lehatárolása nem követi 
az ingatlannyilvántartási határokat, mivel a valós és a tényleges területhasználat attól jelentQsen 
eltérhet. A kezelési egységek lefedik a teljes tervezési területet, s egyaránt tartalmaznak jelölQ 
és nem jelölQ (utóbbiak között akár másodlagos) élQhelytípusokat. A tervezési terület 
meglehetQsen összetett A kezelési egységeknél meghatározzuk azon intézkedéseket, melyek a 
jelölQ a faj megQrzése érdekében javaslunk, illetve az esetleges élQhelyfejlesztési lehetQségekre 
is kitérünk 
A 27ő/200Ő. (X. 8.) Korm. rendelet Ő.§ ő. pontja alapján „(ő) A fenntartási terv a Natura 2000 
terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit 
tartalmazza, és jogszabály eltérQ rendelkezése hiányában kötelezQ földhasználati szabályokat 
nem állapít meg.” 
Az itt megfogalmazott kezelési javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben elQforduló 
közösségi jelentQség_ értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján 
javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára, megadják, hogy a jelölQ értékek 
megQrzéséhez milyen kezelési elQírás-javaslatok alkalmazása szükséges. A már más 
jogszabály vagy hatósági eszköz alapján létezQ elQírások esetében azok kötelezQ jellegét 
értelemszer_en az azt megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen 
fenntartási terv ezekre az elQírásokra csak utalást tesz. A tervkészítés idQpontjában jogszabály 
alapján kötelezQen betartandó elQírásokon túli, a célokhoz illeszkedQ, kívánatos kezelést 
megfogalmazó elQírás-javaslatok iránymutatásként szolgálnak.  

A részben vagy teljesen átfedQ Fehérvíz (HUDD20031) kiemelt jelentQség_ 
természetmegQrzési terület 
(https://www.bfnp.hu/public/download/fc3ef3f1580dc8f9640d354b1a4bb670), a 
Pogányvölgyi rétek (HUDD2003ő) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési terület 
https://www.bfnp.hu/public/download/8e5c404872070a8ac7caa56beeeaae9b, az Ordacsehi 
berek (HUDD20036) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési terület 
https://www.bfnp.hu/public/download/bb0a5eb1dea332e6f713adc2d60c27cc valamint a 
Látrányi puszta (HUDD200ő8) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési terület 
https://www.bfnp.hu/public/download/f6ff29767e6891c37a3c9d3ef423c3cc elfogadott 
fenntartási tervei természetesen tartalmaznak elsQsorban a jelölQ élQhelyekre vonatkozó  
gazdálkodási  ajánlásokat. 

 
 
A) Gazdálkodáshoz nem köthetQ, általános javaslatok: 

 A vizes élQhelyek (halastavak, berkek) természetesnek megfelelQ vízellátását 
biztosítani szükséges.  Fontos a szélsQséges vízszintek kialakulásának 
megakadályozása, különösen a fészkelési idQszakban. 

https://www.bfnp.hu/public/download/fc3ef3f1580dc8f9640d354b1a4bb670
https://www.bfnp.hu/public/download/8e5c404872070a8ac7caa56beeeaae9b
https://www.bfnp.hu/public/download/bb0a5eb1dea332e6f713adc2d60c27cc
https://www.bfnp.hu/public/download/f6ff29767e6891c37a3c9d3ef423c3cc
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 A tervezési terület belterületbe vonása, azon lakó, üdülQ vagy iparterület kijelölése nem 
engedélyezhetQ. 

 A tervezési területen az illegális hulladék elhelyezését meg kell akadályozni, a 
meglévQket fel kell számolni. 

 Új bányatelek kialakítása és egyéb infrastrukturális fejlesztés a tervezési területen nem 
javasolható. 

 A tervezési területen belüli ingatlanokon bármiféle (pl. tanösvényt, turistautat érintQ) 
karbantartási, fenntartási munkát a természeti és táji értékek kímélete, védelme és 
megQrzése érdekében, illetve ezen szempontok figyelembevétele mellett, a m_szakilag 
indokolható legkisebb terület igénybevétele mellett lehet végezni. 

 Természetvédelmi infrastruktúraként csak az élQhely-rehabilitációt és a terület hatósági 
megjelölését, valamint a természetvédelmi célú oktatást, nevelést, bemutatást szolgáló 
létesítmények helyezhetQk el. 

 A tervezési területet bármilyen formában érintQ fejlesztés vagy jelentQsebb volumen_ 
karbantartási munkák elQtt az érintett nemzeti park igazgatóságot (Balaton-felvidéki 
NPI) értesíteni szükséges. 

 A tervezési területen a földfelszíni, továbbá vízi technikai sporttevékenység 
(motorkrossz, off-road, jet-ski, wakeboard stb.) nem folytatható, kivéve Somogytúr 
0115/3 hrsz-ú területen. 

 A területen tömeges horgászat, horgászat céljából csónakhasználat, horgászverseny, 
közösségi rendezvény kerülendQ. Ilyen rendezvény csak olyan létszámmal tervezhetQ, 
hogy ne okozza a gyepes, nádas és vízállásos területek állapotának átmeneti romlását, a 
védett fajok zavarását. A parkolók, kiszolgáló létesítmények a szántó vagy beépített 
területeken helyezendQk el. 

 A természetvédelmi kezeléshez nem kapcsolódó területkivonás gyepes, nádas vagy 
vízállásos területeken nem engedélyezhetQ. Az ilyen beruházások a jelölQ típusú élQhely 
kiterjedésének illetve a jelölQ fajok állományának csökkenésével járnak, ami ellentétes 
lenne kijelölés céljaival. Kivételt jelenthet a legeltetéses állattartás érdekében, 
gyepterületen jelenleg is meglévQ építmény bQvítése, ha arra más alternatíva nincsen. 

 SzélerQm_, szélerQm_-park telepítése nem javasolható. Napelempark csak degradált 
(barnamezQs) területen ajánlott. 

 Az utak és egyéb vonalas létesítmények (elektromos vezetékek) karbantartása során a 
természeti és táji értékek kímélete, védelme és fenntartása érdekében cserjeirtást, 
fakivágást fészkelési idQszakon kívül, augusztus 1ő. és március 1ő. között lehet végezni. 
A bolygatott talajfelszíneken az özönnövények megjelenését, megtelepedését, terjedését 
kaszálással javasolt megakadályozni. Az idegenhonos fafajok (amerikai kQris, zöld 
juhar, bálványfa, akác, ezüstfa) eltávolítása szükséges a területrQl, mechanikai és 
vegyszeres védekezéssel. Növénytelepítés esetén a területen Qshonos, valamint a 
potenciális vegetációnak megfelelQ növényfajokból javasolt válogatni. A kivitelezési 
munkák megkezdése elQtt a nemzeti park igazgatóságot értesíteni szükséges. 

 
B) Gazdálkodáshoz köthetQ kezelési javaslatok: 
Vízgazdálkodás 

 A Fehérvíz területén az élQhelyek természetes állapotára jellemzQ vízgazdálkodás 
biztosítása érdekében a Határbelvíz-csatorna bújtatójának zsilipjénél az ökológiai 
vízkészlet biztosítására alkalmazandó minimális vízszintek: december 1-június 30. 
között 10Ő,60 m (Balti tszf); július 01.-november 30. között 10Ő,10 m (Balti tszf). 

 A gátak és töltések kaszálása során a korona alatt a rézs_k kaszálása márc. 1 és júl. 15. 
között nem javasolható, mivel ezek récék és egyéb fajok potenciális fészkelQhelyei. 
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Halgazdálkodás 

 A halastavakon végzett haltermelési, illetve a nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületeken végzett halgazdálkodási tevékenység a jelenlegi gyakorlatnak 
megfelelQen (halastavakon üzemterv, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken 
pedig halgazdálkodási terv készítése) végezhetQ. 

 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken- a Tvt. 1Ő. §-ának megfelelQen- nem 
Qshonos halfajok telepítése nem engedélyezett.  

 A kárókatonagyérítés során ügyelni kell más madárfajok kíméletére. 
 Márc. 1 és júl. 1ő. között a halastavak vízszintjének drasztikus változtatása kerülendQ. 
 A gátak és töltések kaszálása során a korona alatt a rézs_ket márc. 1 és júl. 1ő. között 

lehetQség szerint ne kaszálják, mivel ezek récék és egyéb fajok potenciális 
fészkelQhelyei. 

 
Gyepgazdálkodás 

 A gyep m_velési ágú területeken természetvédelmi szempontból kedvezQtlen m_velési 
ág váltás nem engedélyezhetQ. 

 A gyepterületeken jó természeti állapotot fenn kell tartani, illetve helyre kell állítani. A 
kezeletlenség miatti spontán cserjésedést, erdQsülést meg kell akadályozni. Irtani kell a 
bálványfa (Ailanthus altissima), a zöld juhar (Acer negundo), az amerikai kQris 
(Fraxinus pennsylvanica), az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) megtelepedQ egyedeit.  

 Kiemelten fontos az inváziós és az agresszívan terjedQ, idegenhonos gyomok, így 
különösen a magas aranyvesszQ (Solidago gigantea) és a selyemkóró (Asclepias 
syriaca) visszaszorítása aktív kezeléssel. 

 A gyepterületeket lehetQleg legeltetéssel és/vagy kaszálással kell fenntartani és kezelni. 
Amennyiben az állattartás nem biztosítható, szükséges a rendszeres kaszálás. 

 A földönfészkelQ fajok védelme érdekében az elsQ kaszálás idQpontja jún. 20. után 
ajánlott. 

 KímélQ kaszálási technikák alkalmazása ajánlott: csak nappali kaszálás, kiszorító 
kaszálás, vadriasztólánc használata, megfelelQ vágásmagasság alkalmazása (>10 cm), 
búvósávok meghagyása. 

 
Szántóföldi gazdálkodás 

 Javasolható a növényvédQszerek csökkentése. 
 Javasolt a tápanyag-utánpótlás során m_trágya helyett szerves trágya használata. 
 Javasolható a gyepesedett területek m_velési ágának váltása rét/legelQvé. 
 A tervezési terület egyes részein a vadlúd elleni vadkárelhárító vadászat a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
FQosztály 01337-4/2017, 01337-8/2017, 01337-9/2017, 01337-10/2017, 01337-
18/2017 számú határozatai alapján. (érintett területek: Nagyberek, Ordacsehi-berek, 
Fonyód (Zardavári)-halastavak, Buzsáki-halastavak, Irmapusztai-halastavak) nem 
engedélyezhetQ, a tervezési terület egyéb részein pedig kerülendQ.   

 
ErdQgazdálkodás 

 A jelenlegi idegenhonos fajokból álló erdQket hosszú távon Qshonos fafajokból álló, a 
termQhelynek megfelelQ erdQkké javasolt alakítani. Az erdQk felújítása során csak a 
területen Qshonos fafajok alkalmazása engedhetQ. 

 A felújítások során elegyes erdQket javasolt létrehozni a termQhelynek megfelelQen. 
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 A fakitermelések során a közelítés kijelölt közelítQnyomokon történjen a talaj, illetve 
az esetlegesen meglévQ Qshonos fafajú természetes újulat kímélése céljából. 

 A kitermelt faanyag jó természetességi állapotú gyepeken keresztül való szállítását és 
ezeken az élQhelyeken való depózása kerülendQ, amennyiben a gyepeket érinti a fenti 
folyamat, úgy a gyepek helyreállításáról (faanyag, kéreg, f_részpor maradéktalan 
elszállítása, talaj elegyengetése) gondoskodni szükséges. 

 A cserjeszint és az erdQszegély megtartása madár fészkelQhelyek szempontjából 
kívánatos. 

 IdQs, odvas, valamint álló és fekvQ holtfa meghagyása fontos a jelölQ és más fajok 
szempontjából. 

 A gyep élQhelytípusok arányának fenntartása érdekében, a gyepek (gyep m_velési ágú 
területek) erdQsítése nem engedélyezhetQ. 

 
 
Vadgazdálkodás 

 Egyéni és társas vadászatok során óvni kell a védett természeti értékeket, a vadászatokat 
és a vadgazdálkodási tevékenységeket úgy kell végrehajtani, hogy a természeti értékek 
ne károsodjanak. 

 A vadászat során keletkezett hulladékot össze kell szedni, kilQtt töltényhüvelyeket nem 
etikus a területen hagyni. 

 A vizes élQhelyeken tilos az ólomsörét használata (79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 59. 
§ (1)), az egyéb élQhelyeken pedig nem javasolt. 

 Vadászati létesítmény csak tájba illQ módon, természetes anyagból készülhet. 
 Folyamatosan törekedni kell a szQrmés (róka, borz) és szárnyas ragadozók (dolmányos 

varjú, szarka), valamint a vaddisznóállomány alacsonyan tartására a védett növény- 
illetve állatfajok állományának védelme érdekében. 

 Élvefogó ládacsapdát alkalmazó vadgazdálkodási egység a csapda szakszer_ 
felállításával, annak folyamatos ellenQrzésével köteles biztosítani a nem vadászható 
állatfajok sérülésmentes, minél hamarabb történQ kiszabadulását. 

 Vadászati élQhely-rekonstrukció csak a természetvédelmi hatóság engedélyével, illetve 
elQzetes hozzájárulásával történhet meg. 

 A tervezési területen zárttéri vadtartás, mesterséges vadtenyésztés és kibocsátás nem 
javasolható. 

