
 

KOMPENZÁCIÓS TERV 

 

Bacsó István E.V.  

4600 Kisvárda, Mártírok út 16. 2/1.  

 

Kisvárda 0294/12 és 0294/28 hrsz-en megvalósítani tervezett telephely 

fejlesztés és közlekedési út engedélyezési eljárásához, terület más célú 

használatának engedélyezéséhez 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen  

2020 január 



Kompenzációs terv  Veszelinov Ottó E.V. 

Bacsó István E.V. – telephely fejlesztés  2020 január 

 

2 

Előzmények 

 

Bacsó István EV (4600 Kisvárda, Mártírok út 16. 2/1.) Kisvárda, külterület hrsz: 0294/12 és 

0294/28a ingatlanán telephelyet kíván létesíteni, ahol építőipari alapanyagokat kíván tárolni, 

és egy kiszolgáló utat építeni. Mivel a tervezett telephely Natura 2000 besorolású 

ingatlanokon valósul meg, ezért az EVD-ben nevesítve lettek azok a helyszínek azonos 

Natura 2000 site-on belül, ahol kompenzációs intézkedéseket kíván megvalósítani az 

engedélykérő a Hatóság és a HNPI előírásai alapján. A kompenzációs területek Kisvárda 

külterületi ingatlanok: hrsz. 0294/30a és 0294/30c, valamint a 0294/28a 1. ábrán jelölt részei. 

Ezekre az ingatlanokra vonatkozó információkat, illetve a kompenzációs terület 

tulajdonosával megkötött megállapodást az EVD-ben részletesen bemutattuk. Az 1. ábrán 

szemléltetjük a tervezett telephelyek és a kompenzációs területek elhelyezkedését. 

 

A tervezett telephely EVD engedélyezési dokumentációjához a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 8796-5/2019. sz. végzésében hiánypótlást kért. Ebben előírásra került, hogy a 

hiánypótlásnak részét kell képezze a 6597-5/2019. sz. konzultációs levélben megadott 

szempontok alapján készítendő kompenzációs terv, melyet az alábbiakban részletezünk. 

 

 

1. ábra: Kompenzációs területek elhelyezkedése és ezen belül az élőhely kezelést igénylő foltok 
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Kompenzációs terület bemutatása, alapállapot 

 

A kompenzációra felajánlott területek elhelyezkedését az 1. ábrán bemutattuk, ezen élőhelyek 

földhivatali besorolása, helyrajzi számai: 0294/30a és 0294/30c (telekalakítást követően 

0294/35 és 0294/37a). A kompenzációs területek botanikai felmérését bemutattuk az EVD 

élővilágvédelmi fejezetében, itt most megismételjük az egységes szerkezet érdekében. 

A helyszínen végzett, 2019 júniusi botanikai felmérés alapján az alábbiak állapíthatóak meg. 

 

A 0294/30/a és /c hrsz-ú ingatlan (kompenzációs terület) vegetációját érintő felmérés 

Sorszám Fajlista latin Fajlista magyar 

1. Agrostis stolonifera Fehér tippan 

2. Alisma plantago-aquatica Vízi hídőr 

3. Asclepias syriaca Szíriai selyemkóró 

4. Bromus hordeaceus Puha rozsnok 

5. Calamagrostis epigeios Siskanád tippan 

6. Calystegia sepium Felfutó/sövény szulák 

7. Carex acutiformis Mocsári sás 

8. Carex riparia Parti sás 

9. Carex panicea Muharsás 

10. Cirsium arvense Mezei aszat 

11. Conyza canadensis Kanadai betyárkóró 

12. Daucus carota Vadmurok 

13. Elymus repens Közönséges tarackbúza 

14. Equisetum palustre Mocsári zsurló 

15. Galium palustre Mocsári galaj 

16. Lathyrus tuberosus Mogyorós lednek 

17. Lythrum salicaria Réti füzény 

18. Lysiamachia vulgaris Közönséges lizinka 

19. Melandrium album Fehér mécsvirág 

20. Pharagmites communis Közönséges nád 

21. Poa pratensis Réti perje 

22. Poa angustifolia Keskenylevelű perje 

23. Ranunculus repens Kúszó boglárka 

24. Robinia pseudoacacia Fehér akác 

25. Rumex crispus Fodros lórum 

26. Salix fragilis Törékeny fűz 

27. Setaria viridis Zöld muhar 

28. Solidago serotina Magas aranyvessző 

29. Stenactis annua Egynyári seprence 

30. Typha angustifolia Keskenylevelű gyékény 

31. Typha latifolia Széleslevelű gyékény 

32. Urtica dioica Nagy csalán 

33. Urtica urens Kis csalán 
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Á-NÉR besorolás: 

 B1a - Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások  

 B4 - Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek (Natura 2000 élőhely: 7230 - 

Mészkedvelő üde láp- és sásrétek) 

 B5 - Nem zsombékoló magassásrétek 

 OB - Jellegtelen üde gyepek 

 OD - Lágyszárú özönfajok állományai 

 RA - Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok 

 

Összegzés: védett növényt nem találtunk a kompenzációs területen. A Kisvárdai gyepek kTT 

(HUHN 20113) kijelölésének alapját képező jelölő Natura 2000 élőhely, illetve annak 

megfeleltethető Á-NÉR 2011 élőhelytípus található a felmért hrsz-eken. 