 Idegenhonos vadfaj telepítése nem engedélyezhetQ. 
 A tervezési területen szóró, sózó, vadetetQ, vadtakarmány tároló létesítése nem 

kívánatos (a tervezési területen belül a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi 
területén nem létesíthetQk a 9/2013. (II. 20.) VM rendelet alapján). Az 1996. évi LV. 
törvény 37. § (1) alapján a vadászati hatóság egyedi rendelkezése szerint az egyes 
halastavakon és berkekben a vízivad vadászata tilos a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi FQosztály 01337-4/2017, 
01337-8/2017, 01337-9/2017, 01337-10/2017, 01337-18/2017 számú határozatai 
alapján. (érintett területek: Nagyberek, Ordacsehi-berek, Fonyód (Zardavári)-
halastavak, Buzsáki-halastavak, Irmapusztai-halastavak). A tiltás bevezetése a teljes 
tervezési terület valamennyi víztestére és vizes élQhelyeire vonatkozóan javasolt. 

3.2.1. ÉlQhelyek kezelése 
 

A természetvédelmi célú javaslatok használhatósága érdekében kezelési egységeket (KE) 
állapítottunk meg a m_velési ágak szerint kiindulva, a valós területhasználat és az átfedQ Natura 
2000 területek fenntartási tervei alapján, amelyek hasonló jelleg_, egyben azonos kezelési 
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igény_ madárélQhelyek. Mivel a kezelési egységek lehatárolása gyakorlati szempontok alapján 
történt, ezért ezek elnevezése nem azonos a növénytársulások tudományos megnevezésével. 
Ennek célja, hogy a természetvédelmi szakembereken túl, a tulajdonosok, a területhasználók és 
a gazdálkodók által is értelmezhetQ, ismert és használt elnevezések legyenek. 
 

3.2.1.1. Vizes élQhelyek 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-1 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Halastavak, berkek és vízfolyások víztestei, a nyílt vízfelületeket szegélyezQ növényzet és 
nádas szegélyek, szigetek, töltések, gátak, csatornák, patakok. Ide tartoznak: Irmapusztai-
halastavak, Bugaszegi-horgásztó, Ordacsehi-berek egykori tQzegbányászat során kialakult 
élQhelyei, Fonyódi (Zardavári)-halastavak, Buzsáki (Tatárvári)-halastavak, Nagyberek 
Fehérvíz (Nekota), csatornák, patakok. 

 
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 

Érintett ÁNÉR élQhelyek: 
Ac – Álló- és lassan áramló vizek hínárnövényzete 
B1a – Nem tQzegképzQ nádasok, gyékényesek és tavikákások 
B1b – Úszólápok, tQzeges nádasok és télisásosok 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet 
BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek 
partjánál 
P2a – Üde és nedves cserjések 
RA – Pshonos fajú facsoportok, fasorok, erdQsávok 
U8 – Folyóvizek 
U9 – Állóvizek 

 
Érintett Natura 2000 élQhelyek: 

3150 – Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 
3160 – Láptavak 
6440 – Ártéri mocsárrétek 
7210*– Télisásosok 
91E0 – Puhafás ligeterdQk, éger- és kQrisligetek, illetve láperdQk 

 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok: 

kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), 
bölömbika (Botaurus stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), bakcsó (Nycticorax 
nycticorax), üstökösgém (Ardeola ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), nagy kócsag 
(Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), batla (Plegadis falcinellus), kanalasgém 
(Platalea leucorodia), vetési lúd (Anser fabalis), nagy lilik (Anser albifrons), kis lilik 
(Anser erythropus), nyári lúd (Anser anser), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), 
kendermagos réce (Anas strepera), tQkés réce (Anas platyrhynchos), böjti réce (Anas 
querquedula), batrátréce (Aythya ferina), cigányréce (Aythya nyroca), rétisas (Haliaeetus 
albicilla), barna rétihéja (Circus aeruginosus), halászsas (Pandion haliaetus), guvat 
(Rallus aquaticus), pettyes vízicsibe (Porzana porzana), kis vízicsibe (Porzana parva), 
daru (Grus grus), gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán (Recurvirostra avosetta), 
pajzsoscankó (Philomachus pugnax), piroslábú cankó (Tringa totanus), szerecsensirály 
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(Larus melanocephalus), küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkQ (Chlidonias 
hybridus), kormos szerkQ (Chlidonias niger), jégmadár (Alcedo atthis), kékbegy 
(Luscinia svecica), fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus), barkóscinege (Panurus biarmicus), nádiposzáták 
(Acrocephalus spp.), tücsökmadarak (Locustella spp.), üstökös réce (Netta rufina), búbos 
vöcsök (Podiceps cristatus), dankasirály (Larus ridibundus) 

 
 (d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 
 A halastavakon végzett haltermelési, illetve a nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületeken végzett halgazdálkodási tevékenység a jelenlegi gyakorlatnak megfelelQen 
(halastavakon üzemterv, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken pedig 
halgazdálkodási terv készítése) végezhetQ. 

 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken- a Tvt. 1Ő. §-ának megfelelQen- nem 
Qshonos halfajok telepítése nem engedélyezett.  

 A kárókatonagyérítés során ügyelni kell más madárfajok kíméletére. A gyérítést a 
táplálkozó területeken kell végezni. 

 Nem javasolt a gátak és töltések kaszálása során a korona alatt a rézs_k márc. 1 és júl. 15. 
közötti kaszálása, mivel ezek récék és egyéb fajok potenciális fészkelQhelyei. 

 A halastavak és berkek vízellátásának és természetes vízjárásának biztosítása kiemelten 
fontos. A vízgazdálkodást úgy kell végrehajtani, hogy lehetQség szerint tél végére, tavasz 
elejére (márc. 1-ig) a vízszint a legmagasabb szinten legyen. Fészkelési idQszakban 
(márc. 1.-júl. 31.) a vízszint ne emelkedjen jelentQsen (max. ő cm), illetQleg a területek 
ne száradjanak ki. 

 A Fehérvíz területén az élQhelyek természetes állapotára jellemzQ vízgazdálkodás 
biztosítása érdekében a Határbelvíz-csatorna bújtatójának zsilipjénél az ökológiai 
vízkészlet biztosítására alkalmazandó minimális vízszintek: december 1-június 30. között 
10Ő,60 m (Balti tszf); július 01.-november 30. között 10Ő,10 m (Balti tszf). 

 Javasolt az adventív fafajok (zöld juhar (Acer negundo), amerikai kQris (Fraxinus 
pennsylvanica) és az inváziós lágyszárúak (pl. magas aranyvesszQ (Solidago gigantea) 
irtása. 

 A Bugaszegi-horgásztó és a Nyugati-övcsatorna (Határkülvíz) Balatoni berkekbe tartozó 
egy része (a Nagyberek Fehérvíz TT határán kívül) kivételével javasolt a horgászati 
hasznosítás tiltása. 

  
- Az 1996. évi LV. törvény 37. § (1) alapján a vadászati hatóság egyedi rendelkezése szerint 

az egyes halastavakon és berkekben a vízivad vadászata tilos, a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi FQosztály 
01337-4/2017, 01337-8/2017, 01337-9/2017, 01337-10/2017, 01337-18/2017 számú 
határozatai alapján. (érintett területek: Nagyberek, Ordacsehi-berek, Fonyód(Zardavári)-
halastavak, Buzsáki-halastavak, Irmapusztai-halastavak). Atiltás bevezetése a teljes 
tervezési terület valamennyi víztestére és vizes élQhelyeire vonatkozóan javasolt. 

 A halastavakon a kárókatonagyérítés engedélyezhetQ. 
 Javasolt az idegenhonos halfajok telepítésének tiltása.  
 Javasolt az idegenhonos vízi állatfajok (halak, rákok, kagylók, vízi makrogerinctelenek 

stb.) behurcolásának megakadályozása, állományuk csökkentése. 
 A nádgazdálkodás engedélyezhetQ. 
 Fontos a vaddisznó, az emlQs ragadozók, mint (pl. róka, borz), a kóbor kutya és macska, 

a patkány, a szárnyas predátorok (pl. dolmányos varjú, szarka) állományának alacsony 
szinten való tartása. 
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 A fészkelQ szigetek fenntartása, a fészkelQhelyek védelme kiemelt fontosságú a védett és 
fokozottan védett madárfajok szempontjából.  

 A szigeteken gazdálkodási tevékenység, vadászat nem történhet. A szigeteken a fészkelQ 
fák, bokrok nem vághatók ki. Ilyen szigetek az Irmapusztai-halastavak közül a 2-es és a 
9-es tavon a küszvágó csér (Sterna hirundo) költQszigetek, illetve a Fehérvízen a 
kárókatonatelep költQszigetei. 

 Értékes fészkelQhelyek a nádasokban lévQ, vízben álló bokorfüzesek, amelyeken a bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), az üstökösgém (Ardeola ralloides), a kis kócsag (Egretta 
garzetta) és a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) fészkel. Ilyenek a Fehérvízen 
található vegyes költQtelepek. 

 Mindkét fészkelQhelytípus esetében fontos a megfelelQ vízszint, hogy a predátorok ellen 
védve legyenek. 

 A nádaratás évenként a nádasok maximum 20%-át érintheti. 
 A nádaratás során fel nem használt vágott nád a területen nem égethetQ el. 
 

(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 
a) KötelezQen betartandó elQírások: 
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerint. 
 
b) Javasolt elQírások: 
V01 A területen, a növényvédelmet kizárólag vizekre és vízben élQ szervezetekre nem 

veszélyes minQsítés_ anyagokkal és kizárólag inváziós növényfajok irtása céljából 
lehet végezni. 

V17 Április 1. és július 1ő. között hínárvágás nem végezhetQ. 
V19  Idegenhonos halfajok visszaszorítása, idegenhonos halfaj nem telepíthetQ. 

Megjegyzés: Mivel az idegenhonos fajok telepítését az 1996. évi LIII. törvény 14. §-a 
természetes és természetközeli állapotú vizek esetében általánosan megtiltja, ennek 
kapcsán a tilalom hatékony érvényesítése a cél. 

V27 Nyílt vízfelületeken csérek, szerkQk, sirályok megtelepedését segítQ mesterséges 
fészkelQ szigetek kialakítása és karbantartása  szükséges. 

V41 A learatott nád vizes élQhelyrQl történQ kiszállításának nyomvonalát m_ködési terület 
szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetve kell kialakítani. 

V42 A nádaratás megkezdése elQtt Ő8 órával a m_ködési terület szerinti nemzeti park 
igazgatóságot értesíteni kell. 

V43 A nádaratás befejezésérQl a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatóság 
értesítése. 

V44 A hagyásfoltok kialakítása a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 
egyeztetve történhet. 

V45 November 1. és február 1ő. között lehet nádaratást folytatni, a mindenkori idQjárási és 
talajviszonyok figyelembe vételével. 

V54 A területen nádgazdálkodás végezhetQ. 
V57 A betakarítás során a nád rizómája nem sérülhet. 
V58 Nádat deponálni, válogatni a területen nem megengedett. 
V56 A nádaratás csak fagyott talajon végezhetQ. 
V60 A nádaratás során természetes, gyorsan lebomló anyagokból készített kötözQanyag 

használata. 
V62 A nádaratás megkönnyítése érdekében az érintett terület vízszintje nem változtatható 

meg. 
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VA01 Szóró, sózó vagy etetQhely a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 
egyeztetett helyszínen alakítható ki. (Megjegyzés: országos jelentQség_ védett 
természeti területtel nem átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

VA03 A területen szóró, vadetetQ, sózó nem létesíthetQ. (Megjegyzés: országos 
jelentQség_ védett természeti területtel átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-
javaslat.) 

 
(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 

A halastavak eliszaposodása, feltöltQdése az élQhely átalakulásához vezet. A nyílt 
vízfelülettel jellemezhetQ (szukcessziós) állapot fenntartása céljából az élQhelyrehabilitáció 
javasolható. Hosszabb távon ez a folyamat a természetes víztestek esetében is bekövetkezik. 
Ha a területre kijelöléskor jellemzQ állapot már jelentQs mértékben megváltozott, ami a 
jelölQ fajok életfeltételeit nem biztosítja, akkor megfelelQ hatásbecslés után az 
élQhelyrehabilitáció végrehajtható.  
Korábban, a Balaton vízszintszabályozása elQtt vízhatásnak jelentQs mértékben kitett, illetve 
elárasztott, mára degradálódott területeken élQhelyrekonstrukció (elárasztás) javasolható.  
 

(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 
A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra kialakítása úgy javasolható, hogy az élQvilágot 
ne zavarja. A létesítményeket a terület szélén célszer_ elhelyezni. 
 

(h) Kezelési javaslatok indoklása 
A tervezési terület legfontosabb élQhelyei, mivel a legtöbb jelölQfaj ezekhez kötQdik. Ezen 
vizes élQhelyek fenntartása az egész Balaton régió szempontjából fontos, a Balatonnal 
funkcionális egységet alkotnak. Fragmentáltak és kiterjedésük viszonylag kicsi, fQként ha a 
Balatonhoz vagy a Kis-Balatonhoz viszonyítjuk. JelentQségük vonulási és telelési 
idQszakokban jelentQs, a fészkelési idQszakban felértékelQdik, mivel ezt a funkciót a Balaton 
a turisztikai nyomás, a beépítettség következtében fellépQ jelentQs zavarás és a degradált 
élQhelyek miatt nem tudja ellátni. 

 

3.2.1.2. Nagy kiterjedés_ nádasok 
 
(a) Kezelési egység kódja: KE-2 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Az Irmapusztai-halastavaktól északra (Lellei-berek), Balatonboglár, Ordacsehi, Fonyód, 
Pogányvölgyi-rétek területén található, nagy kiterjedés_ (tömbszer_), külön álló nádasok. 
Ezek egy része folyamatos vízborítású (Lellei-berek, Fonyód), másik része idQszakosan 
kiszáradó (Pogányvölgyi-rétek). Ezen élQhelyekhez közvetlenül kapcsolódnak a beékelQdQ 
mocsárrétfoltok, cserjésfoltok és puhafás facsoportok. 

 
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 

Érintett ÁNÉR élQhelyek: 
B1a – Nem tQzegképzQ nádasok, gyékényesek és tavikákások 
B1b – Úszólápok, tQzeges nádasok és télisásosok 
B2 – Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet 
B4 – Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek 
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 
D2 – Kékperjés rétek 
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D34 – Mocsárrétek 
P2a – Üde és nedves cserjések 
RA – Pshonos fajú facsoportok, fasorok, erdQsávok 

 
Érintett Natura 2000 élQhelyek: 

7210* – Télisásosok 
7230 – MészkedvelQ (meszes talajú) üde láp és sásrétek 
6410 – Kékperjés láprétek 
6440 – Ártéri mocsárrétek 

 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok: 

nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), barna rétihéja (Circus 
aeruginosus), hamvas rétihéja (Circus pygargus), kékbegy (Luscinia svecica), 
fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), barkóscinege (Panurus biarmicus), 
nádiposzáták (Acrocephalus spp.), tücsökmadarak (Locustella spp.), 

 
 (d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 
 A téli és tavaszi idQszakban javasolt a vízvisszatartás, hogy a nyári aszályos idQszakban 

is biztosított legyen a vízellátás.  
 Javasolt a nádgazdálkodás a nemzeti park igazgatósággal egyeztetett módon úgy, hogy 

az egy tömbben lévQ nádasok maximum 20%-án folyjon a gazdálkodás évente.  
 Javasolt az inváziós növényfajok (pl. magas aranyvesszQ (Solidago gigantea) irtása. 
 Fokozott figyelmet kell fordítani a tavaszi, költési idQszakban történQ gyújtogatások 

megelQzésére. 
 Javasolt a vaddisznó, az emlQs ragadozók, mint (pl. róka, borz), a kóbor kutya és macska, 

a patkány, a szárnyas predátorok (pl. dolmányos varjú, szarka) állományának alacsony 
szinten való tartása. 

 
(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 

a) KötelezQen betartandó elQírások: 
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerint. 
 
b) Javasolt elQírások: 
V41 A learatott nád vizes élQhelyrQl történQ kiszállításának nyomvonalát m_ködési terület 

szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetve kell kialakítani. 
V42 A nádaratás megkezdése elQtt Ő8 órával a m_ködési terület szerinti nemzeti park 

igazgatóságot értesíteni kell. 
V43 A nádaratás befejezésérQl a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatóság 

értesítése. 
V44 A hagyásfoltok kialakítása a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 

egyeztetve történhet. 
V45 November 1. és február 1ő. között lehet nádaratást folytatni, a mindenkori idQjárási és 

talajviszonyok figyelembe vételével. 
V54 A területen nádgazdálkodás végezhetQ. 
V57 A betakarítás során a nád rizómája nem sérülhet. 
V58 Nádat deponálni, válogatni a területen nem megengedett. 
V56 A nádaratás csak fagyott talajon végezhetQ. 
V60 A nádaratás során természetes, gyorsan lebomló anyagokból készített kötözQanyag 

használata. 
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V62 A nádaratás megkönnyítése érdekében az érintett terület vízszintje nem változtatható 
meg. 

VA01 Szóró, sózó vagy etetQhely a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 
egyeztetett helyszínen alakítható ki. (Megjegyzés: országos jelentQség_ védett 
természeti területtel nem átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.)VA03
 A területen szóró, vadetetQ, sózó nem létesíthetQ. (Megjegyzés: országos 
jelentQség_ védett természeti területtel átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-
javaslat.) 

 
(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 

Javaslat nem merült fel. 
 

(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 
A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra kialakítása úgy javasolható, hogy az élQvilágot 
ne zavarja. A létesítményeket a terület szélén célszer_ elhelyezni. 
 

(h) Kezelési javaslatok indoklása 
A nagy kiterjedés_ nádasok, mint a vizes élQhelyek egy típusának megQrzése fontos 
természetvédelmi feladat. A Balaton déli partján ezek a természetes élQhelyek az elmúlt 
évszázadban megsz_ntek, a területeket beépítették, mára már csak a berkek nádasai 
maradtak fenn. Madártani szempontból nemcsak a jelölQfajok, hanem más védett fajok (pl. 
Acrocephalus spp., Locustella spp.) szempontjából is fontosak. A jó ökológiai állapot 
fenntartása érdekében ösztönözni kell a múlt században még általános nádgazdálkodást. 

 

3.2.1.3. Száraz és félszáraz gyepek 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-3 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Vízhatás alatt nem álló száraz, félszáraz homoki gyepek. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 

Érintett ÁNÉR élQhelyek: 
G1 – Nyílt homokpusztagyepek 
H5b – Homoki sztyeprétek 
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
OD – Lágyszárú évelQ özönfajok állományai 

 
Érintett Natura 2000 élQhelyek: 

6260 – Pannon homoki gyepek 
 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok:  

darázsölyv (Pernis apivorus), barna kánya (Milvus migrans), kígyászölyv (Circaetus 
gallicus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja (Circus cyaneus), hamvas 
rétihéja (Circus pygargus), kék vércse (Falco vespertinus), erdei pacsirta (Lullula 
arborea), karvalyposzáta (Sylvia nisoria), tövisszúró gébics (Lanius collurio), szalakóta 
(Coracias garrulus), sordély (Emberiza calandra), mezei pacsirta (Alauda arvensis) 
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 (d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 
 Javasolt a legeltetéssel és kaszálással történQ hasznosítás.  
 Fontos a gyepek becserjésedésének és az inváziós növényfajok, mint az aranyvesszQ 

(Solidago spp.) és a selyemkóró (Asclepias syriaca) terjedésének megakadályozása.  
 KímélQ kaszálási technikák alkalmazása ajánlott: csak nappali kaszálás, kiszorító kaszálás, 

vadriasztólánc használata, megfelelQ vágásmagasság alkalmazása (>10 cm), búvósávok 
meghagyása. 

 
(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 

a) KötelezQen betartandó elQírások: 
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerint. 
 
b) Javasolt elQírások: 
GY01 Felülvetés nem megengedett. 
GY02 Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. 
GY10 Tárcsázás nem megengedett 
GY12 GyepszellQztetés nem megengedett 
GY13 Kiszántás nem megengedett 
GY14 Felázott talajon munkavégzés nem megengedett. 
GY22 Legeltetéssel és/vagy kaszálással történQ hasznosítás. 
GY26 Inváziós fásszárúak mechanikus irtása. 
GY29 Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti idQszakban lehetséges 
GY31 A cserjeirtás megkezdésének idQpontját legalább ő nappal korábban írásban a 

m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak szükséges bejelenteni, 
valamint a meghagyásra szánt cserjéket, cserjefoltokat a m_ködési terület szerinti 
nemzeti park igazgatósággal egyeztetni. 

GY34 Gyepterületen elQforduló, 1,ő m-nél magasabb tájidegen faegyedeket lábon állva 
kell vegyszeres kezelésben részesíteni (törzs megfúrása, vegyszer injektálása); a 
hatékonyság érdekében a vegyszert is alkalmazó munkát fafajtól függQen a 
vegetációs idQszak kezdetén (április-május) vagy végén (augusztus-szeptember) 
végezhetQ. 

GY44 A legeltetési s_r_ség egyeztetése a m_ködési terület szerinti nemzeti park 
igazgatósággal. 

GY48 Szakaszoló legeltetés esetén legeltetési terv készítése és egyeztetése a m_ködési 
terület szerinti nemzeti park igazgatósággal. 

GY107  Az inváziós gyomok virágzásban történQ kaszálása. 
GY117  Éjszakázó helyek, ideiglenes karámok és jószágállások helyét a m_ködési terület 

szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetni szükséges. 
GY122  A legeléskizárt terület kialakítása a m_ködési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyeztetve. 
V07 A gazdálkodási tevékenység során nem megengedett a gyepfelszín maradandó 

károsítása. 
E69 A környezQ gyepterületek védelme érdekében az idegenhonos fafajok alkotta 

állományok terjeszkedésének megakadályozása. 
VA01 Szóró, sózó vagy etetQhely a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 

egyeztetett helyszínen alakítható ki. (Megjegyzés: országos jelentQség_ védett 
természeti területtel nem átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

VA03 A területen szóró, vadetetQ, sózó nem létesíthetQ. (Megjegyzés: országos jelentQség_ 
védett természeti területtel átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 
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(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 

Fontos a cserjésedQ vagy más becserjésedett gyepeket a fásszárúaktól való megtisztítása. Az 
inváziós növényfajokat, mint az aranyvesszQ (Solidago spp.) és a selyemkóró (Asclepias 
syriaca) folyamatosan irtani szükséges. 
 

(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 
A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra kialakítása úgy javasolható, hogy az élQvilágot 
ne zavarja. A létesítményeket a terület szélén célszer_ elhelyezni. 
 

(h) Kezelési javaslatok indoklása 
A száraz és félszáraz gyepek fontos élQhelyek a mezei madárfajok számára. Ezen 
élQhelyeket elsQsorban a gazdálkodással (legeltetéssel) való felhagyás veszélyezteti, 
melynek következtében megjelennek az inváziós lágyszárúak (Solidago), illetve beindul a 
spontán cserjésedés. Így a területek elvesztik karakterüket és az ehhez kötQdQ fajok esetében 
élQhelyvesztés történik. Fenntartásuk elsQsorban legeltetéssel biztosítható, a kizárólag 
kaszálással történQ kezelés közép és hosszú távon nem megfelelQ. 
 

3.2.1.4. Nedves gyepek 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-4 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Ide tartoznak az év jelentQs idQszakában vízhatás alatt álló nedves gyepek, magassásosok, 
mocsárrétek, láprétek. 
 

(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 
Érintett ÁNÉR élQhelyek: 

B1b (B1bN) – Úszólápok, tQzeges nádasok és télisásosok 
B4 – Lápi zsombékésok, zsombék-semlyék komplexek 
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek 
BA – Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló- és folyóvizek 
partjánál 
D1 – Meszes láprétek, rétlápok (Caricion davallianae) 
D2 – Kékperjés rétek 
D5 – Patakparti és lápi magaskórósok 
D34 – Mocsárrétek 
OB – Jellegtelen üde gyepek 
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
OD – Lágyszárú évelQ özönfajok állományai 
OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 
P2a – Üde és nedves cserjések 
RA – Pshonos fajú facsoportok, fasorok és erdQsávok 

 
Érintett Natura 2000 élQhelyek: 

6410 – Kékperjés láprétek 
6440 - Ártéri mocsárrétek 
6510 – Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7210*– Télisásosok 



A Balatoni berkek különleges madárvédelmi terület (HUDD10012) Natura 2000 fenntartási terve 

38 

7230 – MészkedvelQ (meszes talajú) üde láp és sásrétek) 
 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok:  

darázsölyv (Pernis apivorus), barna kánya (Milvus migrans), kígyászölyv (Circaetus 
gallicus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja (Circus cyaneus), hamvas 
rétihéja (Circus pygargus), békászó sas (Aquila pomarina), kék vércse (Falco 
vespertinus), réti fülesbagoly (Asio flammeus), üstökösgém (Ardeola ralloides), kis 
kócsag (Egretta garzetta), nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), 
fekete gólya (Ciconia nigra), fehér gólya (Ciconia ciconia), vetési lúd (Anser fabalis), 
nagy lilik (Anser albifrons), kis lilik (Anser erythropus), nyári lúd (Anser anser), 
vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), tQkés réce (Anas platyrhynchos), daru (Grus grus), 
haris (Crex crex), gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán (Recurvirostra avosetta), 
pajzsoscankó (Philomachus pugnax), piroslábú cankó (Tringa totanus), karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sordély (Emberiza calandra) 
 

(d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 
 A nedves gyepek rendszeres vízellátása fontos, a vízgazdálkodás során kiemelt szerepe 

van a vízvisszatartásnak az aszályos idQszakokra való felkészülés szempontjából. 
 Javasolt a legeltetéssel és kaszálással történQ hasznosítás.  
 Fontos a gyepek becserjésedésének és az inváziós növényfajok, mint az aranyvesszQ 

(Solidago spp.) és a selyemkóró (Asclepias syriaca) terjedésének megakadályozása.  
 A legérzékenyebb területek (láprétek) mozaikos kaszálása javasolt a legkíméletesebb 

módszerekkel. 
 A rossz idQpontban, vagy helytelenül kivitelezett kaszálások zavarhatják vagy akár meg 

is semmisíthetik a fokozottan védett hamavas rétihéja és haris (Crex crex) fészkeit és 
egyedeit. A faj jól monitorozható, így minden évben beazonosíthatók a revírek, ahol a 
kaszálást megfelelQ védQzóna kijelölésével korlátozni szükséges. 

 KímélQ kaszálási technikák alkalmazása ajánlott: csak nappali kaszálás, kiszorító 
kaszálás, vadriasztólánc használata, megfelelQ vágásmagasság alkalmazása (>10 cm), 
búvósávok meghagyása. 

 Az elsQ kaszálás idQpontja június 20. után ajánlott. 
 A gyepeken táplálkozó és pihenQ vízimadarak (vadludak, partimadarak, gémek, gólyák 

stb.) riasztása nem javasolható. 
 

(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 
a) KötelezQen betartandó elQírások: 
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerint. 
Kiemelten fontos a jogszabály Ő. § (2) bekezdése szerint a „belvíz gyepterületrQl történQ 
elvezetése […] tilos”. 
 
b) Javasolt elQírások: 
GY01 Felülvetés nem megengedett. 
GY02 Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. 
GY10 Tárcsázás nem megengedett 
GY12 GyepszellQztetés nem megengedett 
GY13 Kiszántás nem megengedett 
GY14 Felázott talajon munkavégzés nem megengedett 
GY22 Legeltetéssel és/vagy kaszálással történQ hasznosítás. 
GY26 Inváziós fásszárúak mechanikus irtása. 
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GY29 Cserjeirtás csak szeptember 1. és február 28. közötti idQszakban lehetséges 
GY31 A cserjeirtás megkezdésének idQpontját legalább ő nappal korábban írásban a 

m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak szükséges bejelenteni, 
valamint a meghagyásra szánt cserjéket, cserjefoltokat a m_ködési terület szerinti 
nemzeti park igazgatósággal egyeztetni. 