A kompenzációs terület (hrsz. 0294/30a) egy egységet képez a 0294/28a mélyebben fekvő 

területeivel. A fejlesztéssel érintett hrsz. 0294/28a egy része (kb. 1,5 ha, ami kíméleti 

területként megmarad jelenlegi állapotában) időszakosan vízzel borított, nyár közepére-végére 

általában kiszárad. A nádas-gyékényes-sásos vegetáció jellemző ezen a részen a fentebb 

bemutatott Á-NÉR 2011 élőhely kategóriákkal jellemezhetően.  

 

A botanikai felmérés alapján kijelenthető, hogy a kompenzációra felajánlott területek nagy 

része (kb. 40%-a), illetve a beruházó saját tulajdonában álló 0294/28a hrsz-en található, 1. 

ábrán jelölt területek inváziós növényekkel, jellemzően magas aranyvesszővel (Solidago 

serotina) erősen benőttek. Az 1. ábrán ezeket az élőhelyfoltokat, mint élőhely kezelést 

igénylő helyszíneket mutatjuk be, amit alrészletenként alább pontosítunk. Itt adjuk meg a 

részterületek Németh-Seregélyes-féle természetességét is (NS). 

 

Hrsz. 0294/30a: az élőhelyfolt nyugati fele kb. 40-45%-ban erősen aranyvesszővel terhelt 

(NS: 2). A 2019 decemberben készített borítófotón látható ennek mértéke, illetve az 1. ábrán 

bemutattuk ennek helyszíni felmérés során megállapított kiterjedését. Az alrészlet telepü-

léshez közelebb eső keleti fele továbbra is mint B1a x B4 x B5 komplex jellemezhető (NS: 3). 

Hrsz. 0294/30c: a terület déli, kb. 50%-a jelenleg feltöltött állapotban van (É-i és Ny-i 

környezetéhez képest átlagosan kb. 1 m-el magasabb), ahol pionír növényzet, közte sok 

gyomnövény jellemző, Á-NÉR kód: OC – jellegtelen száraz-félszáraz gyepek, NS: 1. A 

terület kb. 35-40%-a az 1. ábrán bemutatott élőhelyfolt határain belül (élőhely kezelést 

igénylő terület) inváziós növényekkel, jellemzően aranyvesszővel erősen terhelt (Á-NÉR: B5 

x OD, NS: 2). Az alrészlet fennmaradó 10-15%-a jellemzően nádas-gyékényes, a délnyugati 

sarokban nyílt víz jelenlétével (Á-NÉR: B1a, NS: 3, 2019 decemberi állapot). 
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Zoológiai felmérést 2019 decemberben tudtunk megvalósítani a felmerült hatósági igények 

ismeretében. A téli időjárás miatt erősen korlátozottak voltak a felmérési lehetőségek a 

kompenzációs területen, így mindössze 1 pld. nádi sármánnyal (Emberiza schoeniclus) 

találkoztunk. Natura 2000 jelölőfajok (a site-ra jellemző vöröshasú unka, mocsári teknős és 

vidra) közül egyik jelenlétét sem tudtuk megállapítani, vagy erre utaló jelet találni. Az unka és 

a mocsári teknős ebben az időszakban már elvermel. Az kijelenthető, hogy a 0294/30c 

alrészlet délnyugati sarkában található (alrészlet max. 10%-a!) nyílt vizes területrész, illetve a 

0294/30a keleti felének vízborította részei tudnak egyedül élőhelyet biztosítani ennek a két 

fajnak. A vidra a nyílt vizeket kedveli, így a vizsgálati terület semmiféle módon nem 

nevezhető potenciális vidra élőhelynek, ennek a fajnak az előfordulása kizárható. 

 

Kitűzött célállapot ismertetése 

 

A kompenzációs terület jelenlegi állapotát és az elérendő célállapotot táblázatokba foglalva 

adjuk meg az egyes helyrajzi szám alrészletekre külön-külön. A táblázatban csak azokra az 

élőhelyfoltokra vonatkozóan adunk meg célállapotot, melyek az 1. ábrán jelölésre kerültek, 

mint élőhely kezelést igénylő területek. A kezelést nem igénylő élőhelyfoltokra vonatkozóan 

nem adunk meg célállapotot, mivel azok nem szorulnak kezelésre jelen projekt keretein belül.  