GY34 Gyepterületen elQforduló, 1,ő m-nél magasabb tájidegen faegyedek vegyszeres 
kezelését lábon állva szükséges elvégezni (törzs megfúrása, vegyszer injektálása); a 
hatékonyság érdekében a kezelés fafajtól függQen a vegetációs idQszak kezdetén 
(április-május) vagy végén (augusztus-szeptember) végezhetQ.. 

GY44 A legeltetési s_r_ség egyeztetése a m_ködési terület szerinti nemzeti park 
igazgatósággal.. 

GY48 Szakaszoló legeltetés esetén legeltetési terv készítése és egyeztetése a m_ködési 
terület szerinti nemzeti park igazgatósággal. 

GY72  Kaszálás június 1ő. után lehetséges. 
GY107  Az inváziós gyomok virágzásban történQ kaszálása. 
GY110  A tisztító kaszálás legkorábbi idQpontja: szeptember 1. 
GY117  Éjszakázó helyek, ideiglenes karámok és jószágállások helyét a m_ködési terület 

szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetni szükséges. 
GY122  A legeléskizárt terület kialakítása a m_ködési terület szerinti nemzeti park 

igazgatósággal egyeztetve. 
V07 A gazdálkodási tevékenység során nem megengedett a gyepfelszín maradandó 

károsítása. 
E69 A környezQ gyepterületek védelme érdekében az idegenhonosfafajok alkotta 

állományok terjeszkedésének megakadályozása. 
VA01 Szóró, sózó vagy etetQhely a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 

egyeztetett helyszínen alakítható ki. (Megjegyzés: országos jelentQség_ védett 
természeti területtel nem átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

VA03 A területen szóró, vadetetQ, sózó nem létesíthetQ. (Megjegyzés: országos jelentQség_ 
védett természeti területtel átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

 
 
(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 
 A cserjésedQ vagy más becserjésedett nedves gyepeket a fásszárúaktól meg kell tisztítani. 

Az inváziós növényfajokat, mint az aranyvesszQ (Solidago spp.) és a selyemkóró 
(Asclepias syriaca) folyamatosan irtani kell. 

 A tervezési területen a vízgazdálkodását úgy kell fejleszteni, hogy a nedves gyepek 
rendszeres vízellátása megoldható legyen. A fejlesztések tervezése során figyelembe kell 
venni a klímaváltozás prognosztizálható hatásait, ezért már a jelenben, de a jövQben is 
fontos szerepe lesz a vízvisszatartásnak. 

 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 

A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra kialakítása úgy javasolható, hogy az élQvilágot 
ne zavarja. A létesítményeket a terület szélén célszer_ elhelyezni. 
 

(h) Kezelési javaslatok indoklása 
A nedves gyepek fontos fészkelQ, táplálkozó és pihenQ területek vízimadarak (vadludak, 
parti madarak, gémek, gólyák stb.) és ragadozó madarak számára. A tavaszi, Qszi vízállásos 
idQszakban jelentQs a szerepük a partimadarak vonulásában. Ezen fajok számára fontos a 
vízellátás, a vízhatás biztosítása. A klímaváltozás hatására ezen területek állapota 
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kedvezQtlenebbé válik, ezért támogatandók azok a tevékenységek, amik a vízmegtartást 
célozzák. 

 

3.2.1.5. Fás ligetek, cserjések, fasorok 
 
(a) Kezelési egység kódja: KE-5 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Az Országos ErdQállomány Adattárban nem nyilvántartott fás ligetek, facsoportok, fasorok, 
erdQfoltok. 
 

(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 
Érintett ÁNÉR élQhelyek: 

J1a – F_zlápok 
J2 – Láp- és mocsárerdQk 
P2a – Üde és nedves cserjések 
P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések 
RA – Pshonos fajú facsoportok, fasorok, erdQsávok 
RB – Pshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdQk 
RC – Pshonos fafajú keményfás jellegtelen erdQk 
RDb – Pshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdQk 
S6 – Nem Qshonos fafajok spontán állományai 
S7 – Nem Qshonos fajú facsoportok, erdQsávok és fasorok 

 
Érintett Natura 2000 élQhelyek: 

91F0 – Keményfás ligeterdQk nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris) 

91E0 – Puhafás ligeterdQk, éger- és kQrisligetek, illetve láperdQk (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok:  

fekete gólya (Ciconia nigra), darázsölyv (Pernis apivorus), rétisas (Haliaeetus albicilla), 
hamvas küllQ (Picus canus), fekete harkály (Dryocopus martius), közép fakopáncs 
(Dendrocopos medius), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), örvös légykapó 
(Ficedula albicollis), szalakóta (Coracias garrulus) 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 
 A javasolt kezelés a nem üzemtervezett fás ligetek, facsoportok, erdQfoltok esetében a 

természetszer_ állapot fenntartása természetvédelmi, de semmiképpen faanyagtermelési 
céllal. Az esetleges fakitermeléseket a nemzeti park igazgatósággal egyeztetve végezzék. 
A fakitermelések elQssorban az inváziós, illetve intenzíven terjedQ fajok (amerikai kQris 
(Fraxinus pennsylvania), zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Elaeagnus angustifolia) 
és a fehér akác (Robinia pseudoacacia) eltávolítására szorítkozzanak. Ezek eliminálására 
természetvédelmi hatóság engedélyével és a nemzeti park felügyeletével még az egyedi 
vegyszeres kezelés is javasolható. 

 Az Qshonos, fQként idQs faegyedeket kímélni kell, kivágásuk nem szükséges, kivétel, ha 
emberi életet veszélyeztet, vagy anyagi, gazdálkodási kárt okoz. Hagyni kell a lábon 
elpusztult egyedeket és a lehetQ legtöbb álló és fekvQ holt fát. 
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 Az esetleges felújításokat Qshonos fafajokkal kell elvégezni, lehetQleg helybeli 
szaporítóanyaggal (pl. f_z dugvány). 

 Az útmenti és egyéb fasorok ültetését Qshonos fafajokkal kell elvégezni. Kultúr- és 
tájtörténeti szempontból javasolt az egykori jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica) 
fasorok felújítása, illetve létrehozása. 

 

(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 
a) KötelezQen betartandó elQírások: 
 
b) Javasolt elQírások: 
E06 Idegenhonos fafajok telepítésének mellQzése. 
E16 A gyérítések és véghasználatok során legalább ő m3/ha álló és/vagy fekvQ holtfa 

jelenlétének biztosítása. 
E17 Az emberek testi épségét, közlekedést és épületeket nem veszélyeztetQ (az erdei 

élQhelyek fenntartását kiemelten szolgáló) lábon álló holtfák meghagyása. 
E18 A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idQs vagy más okból értékes 

faegyedek kijelölése és megQrzése az elQ- és véghasználatok során. 
E20 Fokozottan védett jelölQ madárfaj fészkének (madárfajtól függQen meghatározott) 

körzetében fészkelési idQszakban az erdQgazdálkodási tevékenység korlátozása. 
E49 Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a talaj-elQkészítés és a tuskózás 

elhagyása. 
E51 Felújítás tájhonos fafajokkal, illetve célállománnyal. 
E54 Idegenhonos fafajú faállomány szerkezetátalakítása. 
 
E68 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven terjedQ, 

inváziós lágy és fás szárú fajok ellen alkalmazható a m_ködési terület szerinti 
nemzeti park igazgatósággal történt elQzetes egyeztetést követQen. 

E69 A környezQ gyepterületek védelme érdekében az erdészeti tájidegen fafajok alkotta 
állományok terjeszkedésének megakadályozása. 

E88 Fakitermelés csak augusztus 1ő. és február 28. között végezhetQ. 
VA01 Szóró, sózó vagy etetQhely a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 

egyeztetett helyszínen alakítható ki. (Megjegyzés: országos jelentQség_ védett 
természeti területtel nem átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

VA03 A területen szóró, vadetetQ, sózó nem létesíthetQ. (Megjegyzés: országos jelentQség_ 
védett természeti területtel átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

 
 

(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 
Javasolt az intenzíven terjedQ, illetve inváziós fafajok (amerikai kQris (Fraxinus 
pennsylvania), zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), ezüstfa 
(Elaeagnus angustifolia) és a fehér akác (Robinia pseudoacacia) visszaszorítása, illetve 
lehetQség szerint eliminálása. 
Javasolt Qhonos fafajú fasorok létrehozása. 
Javasolt a jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica) fasorok felújítása és létrehozása. 
Odúk és költQládák kihelyezése javasolt. 

 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 

A vizes élQhelyek, fQként halastavak és berkek cserjésedését és beerdQsülését meg kell 
akadályozni. 
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(h) Kezelési javaslatok indoklása 

A kezelési területen található fQként puhafás ligetek egy része degradált állapotú, az Qshonos 
fafajok mellett gyakran jelentQs mennyiségben vannak jelen nem Qshonos fafajok is. 
Természetvédelmi szempontból jelentQs probléma az intenzíven terjedQ, illetve inváziós 
fafajok (amerikai kQris (Fraxinus pennsylvania), zöld juhar (Acer negundo), bálványfa 
(Ailanthus altissima), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) jelenléte és terjeszkedése, melyeket vissza kell szorítani, illetve lehetQség 
szerint eliminálni. Az esetleges kezelések során Qshonos fafajú, természetszer_ társulásokat 
kell létrehozni, amelyek a természetvédelmet szolgálják. 

 

3.2.1.6. ErdQk 
 
(a) Kezelési egység kódja: KE-6 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Az Országos ErdQállomány Adattárban nyilvántartott üzemtervezett erdQk. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 

 
Érintett ÁNÉR élQhelyek: 

J2 – Láp- és mocsárerdQk 
J4 – F_z-nyár ártéri erdQk 
J5 – Égerligetek 
P1 – Pshonos fafajú fiatalosok 
P3 – Újonnan létrehozott, Qshonos vagy idegenhonos fafajú fiatal erdQsítés 
RB – Pshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdQk 
RC – Pshonos fafajú keményfás jellegtelen erdQk 
RDb – Pshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdQk 
S1 – Ültetett akácosok 
S2 – Nemesnyárasok 
S4 – Ültetett erdei- és feketefenyvesek 

 
Érintett Natura 2000 élQhelyek:  

91F0 – Keményfás ligeterdQk nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris) 

91E0 – Puhafás ligeterdQk, éger- és kQrisligetek, illetve láperdQk (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok:  

fekete gólya (Ciconia nigra), darázsölyv (Pernis apivorus), rétisas (Haliaeetus albicilla), 
hamvas küllQ (Picus canus), fekete harkály (Dryocopus martius), közép fakopáncs 
(Dendrocopos medius), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), örvös légykapó 
(Ficedula albicollis) 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 
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A felújításokat Qshonos fafajokkal kell elvégezni. Az ápolások és nevelQvágások során a 
nem Qshonos, különösen az intenzíven terjedQ, illetve inváziós fajokat (amerikai kQris 
(Fraxinus pennsylvania), zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), 
ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fehér akácot (Robinia pseudoacacia) el kell távolítani. 
Ezek eliminálására természetvédelmi hatóság engedélyével és a nemzeti park igazgatóság 
felügyeletével még az egyedi vegyszeres kezelés is javasolható. A felújítások során célszer_ 
lenne a kocsányos tölgyet nagyobb arányban alkalmazni, nemcsak célfafajként, hanem akár 
elegyfafajként is a mikrodomborzati termQhelyi adottságokhoz alkalmazkodva. 
Az eredményes erdQm_velés és a természetvédelmi célok csak a nagyvadállomány 
megfelelQen alacsony szinten való tartásával lehetséges. A vadhatást célszer_ 
újulati/telepítés, illetve fiatalos korban próbateres mintavételezéssel monitorozni, a 
vadállomány-szabályozást pedig ehhez alakítani. 
 

(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 
a) KötelezQen betartandó elQírások: 
A 2009. évi XXXVII. és a 1996. évi LIII. törvény, valamint a 61/2017. (XII. 21.) FM 
rendelet szerint. 
 
b) Javasolt elQírások: 
E06 Idegenhonos fafajok telepítésének mellQzése.  
E07 Intenzíven terjedQ idegenhonos fafajok erdQtelepítésben való alkalmazásának 

mellQzése.  
E08 Rakodó, depónia kialakításának területi korlátozása (a közösségi jelentQség_ 

élQhelyekre, illetve fajokra történQ esetleges káros hatások miatt). 
E09 A fakitermeléshez és anyagmozgatáshoz szükséges közelítQ nyomok csak a 

közösségi jelentQség_ fajok és élQhelyek védelmének figyelembe vételével. 
E13 Állománynevelés során a nyiladékok és az állományszélek felé legalább ő m széles 

erdQszegély létrehozásának elQsegítése vagy a meglévQk fenntartása. Az elQ- és 
véghasználatok során az idegenhonos növények eltávolítása (az Qshonos növényekre 
nézve kíméletes módszerekkel). 

E16 A gyérítések és véghasználatok során legalább ő m3/ha  álló és/vagy fekvQ holtfa 
jelenlétének biztosítása. 

E17 Az emberek testi épségét, közlekedést és épületeket nem veszélyeztetQ (az erdei 
élQhelyek fenntartását kiemelten szolgáló) lábon álló holtfák meghagyása. 

E18 A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idQs vagy más okból értékes 
faegyedek kijelölése és megQrzése az elQ- és véghasználatok során. 

E19 Az elQ- és véghasználatok során az elQzetesen meghatározott fa-, illetve cserjefajok 
kímélete. 

E20 Fokozottan védett jelölQ madárfaj fészkének (madárfajtól függQen meghatározott) 
körzetében fészkelési idQszakban az erdQgazdálkodási tevékenység korlátozása. 

E28 Természetes-, természetszer_- és származék természetességi állapotú erdQkben a 
nevelQvágások során az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámának minimális 
szintre szorítása, illetve lehetQség szerinti teljes eltávolítása. 

E30 Az idegenhonos vagy tájidegen fafajokkal jellemezhetQ faállományokban a 
nevelQvágások során az Qshonos fafajok egyedeinek megQrzése az alsó- és a 
cserjeszintben is. 

E31 A nevelQvágások során az intenzíven terjedQ fafajok teljes mérték_ eltávolítása. 
E37 Tájhonos fafajú állományok véghasználata során az idQs állományban legalább ő% 

területi lefedettséget biztosító hagyásfa csoport (mikroélQhely) visszahagyása, 
lehetQleg az idQs állomány szerkezetét és összetételét is reprezentáló formájában. 
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E48 Mesterséges felújítás, illetve pótlás esetén géppel részleges talaj-elQkészítés. 
E50 A vágásterületen történQ égetés mellQzése. 
E51 Felújítás tájhonos fafajokkal, illetve célállománnyal. 
E54 Idegenhonos fafajú faállomány szerkezetátalakítása. 
E58 Az erdQfelújítások során a természetes erdQtársulásnak megfelelQ elegyfajok 

biztosítása. 
E68 Totális gyomirtó szerek használata csak szelektív módon és csak intenzíven terjedQ, 

inváziós lágy és fás szárú fajok ellen alkalmazható a m_ködési terület szerinti 
nemzeti park igazgatósággal történt elQzetes egyeztetést követQen. 

E96 Fokozottan védett jelölQ madárfaj fészkének (madárfajtól függQen meghatározott) 
körzetében fészkelési idQszakban az erdQgazdálkodási tevékenység idQbeli 
korlátozása. 

VA02 Ameddig a vadállomány nagysága nem éri el azt a szintet, hogy kerítés nélkül is 
biztosítható legyen a felújítás sikeressége, addig a felújítás területét lehetQség szerint 
be kell keríteni. A kerítéseket legkésQbb az utolsó tisztítási munka elvégzését követQ 
egy éven belül le kell bontani. 

VA01 Szóró, sózó vagy etetQhely a m_ködési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal 
egyeztetett helyszínen alakítható ki. (Megjegyzés: országos jelentQség_ védett 
természeti területtel nem átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

VA03 A területen szóró, vadetetQ, sózó nem létesíthetQ. (Megjegyzés: országos jelentQség_ 
védett természeti területtel átfedQ területrészekre vonatkozó elQírás-javaslat.) 

 
(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 

A nem Qshonos fafajokat vissza kell szorítani, az erdQfelújításokat Qshonos fafajokkal kell 
elvégezni. Az inváziós fafajokat (amerikai kQris (Fraxinus pennsylvania), zöld juhar (Acer 
negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fehér 
akácot (Robinia pseudoacacia) vissza kell szorítani, illetve lehetQség szerint eliminálni. 
Odúk és költQládák kihelyezése javasolható. 

 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 

 Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatot nem teszünk. 
(h) Kezelési javaslatok indoklása 

A kezelési területen található erdQk jelentQs része degradált állapotú, nem a termQhelynek 
megfelelQ fafajú, illetve tájidegen fafajú. Természetvédelmi szempontból jelentQs probléma 
az inváziós fafajok (amerikai kQris (Fraxinus pennsylvania), zöld juhar (Acer negundo), 
bálványfa (Ailanthus altissima), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) jelenléte és terjeszkedése, melyeket vissza kell szorítani, illetve lehetQség 
szerint eliminálni. A felújítások és nevelQvágások során Qshonos fafajú, célállományú 
természetközeli erdQket kell létrehozni, amelyek a természetvédelmi funkciók mellett a 
faanyagtermelési célokat is szolgálják. 

 

3.2.1.7. Állattartó telep 
 

(a) Kezelési egység kódja: KE-7 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Állattartó telep, Látrány 0173, 017Ő/6, 017Ő/8, 017Ő/12, 0174/14, 0174/15 hrsz. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 
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Érintett ÁNÉR élQhelyek:  
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
OF – Magaskórós ruderális gyomnövényzet 
OG – Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 

 
Érintett Natura 2000 élQhelyek: - 
 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok:  

 tövisszúró gébics (Lanius collurio), mezei pacsirta (Alauda arvensis) 
 
(d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 

Javasolt a megjelenQ inváziós növényfajok (magas aranyvesszQ (Solidago gigantea), 
selyemkóró (Asclepia syriaca), bálványfa (Ailanthus altissima) irtása. 

 
(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 

a) KötelezQen betartandó elQírások: - 
 
b) Javasolt elQírások: 
GY22 Legeltetéssel és/vagy kaszálással történQ hasznosítás. 
GY107 Az inváziós gyomok virágzásban történQ kaszálása. 

 
(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 

Javasolható gyeppé alakítás, területegységre vetítve kevesebb mennyiség_ állat tartása. 
SZ67 Természetbarát gyepesítés, termQhelytQl függQen üde rét vagy száraz gyep 

kialakulásának elQsegítése. Tájidegen magkeverék nem alkalmazható, csak a 
termQhelyre jellemzQ Qshonos fajok vethetQk. 

 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 

Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatot nem teszünk. 
 

(h) Kezelési javaslatok indoklása 
A kezelési egységen félextenzív állattartás történik, ami állatjóléti szempontból kedvezQ. A 
területegységre jutó állatok száma magas, így a terület erQsen degradálódott. Az ennek 
hatására megjelenQ inváziós növényfajok irtása mindenképpen szükséges. 

 

3.2.1.8. Szántók 
 
(a) Kezelési egység kódja: KE-8 
 
(b) Kezelési egység meghatározása: 

Szántóföldi m_velés alatt álló mezQgazdasági területek. 
 
(c) Kezelési egység megfeleltetése/Érintettség vizsgálata: 

Érintett ÁNÉR élQhelyek: 
T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 
T2 – ÉvelQ, intenzív szántóföldi kultúrák 
OB – Jellegtelen üde gyepek 
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
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Érintett Natura 2000 élQhelyek: 
- 

 
Érintett közösségi jelentQség_ fajok:  

vetési lúd (Anser fabalis), nagy lilik (Anser albifrons), kis lilik (Anser erythropus), nyári 
lúd (Anser anser), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), tQkés réce (Anas platyrhynchos), 
üstökösgém (Ardeola ralloides), nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea 
purpurea), fekete gólya (Ciconia nigra), fehér gólya (Ciconia ciconia), daru (Grus 
grus), haris (Crex crex), gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán (Recurvirostra 
avosetta), pajzsoscankó (Philomachus pugnax), piroslábú cankó (Tringa totanus), 
darázsölyv (Pernis apivorus), barna kánya (Milvus migrans), kígyászölyv (Circaetus 
gallicus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja (Circus cyaneus), 
hamvas rétihéja (Circus pygargus), békászó sas (Aquila pomarina), kék vércse (Falco 
vespertinus), réti fülesbagoly (Asio flammeus), mezei pacsirta  (Alauda arvensis) 

 
(d) Gazdálkodáshoz köthetQ általános kezelési javaslatok 
 Javasolható a növényvédQszerek csökkentése. 
 Tápanyag-utánpótlás során m_trágya helyett szerves trágya használata. 
 Javasolható a gyepesedett területek m_velési ágának váltása rét/legelQvé. 
 A szántókon megjelenQ fajok (ludak, gémek, gólyák, partimadarak, ragadozók) 

igényeinek megfelelQen fontos a kemikáliák használatának csökkentése.  
 
(e) Gazdálkodáshoz köthetQ, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési elQírás-javaslatok 

a) KötelezQen betartandó elQírások: 
 
b) Javasolt elQírások: 
SZ01  Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés nem megengedett. 
SZ04 Pillangósok esetén természetkímélQ kaszálás és vadriasztó lánc használata. 
SZ09  A növénytermesztéssel kapcsolatos technológiai munkálatok során bármilyen 

depóniát csak szántókon lehet létrehozni, és ott legfeljebb 2 hónapig lehet tárolni. 
SZ13  Szántóföldön trágyaszarvas (trágya deponálás) nem alakítható ki. 
SZ19  Kizárólag környezetkímélQ besorolású növényvédQ szerek alkalmazása 

engedélyezett. 
SZ20  KártevQk elleni védekezés kizárólag szelektív szerekkel lehetséges. 

 
(f) ÉlQhelyrekonstrukciós és élQhelyfejlesztési javaslatok 

Természetvédelmi szempontból elQnyös lenne a tervezési területen a szántó m_velés_ 
területek gyeppé alakítása.  
SZő2 Szántó füves élQhellyé alakítása gyeptelepítéssel, a megjelenQ inváziós növényfajok 

irtása. 
SZő3 Szántó füves élQhellyé alakítása spontán felhagyással, kivéve az inváziós 

növényfajok irtását. 
SZőő Szántó füves élQhellyé alakítása, lucerna kultúrát követQ spontán gyepesedéssel, a 

megjelenQ inváziós növényfajok irtása. 
 
(g) Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatok 

Gazdálkodáshoz nem köthetQ kezelési javaslatot nem teszünk. 
 

(h) Kezelési javaslatok indoklása 
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A szántóföldi m_velés során felhasznált kemikáliák jelentQs természetvédelmi kockázatot 
jelentenek elsQsorban a vizes élQhelyek minQsége és az ott elQforduló fajokra vonatkozóan. 
Fontos az önkéntesen vállalható javaslatok betartása a jelölQfajok és az érintkezQ élQhelyek 
állapotának fenntartása és javítása céljából. 

 

3.2.1.9. Beépített területek 
 

3.2.2. ÉlQhely-rekonstrukció és élQhelyfejlesztés 
 
Vizes élQhelyek 

A halastavakon a nyílt vízfelület fenntartása céljából az idQnkénti élQhelyrehabilitáció 
javasolható, ez a halgazdálkodás szempontjából is fontos.  
A természetes víztestek (berkek) esetében, ha a területre kijelöléskor jellemzQ állapot a 
klímaváltozás hatására megváltozott, akkor megfelelQ hatásbecslés után élQhelyrehabilitáció 
javasolt.  
Korábban, a Balaton vízszintszabályozása elQtt vízhatásnak jelentQs mértékben kitett, illetve 
elárasztott, mára degradálódott területeken élQhelyrekonstrukció (elárasztás) javasolható. 
Ilyen potenciális helyek a Lelli-berek keleti része, a Pogányvölgyi rétek északi, északnyugati 
területei. 

 
Gyepek 

A gyepek esetében fontos az inváziós növényfajoktól, mint az aranyvesszQ (Solidago spp.) 
és a selyemkóró (Asclepias syriaca), valamint a cserjéktQl és más fásszárúaktól való 
megtisztítás. 
A nedves gyepek esetében a vízgazdálkodást úgy kell fejleszteni, hogy a nedves gyepek 
rendszeres vízellátása megoldható legyen. A fejlesztések tervezése során figyelembe kell 
venni a klímaváltozás prognosztizálható hatásait, ezért már a jelenben, de a jövQben is fontos 
a szerepe a vízvisszatartásnak. 

 
Fás élQhelyek 

Mind az üzemtervezett erdQk, mind az egyéb fás élQhelyek (fás ligetek, cserjések, fasorok) 
esetében fontos az inváziós fafajok (amerikai kQris (Fraxinus pennsylvania), zöld juhar 
(Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a fehér 
akác (Robinia pseudoacacia) visszaszorítása, illetve lehetQség szerint eliminálása. A 
felújítások mindenképpen Qshonos, a termQhelynek megfelelQ fafajokkal történjenek. Az 
erdQk esetében fontos követelmény még az elegyesség. 
Javasolt az Qshonos fafajú fasorok létrehozása, illetve a jegenyenyár (Populus nigra cv. 
Italica) fasorok felújítása és létrehozása. 

 
Szántók 

A szántók esetében hasznos lenne a gyeppé alakítás, a rét/legelQ m_velési ágba történQ 
váltás. 

 

3.2.3. Fajvédelmi intézkedések 
 
Általános, több fajra vonatkozó intézkedések: 

- A teljes tervezési terület egyes víztestein a 1996. évi LV. törvény 37. § (2) alapján egyedei 
vadászati hatósági határozat szerint tilos a vízivad vadászata , a Somogy Megyei 
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Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi FQosztály 
01337-4/2017, 01337-8/2017, 01337-9/2017, 01337-10/2017, 01337-18/2017 számú 
határozatai alapján. (érintett területek: Nagyberek, Ordacsehi-berek, Fonyód (Zardavári)-
halastavak, Buzsáki-halastavak, Irmapusztai-halastavak). A tiltás bevezetése a teljes 
tervezési terület valamennyi víztestére és vizes élQhelyeire vonatkozóan javasolt. 

- Az ólomsörét használata vizes élQhelyeken tilos (79/200Ő. (V. Ő.) FVM rendelet ő9. 
§ (1)), az egyéb élQhelyeken pedig nem javasolt. 

 A halastavi kárókatonagyérítés során ügyelni kell más madárfajok kíméletére. 
 A teljes tervezési területen nem javasolt a nem Qshonos állat- és növényfajok betelepítése. 
 Fontos a vaddisznó, az emlQs ragadozók, mint (pl. róka, borz), a kóbor kutya és macska, 

a patkány és a szárnyas predátorok (pl. dolmányos varjú, szarka) állományának alacsony 
szinten való tartása. 