 

Összegezve a kitűzött cél az, hogy célzott agrotechnikai munkálatokkal visszaszorításra 

kerüljön az invazív növények állománya, az 1. ábrán élőhely kezelést igénylő területként 

megadott élőhelyfoltok rendszeres kezelésével. A célállapotnak azt a szintet tekintjük, amikor 

a kezelt élőhelyfoltok a velük szomszédos, azonos Á-NÉR besorolású (de inváziós 

növényekkel nem terhelt) területek állományképéhez hasonló állapotot vesznek fel. A 

célállapot elérését követően a B5 állományok inváziós fertőzöttsége max. 1-10% lehet. 

 

0294/30a alrészlet célállapot ismertetése 

Élőhelyfolt Jelenlegi Á-NÉR és NS* Célállapot Á-NÉR és NS* 

nyugati területrész, invazív 

fertőzöttség magas 

B5 x OD, NS: 2 B5, NS: 3 

keleti területrész, településhez 

közelebbi állományok 

B1a x B4 x B5 komplex, 

NS: 3 

--- 

*NS = Németh-Seregélyes-féle természetesség 
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0294/30c alrészlet célállapot ismertetése 

Élőhelyfolt Jelenlegi Á-NÉR és NS* Célállapot Á-NÉR és NS* 

déli feltöltött területrész OC, NS: 1 --- 

délnyugati területrész, nádas-

gyékényes állomány 

B1a, NS: 3 --- 

terület északi fele B5 x OD, NS: 2 B5, NS: 3 

*NS = Németh-Seregélyes-féle természetesség 

 

Megvalósítás lépései 

 

A telephelyfejlesztés hatósági engedélyezését, egyúttal a kompenzációs terv jóváhagyását 

követően tud elkezdődni az érdemi munka. Az EVD-ben bemutatásra került, hogy a 

kompenzációs területekre vonatkozóan az engedélykérő megállapodást kötött a terület 

tulajdonosával arról, hogy az élőhely kezelések megvalósításának ne legyen akadálya. A 

kezelési munkálatok ennek megfelelően 2020-ban el tudnak kezdődni. A következő pontban 

részletesen bemutatott cselekvési terv alapján évről-évre végrehajtott élőhely kezelések 

hatására 5 éves kezelési időtartam elmúltával, a célállapot elérésének kitűzött éve: 2025. 

 

Tervezett munkafolyamatok 

 

Az inváziós növényekkel fertőzött területeket veszélyeztető tényezők egyrészt természeti 

eredetűek pl. az egyre szárazabbá váló időjárás, így az egyre kevesebb csapadék által, ami a 

magassásrét vízborításának időtartamát csökkenti, ezzel kedvezve az invázív fajoknak. 

Másrészt antropogén eredetű veszélyeztető tényezők is elősegítik az inváziós növények 

terjedését, mint a szomszédos és magasabban elhelyezkedő szántó területről vagy lakóházak 

területéről lemosódó tápanyag-többlet. 

 

A kezelésre szoruló magassásrétek (B5) területe esetében az egyre kevesebb csapadék, így 

egyre alacsonyabb és egyre rövidebb ideig tartó vízborítás a 2014-es élőhelytérképen kis 

részaránnyal bemutatott mocsárrétek (D34) térnyerését, illetve a nádasodás térnyerését 

eredményezi. A mocsárrétek, illetve az időszakosan vízzel borított vegetáció célzott 

természetvédelmi kezelésének, inváziós növények visszaszorításának legáltalánosabb módja a 

kaszálás. Jelen esetben is ezt javasoljuk, évente 2 alkalommal végrehajtott, célzott 

kaszálásokat. 
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Előkészítés: az 1. ábrán élőhely kezelést igénylő foltként ábrázolt állományokban kézi 

módszerrel el kell végezni a gépi kaszálást akadályozó cserjék, sarjak eltávolítását. Ezt 

vegetációs időszakon kívül, november 1. – március 15. között ajánlott megvalósítani. 

 

Kaszálás kritériumai: 

- az 1. ábrán bemutatott, élőhely kezelést igénylő foltokon kell kaszálni, 

- a kaszálást csak könnyű géppel szabad végezni, hogy a nedves talaj roncsolása 

lehetőleg ne következzen be, 

- ügyelni kell arra, hogy megfelelő magasságú tarló (min. 10 cm) maradjon vissza, hogy 

a gyep minél hamarabb tudjon regenerálódni, 

- a kaszálást követően a területről azonnal el kell szállítani a kaszálékot, 

- kaszálás ajánlott időszakai (a területre jellemző adott évi vízborítás ezt módosíthatja, 

tartós nyári vízborítás esetén az 1. kaszálás elmarad!): 1. kaszálás június 2. fele, 2. 

kaszálás szeptember 1. fele, 

- a kaszálást minden évben meg kell ismételni a fent megadott évi 2 alkalommal! 