 A fészkelQ szigetek fenntartása, a fészkelQhelyek védelme kiemelt fontosságú a védett és 
fokozottan védett madárfajok szempontjából. 

 A gátak és töltések kaszálása során a korona alatt a rézs_k kaszálása márc. 1 és júl. 15. 
között nem javasolható, mivel ezek récék és egyéb fajok potenciális fészkelQhelyei. 

 Odúk és költQládák kihelyezése javasolható. 
 

Fajspecifikus intézkedések (fajok, fajcsoportok szerint): 
A vetési lúd (Anser fabalis), nagy lilik (Anser albifrons), kis lilik (Anser erythropus), nyári 
lúd (Anser anser), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) vonuló és telelQállományai: 
Az éjszakázóhelyeken (KE-1, halastavak, berkek) ügyelni kell a zavartalanságra, más 
vadfajok éjszakai vadászata okt.-febr. között a kezelési egységtQl legalább ő00 m-re 
javasolható. A nappali táplálkozó helyen a zavartalanság biztosítása szintén fontos. A 
tervezési terület gyep területein (KE-3, KE-4) a vadlúdriasztás kerülendQ.  
A vadlúdvadászat egyes területeken nem engedélyezhetQ a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi FQosztály 01337-4/2017, 01337-
8/2017, 01337-9/2017, 01337-10/2017, 01337-18/2017 számú határozatai alapján. (érintett 
területek: Nagyberek, Ordacsehi-berek, Fonyód (Zardavári)-halastavak, Buzsáki-
halastavak, Irmapusztai-halastavak). A tervezési terület egyéb víztestjein és vizes élQhelyein 
is kerülendQ a vadlúdvadászat, a tiltás bevezetése javasolt. 
 
Fontos a gyepterületek (KE-3, KE-Ő) mint táplálkozó helyek fenntartása. 
 
A kendermagos réce (Anas strepera), tQkés réce (Anas platyrhynchos), böjti réce (Anas 
querquedula), csörgQ réce (Anas crecca), fütyülQ réce (Anas penelope), kanalas réce (Anas 
clypeata), barátréce (Aythya ferina), cigányréce (Aythya nyroca), kis vöcsök (Tachybaptus 
ruficollis), feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), kis kárókatona (Phalacrocorax 
pygmeus) vonuló és telelQállományai: 
A pihenQ és táplálkozóhelyek (KE-1, halastavak, berkek) zavartalanságának biztosítása. A 
vonulási és telelési idQszakban (szept.-febr.) a halastórendszereken a halastavak legalább 
1/3-án legyen nyílt vízfelület. A berkekben a vonulási és telelési idQszakban legyen nyílt 
vízfelület. 
 
A nyári lúd (Anser anser), tQkés réce (Anas platyrhynchos), barátréce (Aythya ferina), 
cigányréce (Aythya nyroca), kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), feketenyakú vöcsök 
(Podiceps nigricollis), guvat (Rallus aquaticus), pettyes vízicsibe (Porzana porzana), kis 
vízicsibe (Porzana parva), gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán (Recurvirostra 
avosetta) és piroslábú cankó (Tringa totanus) költQállományai: 
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A költQhelyeken (KE-1, halastavak, berkek) biztosítani kell a megfelelQ zavartalanságot. 
Fontos a drasztikus vízszintváltozás elkerülése a költési idQszakban (márc.-júl.). Ebben az 
idQszakban mind a nagymérték_ vízszintemelkedés, mind a vízszintcsökkenés, vagy 
esetleges kiszáradás káros. Utóbbi a predációs nyomás növekedéséhez is vezethet. A 
vízgazdálkodás során fontos a szélsQségek elkerülése, illetve a vízvisszatartással történQ 
felkészülés a hosszan tartó aszályos idQszakokra. 
 
A bölömbika (Botaurus stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), bakcsó (Nycticorax 
nycticorax), üstökösgém (Ardeola ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), nagy kócsag 
(Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), kanalasgém (Platalea leucorodia) és kis 
kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) költQállományai: 
A költQhelyeken (KE-1, halastavak, berkek, KE-2 nádasok) biztosítani kell a megfelelQ 
zavartalanságot. Fontos a drasztikus vízszintváltozás elkerülése a költési idQszakban (ápr.-
jún.). A bölömbika és törpegém számára a halastavi, berki nádasok; a nagy kócsag, vörös 
gém, kanalasgém és bakcsó számára a megfelelQen nagy kiterjedés_ avas (több éves) 
nádasok; kis kócsag, üstökösgém és kis kárókatona számára a vízben álló bokorfüzes nádas 
megléte szükséges. A megfelelQ vízszint tartása az emlQs predátorok távoltartása miatt 
fontos. 
 
A bölömbika (Botaurus stellaris), bakcsó (Nycticorax nycticorax), kis kócsag (Egretta 
garzetta), nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), fekete gólya (Ciconia 
nigra), fehér gólya (Ciconia ciconia), kanalasgém (Platalea leucorodia), batla (Plegadis 
falcinellus) és daru (Grus grus), vonulóállományai: 
Fontos a táplálkozó helyek, a halastavak, berkek (KE-1) és a nedves gyepek (KE-3) 
zavartalanságának védelme. 
 
A gólyatöcs (Himantopus himantopus), gulipán (Recurvirostra avosetta), pajzsoscankó 
(Philomachus pugnax) és piroslábú cankó (Tringa totanus) és szerecsensirály (Larus 
melanocephalus) vonuló állományai: 
Fontos a táplálkozó helyek, a halastavak, berkek (KE-1), a nedves gyepek (KE-3) és 
vízállásos idQszakban a szántók (KE-8) zavartalanságának védelme. A tervezési terület ezen 
részein a riasztás és vadászat nem engedélyezhetQ. A gyepek esetében fontos a legeltetés 
fenntartása. A szántók esetében pedig javasolt a növényvédQszerek és a m_trágya 
használatának csökkentése, mivel ezen kemikáliák a táplálkozó madarakra nézve toxikusak 
lehetnek.  
 
A szerecsensirály (Larus melanocephalus), küszvágó csér (Sterna hirundo), fattyúszerkQ 
(Chlidonias hybridus), kormos szerkQ (Chlidonias niger) költQállománya: 
Mind a négy faj költQhelyei a halastavak, berkek (KE-1). Védelmüket a megfelelQ vízszint 
tartásával lehet biztosítani, ami a szQrmés predátorok elleni védelmet is jelenti. 
A szerecsensirály elsQ bizonyított Somogy megyei költése 201Ő-ben volt az Irmapusztai-
halastavakon, küszvágó csér és dankasirály vegyes telepen. 
A küszvágó csér országos jelentQség_ költQhelye az Irmapusztai-halastavak 2-es, illetve a 9-
es tavak szigetein található. A szigetek védelme, rendszeres karbantartása, azaz a csupasz 
felszín és a partvédelem hullámzás ellen való biztosítása kulcsfontosságú a faj védelme 
szempontjából. Az idQszakosan elszaporodó patkányok ellen megfelelQ módszerrel idQben 
fell kell lépni. Korábbi szakirodalmi adatok alapján a Nagyberekben és a Fonyódi-
halastavakon is fészkelt kis számban. Ezeken a területeken mesterséges költQszigetek 
létrehozásával nagy valószín_séggel újra megtelepíthetQ lenne.  
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A fattyúszerkQ és a kormos szerkQ a Nagyberekben jellemzQen vízinövényzetre építik 
fészkeiket. Mesterséges fészkelQhelyek biztosítása e két faj esetében is javasolható.  
 
 
 
A haris (Crex crex) költQállománya: 
A faj szempontjából fontos a nedves gyepek (KE-3) fenntartása, illetve ezen élQhelyek 
vízellátásának biztosítása. A kaszálók esetében fontos a kaszálás elQtt a revírek felmérése és 
a megfelelQ védQzóna kijelölése. A kaszálás idQpontjának a fészkelés utánra (június 20.) 
való halasztása javasolt. KímélQ kaszálási technikák alkalmazása ajánlott: csak nappali 
kaszálás, kiszorító kaszálás, vadriasztólánc használata, megfelelQ vágásmagasság 
alkalmazása (>10 cm), búvósávok meghagyása. 
 
A jégmadár (Alcedo atthis) állománya: 
KöltQhelyei a vízparti gátak, töltések partfalai, melyeknek fennmaradását biztosítani kell. 
Az Irmapusztai-halastavakon az 1990-es évek közepén sikeresen telepítették meg speciális 
mesterséges költQládával. 
 
A kékbegy (Luscinia svecica), fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), barkóscinege 
(Panurus biarmicus), függQcinege (Remiz pendulinus) költQ- és vonulóállománya: 
Mindhárom faj élQhelyei a halastavak, berkek (KE-1) és a nagy kiterjedés_ nádasok (KE-2), 
melyek védelme és fenntartása fontos. A nádgazdálkodás során az egyes szezonokban 
megfelelQen nagy kiterjedés_, több éve aratatlan területeket kell fenntartani. 
 
Az erdei pacsirta (Lullula arborea), tövisszúró gébics (Lanius collurio), karvalyposzáta 
(Sylvia nisoria) vonuló- és költQállománya: 
Ezen mezei fajok szempontjából a gyepek (KE-3, KE-Ő) fenntartása, illetve a nyílt, nem 
zárt ligetes, cserjés (KE-ő) élQhelyfoltok fenntartása fontos. 
 
A lappantyú (Caprimulgus europaeus) költQállománya: 
ElsQsorban száraz, félszáraz gyepek (KE-3) az élQhelyei, de erdei vágásterületeken és 
tisztásokon is költhet. A tervezési területen a száraz, félszáraz gyepek fenntartása (pl. 
legeltetéssel) jelenti a legfQbb fajvédelmi tevékenységet.  
 
A szalakóta (Coracias garrulus): 
A gyepekhez, legelQkhöz, kaszálókhoz (KE-3, KE-Ő) kötQdik. ÉlQhelyének fenntartásában 
nagy szerepe van a legeltetésnek. A fajvédelem, a megtelepedés mesterséges odúk 
kihelyezésével elQsegíthetQ. 
 
A hamvas küllQ (Picus canus), fekete harkály (Dryocopus martius), közép fakopáncs 
(Dendrocopos medius), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), örvös légykapó 
(Ficedula albicollis) állománya: 
Ezen fajok a fás növénytársulásokhoz: az erdQkhöz (KE-6) és a fás ligetekhez, erdQfoltokhoz 
(KE-ő) kötQdnek. Nagy jelentQsége van az idQs fáknak, állományoknak és ezzel együtt a holt 
fáknak, amelyek mind költQ-, mind táplálkozó helyek is egyben.  
 
A darázsölyv (Pernis apivorus), barna kánya (Milvus migrans), rétisas (Haliaeetus albicilla), 
kígyászölyv (Circaetus gallicus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kékes rétihéja (Circus 
cyaneus), hamvas rétihéja (Circus pygargus), békászó sas (Aquila pomarina), halászsas 
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(Pandion haliaetus), kék vércse (Falco vespertinus), réti fülesbagoly (Asio flammeus), 
parlagi sas (Aquila heliaca) vonulóállománya: 
A vonuló ragadozó madarak táplálkozó helyei elsQsorban a gyepek (KE-3, KE-4), illetve a 
halastavak, berkek (KE-1). Ezek védelme, a zavartalanság fenntartása fontos e fajok 
számára. Kiemelten fontos az áramhálózat madárbarát kialakítása.  
 
A barna rétihéja (Circus aeruginosus), hamvas rétihéja (Circus pygargus) költQállománya: 
A két talajon fészkelQ ragadozómadár-fajnak az elsQdleges költQhelyei a halastavak, berkek 
nádasai (KE-1) és a nagy kiterjedés_ nádasok (KE-2), melyek védelme és fenntartása fontos. 
A nádgazdálkodás során az egyes szezonokban megfelelQ kiterjedés_ területeket kell 
fenntartani. A táplálkozóhelyek a vizes élQhelyek (KE-1) mellett a gyepek (KE-3, KE-4), 
illetve a szántók (KE-8). Utóbbi területeken idQkénti költése is elQfordulhat.  
 
A darázsölyv (Pernis apivorus), rétisas (Haliaeetus albicilla), fekete gólya (Ciconia nigra) 
költQállománya: 
Mindkét faj általában idQs fákon költ, ezért az erdQk (KE-6) és az erdQfoltok, fás ligetek 
(KE-ő) védelme, illetve a fészkek környezetének háborítatlansága az egyik legfontosabb 
védelmi tevékenység. Mindezt védQzónák kialakításával, termelési és munkavégzési 
korlátozások alkalmazásával szükséges megvalósítani. A rétisas táplálkozó helyei 
elsQsorban a vizes élQhelyek (KE-1), míg a fekete gólya a nedves gyepeken (KE-3) fordul 
elQ gyakrabban. Mindkét élQhely fenntartásában a megfelelQ vízgazdálkodás a kulcskérdés. 
A fajvédelem mesterséges fészkek építésével is elQsegíthetQ. 

 

3.2.4. Kutatás, monitorozás 
 

A madarak kutatása, illetve monitorozása fajonként, illetve fajcsoportonként eltérQ módszertant 
igényel. A jelölQ- és egyéb fontos fajokra vonatkozóan az alábbi módszerek ajánlhatók. 
 
Partimadarak:  

Tavasszal és Qsszel vonulási idQszakban, idQszakonként legalább kétszeri megfigyelés a 
potenciális vonulóhelyeken (leeresztett halastavak, berkek, nedves gyepek). 
 

Szerecsensirály (Larus melanocephalus), küszvágó csér (Sterna hirundo), szerkQk:  
A fészkelQpárok számlálása a szigeten történQ rövid idej_ mintaterület leszámolásával 
történhet, esetlegesen drón felvételekkel történQ kiegészítéssel. A fészkelési siker 
hasonlóan, a szigeten történQ rövid idej_ számolással lehetséges. A szerkQk esetében 
távcsöves, spektíves megfigyelés ajánlott. 
 

Haris (Crex crex):  
Költési idQszakban a revírek felmérése hang alapján a nedves gyepeken. 
 

Récék:  
 FészkelQállomány-felmérés a párba állás (ápr.-máj.) és fiókanevelés (jún.-júl.) 

idQszakában, legalább 2-2 alkalommal történQ számlálással a halastavakon és berkekben. 
 Vonuló- és telelQállomány felmérése: szinkronszámlálás aug.-márc. között legalább 

havonta a halastavakon és berkekben. 
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Vadludak: 
 FészkelQállomány-felmérés során a fiókákat vezetQ családok számlálása ápr.-jún. között 

a halastavakon és berkekben. A fiókaszámok meghatározása heti szinten ajánlott, amibQl 
a predációs nyomás is nyomon követhetQ, ezáltal a ragadozógyérítés fokozása elQírható. 

 Vonuló- és telelQállomány felmérése az éjszakázó helyeken hajnali húzáskor történQ 
számlálással okt.-febr. között havonta legalább egyszer, illetve kiegészítQ jelleggel nappal 
a táplálkozó helyeken a csapatok számlálása. 

 
Gémfélék, kis kárókatona: 

 Ezen telepesen fészkelQ fajok állományát légifelvétel alapján történQ 
fészekszámlálással lehet felmérni. A pontos felméréshez mintavételszer_en közvetlen 
földi számlálás és/vagy drónos számlálás szükséges. 

 
Ragadozó madarak:  
 Téli fészektérképezés, téli szinkronszámlálás. 
 Költési idQszakban a fészkelQ helyeken megfigyelés, fészkelQ párok száma és a költési 

siker meghatározása.  
 
Énekesmadarak:  

Mintavételezéses módszerekkel nagyobb területeken (erdQk, nagy kiterjedés_ nádasok) 
pontszámlálás, nádas és egyéb szegélyek élQhelyeken vonaltranszekt mentén történQ 
felmérés. 

 
A fenti módszerek monitoring rendszer_ alkalmazásával, azaz rendszeres évenkénti 
megismétlésével hosszabb távon (10 évente) trendelemzés is elvégezhetQ. Ezáltal az egyes 
élQhelyek (kezelési egységek) állapota és állapotváltozása, a kezelések, illetve a környezeti 
paraméterek hatása is értékelhetQ. Mindez pedig a szükséges természetvédelmi és 
természetvédelmi célú gazdálkodási beavatkozások tervezésének alapja. Fontos a kezelések 
hatásának ugyanilyen rendszerben történQ visszacsatolása, illetve szükség esetén a tervezés és 
a kezelés módosítása. 
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3.2.5. Mellékletek: A kezelési egységek térképe 
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3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a 
tulajdonviszonyok függvényében 
 

A fenntartási terv éppen a 2020-2021-es átmeneti idQszakben készült, amikor az elQzQ idQszak 
programjai kifutóban vannak, a következQ idQszak (2021-2027) programjai pedig tervezés, 
illetve egyeztetés alatt. Ennek megfelelQen nehéz elQre konkrét lehetQségeket bemutatni, 
inkább csak a korábbi idQszak alapján próbáljuk a várható lehetQségeket felvázolni. 
 A tervezési terület egésze a Balatoni berkek különleges madárvédelmi terület (HUDD10012), 
tehát a tervezési területre alapvetQen a 27ő/200Ő (X.8.) Kormányrendelet az irányadó, melyet a 
gyepterületek vonatkozásában a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 
szabályairól szóló 69/2007. (X. 18.) Korm. Rendeletben foglaltak egészítenek ki. A védett 
természeti értékek, valamint a természeti területek általános védelmének hátterét a természet 
védelmérQl szóló 1996. évi LIII. törvény adja. 
A terület valamivel több, mint 79% az országos ökológiai hálózat része is egyben tekintetben a 
2018. évi CXXXIX törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervérQl határozza meg a területhasználat kereteit. 
A tervezési terület több mint 60% a Magyar Állam tulajdonában áll, a vagyon kezelQi jogokat 
legnagyobb részét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Földügyi Központ, gyakorolja 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság mindösszesen csak a terület 0,ő%-kának a 
vagyonkezelQje. JelentQsebb gazdálkodók Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., Balaton 
Agrár ZRt.,Hubertus Bt., Udvaros és Fiai Kft. A magántulajdonosok számára mind az erdQk, 
mind pedig a gyepek és a szántók esetében léteznek támogatások az alábbiakban részletezettek 
szerint. 

3.3.1. Agrártámogatások 

3.3.1.1. Jelenlegi m_ködQ agrártámogatási rendszer 
 

Az Európai Unió mezQgazdasági támogatási rendszere, a közös agrárpolitika (KAP) két pilléren 
nyugszik: az elsQ pillér (KAP I.) a közvetlen támogatásokat és a piaci intézkedéseket 
finanszírozza, teljes egészében az Európai MezQgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére. A 
második pillér (KAP II.) az unió vidékfejlesztési politikáját szolgálja, melyet az Európai 
MezQgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) regionális vagy nemzeti források 
társfinanszírozásával m_ködtet. 
 
A Natura 2000 területen gazdálkodók a KAP I. pillér támogatásain túlmenQen részesedhetnek 
a KAP II. pillér forrásaiból is, melyeket a 201Ő–2020 közötti idQszakra Magyarországon a 
Vidékfejlesztési Program 201Ő–2020 tartalmaz. A betartandó elQírásokat a 201ő és 2018 között 
folyamatosan megjelentetett pályázati felhívások foglalják magukba. A 2007 és 2013 közötti 
idQszakban igénybe vehetQ támogatások egy részének felhasználása még nem zárult le, az 
ezekrQl szóló jogcímrendeletek továbbra is hatályban maradnak mindaddig, amíg történik 
belQlük kifizetés – ez elsQsorban az erdQs támogatások esetében fordulhat elQ.  
 
A 2014–2020 közötti idQszak végeztével – hasonlóan a 2007–2013 közötti idQszak végéhez – 
átmeneti szabályokat terjesztett elQ az Európai Bizottság. Ennek értelmében a 2021. és 2022. 
évre egy átmeneti idQszakot hirdetettek meg, amelyben a KAP II. pillért érintQen többek között 
a terület- és állatlétszám alapú vidékfejlesztési támogatásokat – amelyek jellemzQen több éves 
kötelezettségvállalásúak – meghosszabbíthatja a tagállam. Az átmeneti években a KAP I. pillér 
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alá tartozó közvetlen támogatások is elérhetQek lesznek a jelenlegi feltételek mellett. Az 
átmeneti szabályok miatt az új tervezési ciklus elQre láthatóan 2023-tól indul, és 2027-ig tart. 
A 2014–2020 között elérhetQ agrártámogatásokról aktualizált összefoglalás található az alábbi 
honlapon: 
https://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2k_fennterv/3_%20mell%C3%A9klet_aktu
alizalt_041219.pdf  
A Vidékfejlesztési Program 201Ő–2020 jelenleg elérhetQ pályázati felhívásai megtekinthetQk 
az alábbi linken: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523  
 
A jelenlegi támogatási idQszakban a Vidékfejlesztési Program keretében számos olyan 
intézkedésjogcím elérhetQ, ahol a Natura 2000 területeken gazdálkodók támogatási forrásokhoz 
juthatnak vagy elQnyt élvezhetnek a pontozási rendszerekben.  
Legfontosabbak ezek közül a kompenzációs jelleg_ kifizetések, melyek a gyepterületek és 
magánerdQk esetében érhetQk el. A Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó földhasználati 
szabályok betartása azonban független attól, hogy a gazdálkodó igényelte-e a támogatást vagy 
sem. Az adminisztratív eszközök tekintetében a Natura 2000 területekre járó kompenzáció 
ráépül az egyéb elérhetQ támogatásokra, a gazdálkodók a Natura 2000 intézkedésjogcím mellett 
jogosultak többek között az egységes területalapú támogatásra (SAPS) is.  
 
Az Országos ErdQállomány Adattárban nyilvántartott erdQrészlet területén felmerülQ költségek 
és jövedelemkiesés ellentételezése céljából a magánkézben lévQ, Natura 2000 erdQterületeken 
történQ gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás igényelhetQ, melynek összege az erdQ 
természetességétQl, a faállomány korától és összetételétQl függQen változik.  
Az önkéntesen vállalt elQírások elsQsorban az agrár-környezetgazdálkodás, ökológiai 
gazdálkodás és az erdészet, erdQ-környezetvédelem, természetmegQrzés témakörébe 
integrálódnak. 
Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) kifizetési rendszer olyan önkéntes alapon m_ködQ 
program, amelyben résztvevQk az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében 
többlet tevékenységek elvégzését vállalják gazdálkodásuk során. Amennyiben a gazdálkodó az 
adott Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs támogatás igénybevételére 
jogosult, úgy a gyepterületeket érintQ AKG tematikus elQíráscsoportok esetén a támogatási 
összeg a kompenzációs támogatás összegével csökkentésre kerül. 
Egyes esetekben az erdQkre lehívható támogatások szektortól függetlenül is igénybe vehetQk 
(pl. természeti katasztrófa (vízkár, szélkár, t_zkár, biotikus károsítás) által sújtott területeken az 
erdészeti potenciál helyreállítására, erdQkárok megelQzésére, illetve erdQszerkezet 
átalakításához), más esetben az állami és önkormányzati szektor kizárásra került. 
Támogatás vehetQ még igénybe olyan földhasználati intézkedésekre, amelyek gazdálkodáshoz 
közvetlenül nem kapcsolódnak, ugyanakkor a vidéki táj értékeinek, állat- és növényvilágának 
fennmaradását szolgálják, és ezáltal növelik a Natura 2000 területek közjóléti értékét, illetve 
hozzájárulnak a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez (az erdQ esetében az erdei 
ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokhoz 
nyújtott támogatás, a mezQgazdasági területek esetében az élQhelyfejlesztési és vízvédelmi célú 
nem termelQ beruházások). 
 
A tervezési területen elérhetQ támogatások rövid ismertetése 
KAP II. pillér  
Az élQhelykezeléssel összefüggQ mezQgazdasági támogatások: 

1. VP-4-10.1.1-1ő Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 
2. VP-4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 
3. VP-4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 

https://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2k_fennterv/3_%20mell%C3%A9klet_aktualizalt_041219.pdf
https://termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/N2k_fennterv/3_%20mell%C3%A9klet_aktualizalt_041219.pdf
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
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4. VP-4-11.1.-11.2.-1ő Ökológiai gazdálkodásra történQ áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása 

5. VP-4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történQ áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása 

6. VP-4-11.1.-11.2.-21 Ökológiai gazdálkodásra történQ áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása 

7. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezQgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések 

8. VP4-4.4.1-16 ÉlQhelyfejlesztési célú nem termelQ beruházások 
9. VP4-13.2.1.-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 
10. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelQ beruházások: vízvédelmi és vizes élQhely 

létrehozása, fejlesztése 
11. VP4-10.2.1.1.-1ő A védett Qshonos és veszélyeztetett mezQgazdasági állatfajták 

genetikai állományának in situ megQrzése 
12. VP4-10.2.1.1.-21 A védett Qshonos és veszélyeztetett mezQgazdasági állatfajták 

genetikai állományának in situ megQrzése 
 

Erdészeti támogatások: 
1) VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdQterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 
2) VP4-15.1.1-17 ErdQ-környezetvédelmi kifizetések 
3) VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének 

növelését célzó beruházások 
4) VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 
5) VP5-8.3.1-17 Az erdQgazdálkodási potenciálban okozott erdQkárok megelQzése  
6) VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak 

fejlesztése 
7) VP5-8.4.1.-16 Az erdQgazdálkodási potenciálban okozott erdQkárok helyreállítása 
8) VP5-8.1.1-16 ErdQsítés támogatása 

 

 

3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer 
 
A tervezési területen fontos a jelenleg is jól m_ködQ halgazdálkodás jövQbeni támogatása.  
A vizes élQhelyek és a nedves gyepek fenntartása, továbbá a klímaváltozásra való felkészülés 
érdekében nagy jelentQsége lenne a helyi szint_ vízgazdálkodás fejlesztésének. Ezt nem 
kifejezetten agrártámogásokból lehet, illetve kell finanszírozni. VélhetQen egy nagylépték_ 
vízgazdálkodási projekt keretében lenne célszer_ gondolkodni, melynek fókuszában a 
vízvisszatartás állna. Új vizes élQhelyek kialakítására jelenleg is elérhetQ támogatás (VPŐ-
4.4.2.2-16), ami jó lehetQség és célszer_ élni vele, ugyanakkor nem ez a legfontosabb a 
tervezési területen, hanem az elQbb említett megfelelQ vízgazdálkodás, vízvisszatartás. 
A gyepterületek kezelése szempontjából fontos lenne az állatállomány (szarvasmarha, birka) 
fejlesztése. Javasolható az Qshonos haszonállatfajták tartása. Ehhez elérhetQek a támogatások 
(VP4-10.2.1.1.-15, VP4-10.2.1.1.-21), de sajnos az állattartás az elmúlt évtizedekben – ahogy 
az egész országban – egyre inkább visszaszorult. A gazdálkodók szinte kizárólag a nagyüzemi 
intenzív növénytermesztéssel foglalkoznak, nem motiváltak az állattartással kapcsolatban. A 
Látrányi puszta és a Nagyberek, Pogányvölgyi rét területén jelenleg is legeltetnek 
szarvasmarhával, melynek fenntartása a gyepek szempontjából kiemelten fontos. A Natura 
2000 gyepterületek támogatása általános jelleg_, éppen ezért lokálisan specifikus problémák 
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kezelésére nem megfelelQ. Célszer_ lenne jelölQfajokhoz kapcsolódó kezelési támogatásokat 
bevezetni. 
Az erdQk esetében a legfontosabb a megfelelQ fafajösszetétel kialakítása, melyhez az 
erdQsítések és ápolások támogatása elérhetQ (VPő-8.1.1-16, VP-5-8.6.2-16). A gazdálkodón 
múlik a fafajválasztás, amit megfelelQ módon ösztönözni kell. Ezen támogatások kiterjednek 
az erdQszegély kialakítására vagy Qshonos ritka elegyfajok alkalmazására is. Továbbá elérhetQ 
a Natura 2000 hálózat erdQ hasznosítású területeire vonatkozó elQírások betartásából származó 
többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára (VP4-12.2.1-
16). Tehát a természetvédelmi célból megfelelQ erdQk kialakítására van támogatási lehetQség, 
ugyanakkor a gazdálkodók motiváltságán múlik a többletfeladatok felvállalása. Ezen erdészeti 
támogatások jellemzQen a magánerdQgazdálkodók számára elérhetQk, ami a tervezési területen 
az üzemtervezett erdQk 26%-át kb. 217 ha-t jelent. A nagyobb (622 ha), állami tulajdonban lévQ 
részek, pontosabban ahol a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az ő0%-ot, 
kiesenek ezen támogatások köre alól. Ez sajnos nem kedvez a természetvédelmi szempontú 
kezelésnek, így célszer_ lenne az állami tulajdunú erdQk esetében is elérhetQvé tenni a 
támogatásokat. 
  

3.3.2. Pályázati források 
 

A tervezési területen megvalósult pályázatok: 
KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 ÉlQhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a 

Nyugat-KülsQ-Somogy kistájakon, ezen belül a tervezési területre vonatkozóan a Látrányi 
Puszta gyeprekonstrukció és az Ordacsehi berek rekonstrukció valósult meg. 

KEHOP-4.1.0-15-2016-000ő6 Vizes élQhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein, ezen belül a tervezési területre vonatkozóan 
a Somogyszentpáli rétek vízelvezetQ és szabályzó rendszerének rekonstrukciója és a 
Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója valósult meg. 

SH/Ő/12 (Svájci Alap) Közösségi jelentQség_, illetve védett és fokozottan védett állatfajok 
felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 
területein, melynek keretében a tervezési terület is felmérésre került. 

 
A tervezéskor folyamatban lévQ pályázatok: 
 
KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési 

területén Natura 2000 területeket bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel, 
melynek keretében a „Natura 2000 fogadókapu” jön létre Ordacsehiben. 

LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) https://www.bfnp.hu/hu/projekt/life-ip-
grassland-hu-life17-ipehu000018-2020-07-03 

KEHOP-4.1.0-15-2016-000ő6 Vizes élQhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein 

 

 

A jövQben várható pályázatok: 
A 2021-2027 idQszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz 
(KEHOP Plusz) öt prioritása közül a 3. Környezet- és természetvédelem alatt várhatóak a 
természetvédelmi pályázatok. A fajvédelmet jól szolgáló, európai uniós LIFE pályázati 
lehetQség a 2021-2027 idQszakban között is elérhetQ. 
Az Igazgatóság konkrét tervei között szerepel a tervezési területet is -elsQsorban 

élQhelyrekonstrukciós elképzeléssel részben - érintQ részvétel az Umbra LIFE projektben, 

https://www.bfnp.hu/hu/projekt/life-ip-grassland-hu-life17-ipehu000018-2020-07-03
https://www.bfnp.hu/hu/projekt/life-ip-grassland-hu-life17-ipehu000018-2020-07-03
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valamint a KEHOP Plusz keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság m_ködési területén Natura 2000 területeket bemutató hálózat 
kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel projektben, melynek keretében a „Natura 2000 
fogadókapu jön létre Ordacsehiben, már megvalósult pályázati program kibQvített 
folytatásaként. 

 

3.3.3. Egyéb 
 

A természetvédelmben fontos szerepe van a lakosság, a tulajdonosok és gazdálkodók 
szemléletformálásának. Ennek következQ lépcsQje, amikor már a természetvédelmi munkába 
mindegyik csoport bevonható. A lakosság és a természetvédelmi civil szervezetek felmérési, 
élQhely- és fajvédelmi munkában tudnak részt venni, a tulajdonosok és gazdálkodók pedig a 
javasolt területkezelési tevékenységeket végezhetik el.  
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3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja 

3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök 
 

A fenntartási terv ksézítése kapcsán az érintett feleket könyvelt küldemény (tértivevényes levél) 
és e-mail formájában kerestük fel információk egyeztetése, a fenntartási terv véleményezése, a 
fejlesztési igények felmérése és a konkrét kérdések tisztázása céljából.  
Natura 2000 hálózatról, a fenntartási tervekrQl és azok készítésérQl a részletes tájákoztatást a 
termeszetvedelem.hu Natura 2000 hálozat oldal elérhetQségének megküldésével biztosítottuk. 
Az átfedQ Látrányi puszta (HUDD200ő8), Pogányvölgyi rétek (HUDD2003ő), Fehérvíz 
(HUDD20031) és Ordacsehi berek (HUDD20036) kiemelt jelentQség_ természetmegQrzési 
területek fenntartási tervei kapcsán már történtek ugyanilyen eljárások, így az érintettek nagy 
része ismerheti a Natura 2000 hálózatot, illetve a tervkészítés folyamtát. 
A fenntartási terv egyeztetésre szánt verzióját a BfNPI honlapján (Természetvédelem/Natura 
2000/KészülQ tervek) lehetett megtekinteni. Az tervvel kapcsolatos véleményeket, kérdéseket, 
igényeket e-mailen fogadtuk a megadott határidQig. 
A minél jobb tájékoztatás és érdekérvényesítés céljából 2021. november 22-én 10:00 órakor 
fórumot tartottunk, amely során bemutattuk a fenntartási tervet, illetve lehetQség adtunk a 
vélemények, kérdések, igények megfogalmazására. Tekintettel a koronavírus helyzetre, a 
fertQzések elkerülésére céljából a fórumot online (Zoom meeting) tartottuk. 
 

  

Felhasznált 
kommunikációs 

eszköz 

Érintett 
célcsoport  

Kommunikáció 
címzettje  IdQpont 

Levelek, e-
mailek, 

résztevQk 
száma 

Könyvelt 
küldemény 
(tértivevényes 
levél) 

gazdálkodók, 
érintett 
hatóságok, 
települési 
önkormányzatok 

3 hivatal, 
13 önkormányzat, 

4 legnagyobb 
gazdálkodó, 

Ő vadásztársaság 

2021.11.12., 
2021.11.15. 

24 levél 

Tájékoztató e-mail 

gazdálkodók, 
érintett 
hatóságok, 
települési 
önkormányzatok 

3 hivatal, 
13 önkormányzat, 

4 legnagyobb 
gazdálkodó, 

4 vadásztársaság, 
2 helyi természetvédelmi 

civil szervezet 

2021.11.16. 
38 e-mail címre 
kiküldött levél 

Ügyfélkapun 
történQ megkeresés 
az e-papír 
rendszeren 
keresztül 

érintett 
hatóságok, 
települési 
önkormányzatok 

3 hivatal, 
13 önkormányzat 2021.11.17. 16 levél 

Tájékoztató fórum 

gazdálkodók, 
érintett 
hatóságok, 
települési 
önkormányzatok 

3 hivatal, 
13 önkormányzat, 

4 legnagyobb 
gazdálkodó, 

4 vadásztársaság, 
2 helyi természetvédelmi 

civil szervezet 

2021.11.22. 
10:00 óra 

3 fQ 
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3.4.2. A kommunikáció címzettjei 
 

A kommunikáció címzettjei könyvelt küldemény (tértivevényes levél) és tájékoztató e-mail 
formájában a következQk voltak: 
 
Önkormányzatok, hirdetményben és kifüggesztéssel tulajdonosok, kis gazdálkodók: 
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal 
Balatonlelle Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Balatonszemes Község Önkormányzata 
Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 
Fonyódi Polgármesteri Hivatal 
Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Ordacsehi Önkormányzat 
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal 
Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyszentpáli Kirendeltsége 
Somogytúr Polgármesteri Hivatal 
Táska Község Önkormányzata 
 
Legnagyobb gazdálkodók: 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
Balaton Agrár ZRt., Ordacsehi 
Hubertus Bt., Kéthely Sáripuszta  
Udvaros és Fiai Kft., Látrány, 
 
Hivatalos szervezetek: 
Somogy Megyei Kormányhivatal, Kaposvár (ezen felül még e-mailben: Agrár-és 
Vidékfejlesztést Támogató FQosztály, Földhivatali FQosztály, Agrárügyi FQosztály) 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécs 
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági FQosztály Bányászati Osztály, Pécs 
 
Vadásztársaságok: 
Csehi-Imrédi Vadásztársaság, Ordacsehi 
Cseralja Vadásztársaság, Buzsák  
Földtulajdonosok és Természetbarátok Látrány Vadászegyesület, Látrány 
Lengyeltóti és Környéke trófea Vt., Lengyeltóti 
(Az Alig Várom Vadásztársaság, Marcali és a Somogyi Pagony Vadásztársaság, Somogyvár 
e-mail címei interneten nem voltak fellelhetQek, ezen szervezeteket nem tudtuk felkeresni.) 
 
E-mail formájában: 
 
Természetvédelmi civil szervezetek: 
Dél-Balatoni Természetvédelmi Egyesület 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Központ, Budapest 
MME Dél-Balatoni Helyi Csoport 
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3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelQ szervekkel 
 

Vélemény adó 
érintett 

szervezet/személy 
IdQpont  Vélemény  Vélemény kezelése, 

indoklás 

 BfNPI Szinai Péter 
hivatali fQtanácsos, 
ökológiai feladatkör 

 2021.11.22. 
online 

fórumon 
elhangzott 

A Nyugati-övcsatorna 
(Határkülvíz) a Balatoni 
berkekbe tartozó egy része a 
balatoni horgászrend szerint 
horgászható, a Nagyberek 
Fehérvíz TT határán kívül. 

Beépítésre került 
kiegészítésként. 

 BfNPI Szinai Péter 
hivatali fQtanácsos, 
ökológiai feladatkör 

 2021.11.22. 
online 

fórumon 
elhangzott 

MegerQsíti az online fórumon 
a tervezQ által említetteket, a 
fenntartási terv szoros 
határidejével kapcsolatban. 
Az utóbbi három év határozott 
uniós elvárása a fenntartási 
tervek elkészítése, amely a 
munka feltorlódását okozta. 

- 

BfNPI Szinai Péter 
hivatali fQtanácsos, 
ökológiai feladatkör 

2021.11.22. 
online 

fórumon 
elhangzott 

A veszélyeztetQ tényezQk 
között a klímaváltozássl 
kapcsolatos vízhiányt meg kell 
említeni. 

A jövQbeli potenciális 
veszélyeztetQ 
tényezQknél szerepel. 

Balatonlelle Város 
Önkormányzata 
Szászné Boros 

Krisztina 
m_szaki irodavezetQ 

2021.11.23. 
e-mailen 
érkezett 

Jelezték, hogy Balatonlelle 
Város Önkormányzata 
vonatkozásában a tervben 
szereplQ helyi rendeletek és  
önkormányzati határozatok 
száma több helyen tévesen 
szerepel. A hivatkozott 
rendeletek többsége már 
hatálytalan, új rendeletek 
vannak érvényben. Az aktuális 
jogszabályok hivatkozását 
megküldték.  

A fenntartási terv 
készítés útmutatója 
alapján az Országos 
Területfejlesztési és 
Területrendezési 
Információs 
RendszerbQl (TeIR) 
https://www.teir.hu/ 
vettük a 
hivatkozásokat, 
amelyek sajnos nem 
naprakészek. 
A helyesbítést 
megtettük. 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

FQosztály   
Természetvédelmi 

Osztály 
Somogyi Zoltán 

ügyintézQ 

2021.11.23. 
e-papír 

rendszeren 
ügyfélkapun 

érkezett 

„A Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási  
FQosztály Természetvédelmi 
Osztálya (továbbiakban: 
Kormányhivatal) a Balatoni 
berkek (HUDD10012)  

Tudomásul vettük. 
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Ügyiratszám: 
SO/TO/03181-3/2021 

elnevezés_ különleges 
madárvédelmi terület 
fenntartási terv 
dokumentációval 
kapcsolatban az alábbi  
észrevételt teszi.  
A Kormányhivatalnak a 
tervben foglaltakkal 
kapcsolatban kifogása nem 
merült fel és kiegészítQ  
javaslattal nem kíván élni.” 

Balatonfenyvesi 
Polgármesteri Hivatal 

Horváth Gábor 
m_szaki fQtanácsos 

 

2021.11.24. 
e-mailen 
érkezett 

Jelezték, hogy a tervben 
szereplQ helyi rendeletek és 
határozatok száma nem 
megfelelQ. Az aktuális 
jogszabályok hivatkozását 
megküldték. 

A fenntartási terv 
készítés útmutatója 
alapján az Országos 
Területfejlesztési és 
Területrendezési 
Információs 
RendszerbQl (TeIR) 
https://www.teir.hu/ 
vettük a 
hivatkozásokat, 
amelyek sajnos nem 
naprakészek. 
A javításokat 
átvezettük. 
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3. Térképek 

3.1. ÁttekintQ térkép: a tervezési terület és az országos jelentQség_ védett 
természeti területek határa 
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3.2. M_velési ágak: a tervezési területen a tényleges földhasználatnak megfelelQ 
fQbb m_velési ágak egyszer_sített feltüntetése 
 

 

 




