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JÓZSA  NORBERT  FERENC  és  FÁBIÁN  ANIKÓ  TIMEA / 4974  ZAJTA  Rákóczi  út  

13. /  lakosok  ZAJTA  031  hrsz  tábla  D-i  harmadán  jelenleg  szántóföldi    növény-

termesztést  folytat. Tervezik,  hogy  korszerű  agrotechnikával  intenzív  gyümölcsöst  

telepítenek,  aminek  egyik  eleme  az  öntözés.  

A  terület  Natura  érintettsége  okán  a  314/2005. / XII.  25. / Kormány-rendelet - a 

környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról -  

3.  számú  mellékletének  alapján  elővizsgálat  köteles.  

 

 

A  szakanyag  összeállításra  került,  a  Hatóság  további   kiegészítést  kér  az  alábbi  

kérdések  megválaszolásával : 

 

Veronica  longifolium  

 

A veronika / Veronica /  az  ajakosvirágúak / Lamiales /  rendjén  belül  az útifűfélék / 

Plantaginaceae /  családjának  nemzetsége. Lágyszárúak,  egyévesek  de  évelők  is  lehetnek. 

A  száron  átellenesen  álló  épszélű  vagy  fogazott  levelek  nyelesek  vagy  nyélnélküliek. A    

változatos  színü / kék-rózsaszínű-fehér /  fürtszerű  virágzatban  nyíló  virágok  a  hajtások  

csúcsán  vagy  levélhónaljában  találhatók. A  csésze  és  sziromlevelek  részlegesen  

összeforrtak,  a  párta csőre  rövid.  

Változatos  élőhelyeken  lelhetők  fel, így  mocsáriak  vagy  szárazságtűrők,  a  kalászosokban  

gyakoriak  T1  életformájú  gyomként. A  fajok  többsége  holarktikus,  hazánkban  kb.  32  faj  

lelhető  fel,  sok  a  keresztezősben  létrejött. A  legismertebb  közöttük  az  orvosi veronika / 

Veronica officinalis /. A  népi  gyógyászatban  teáját  számtalan  betegségcsoport  ellen  

javasolják. 

 

A  felvételezés  során  a  macskafarkú  veronika  rosssz  felismerése  vezetett  a  hosszúlevelű  

veronika  megjelöléséhez.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atif%C5%B1f%C3%A9l%C3%A9k


 2 

 

 Rozsály  010/14  hrsz.  Ex-lege  terület 

 

Az  1970-es  nevezetes  Szamos-árvíz  után  nagyütemű  töltésépítésbe  kezdtek. Zajta  község  

belterülete  D-ről  övező  körtöltést  kapott,  ami  K-i  és  NY-i  irányban  is  erős  kanyarulatot  

szenved,  így  a  031  hrsz.  területet  a  töltés  már  É-ról  övezi. Mindkét  oldalán  övárok  fut    

-  É-ról  a  Mogyorós-csatorna,   

-  D-ről  a  Zöldes-Nádas.        

 

Az  utóbbi  csatorna  és  a  töltés  közötti  felületet  részben  anyagnyerőhelyként  használták,  

az  ingatlan-nyilvántartási  adatok  az  alábbiak :     

hrsz. területnagyság  ha művelési  ág 

ROZSÁLY 010/14  6.1259  

…a 2.8837 rét 

…b 3.0598 szántó 

…c 0.1824 erdő 

 

Az  erdőrészletben  található  a  mesterséges  mélyedésben  van  a  mocsár. Vízszintje  erősen 

csapadékfüggő,  az  utóbbi  időben  évek  óta  száraz. Nincs  jellemző  vízi  növényzet  :  

meghatározó  a  szeder  és  a  nagy  csalán,  gyékénnyel,  sással  kevésbé  benőtt. Bokorfüzek  

és  idős  nagytestű  fehérfüzek   és  csonkjai  lelhetők  fel.  

 

A  vizsgált  terület  az  Ex-lege  területtől  605- 685  m  távolságban  fekszik,  ezért  nincsenek  

és  nem  lesztnek  egymásra  hatással.  

 

 
 

 

Peleskei-csatorna 

 

A  területtől  K-re  közel  É-D-i  irányban  húzódik  a  Pölöskei-csatorna. Nevét  a  román  

oldalon  lévő  Peleske / Kis-  és  Nagy- /  nevű  községekről  kapta,  azok  között  átvezetve  

kerül  át  hazánkba. A  Sáréger-főcsatorna  vízgyűjtő  területéhez  tartozik,  a  belvizet  

hivatott  környezetéből  levezetni. Mivel a tervezett berzóuházás, valamint a beruházás 

élővilágvédelmi hatásterülete sem érinti, a catorna élővilágának bemutatása nem releváns. 



 3 

Tájkarakter 

 

A terület tájkarektere változatos, hisz zömében a szántó területeket gyümölcsösök, 

gyepterületek, erdős részek, időszakos vízfolyások, fasorok, facsoportok tarkítanak. Ebbe a 

változatos tájkarekterbe nem okoz változást az, hogy az eddig szántó területként hazsnosított 

mintegy 30 ha nagyságú terület mintegy 1/3-án gyümölcsöst telepítenek. A terveztt telepítés 

Keltei és Déli oldalán egyébként is gyümölcsös területek találhatóak, így a táj összképe nem 

változik. Mivel az intenzív gyümölcsösök jelemzően nem magasranövő fajtákból állnak, így a 

táblát szegélyező fasorok a gyümölcsöst nagy rész ki is takarják. 

 

Fakivágás,  cserjeírtás 

 

A  gyümölcstelepítésre  kijelölt,  jelenleg  még  szántó  művelési  ágban  lévő  terület  eddig  

is  rendszeres  mezőgazdasági  művelés  alatt  állt. A  jó  gazda  gondosságával  történő  

területművelés  során  a  kultúrnövényekkel  kitöltötték  a  rendelkezésre  álló  teret. A terület 

határainál található fasor, facsoportok,  fás,  cserjés  betelepülések védő funkciót látnak el, így 

ezek írtására, gyérítésére nem kerül sor. 

 

Hatásterület, Á-NÉR, az Élővilág védelmi tervfejezet kiegészítése, pontosítása 

 

A vizsgál terület Zajta külterületén, a 031 hrsz-ú ingatlanon található. A Zajta 031 hrsz 

ingatlan teljes területe 28,8549 ha, szántó művelésim ágú, azonban a tervezett öntözőtelep a 

térképen jelölt kb. 10 ha területen jön létre. 

 

 
Tervezett öntözőtelep elhelyezkedése 

www.mepar.hu 

 

http://www.mepar.hu/


 4 

A vizsgált terület bemutatása 

 

A vizsgálati területen a nagy kiterjedésű, intenzíven művelt szántók mellett közvetlenül fiatal 

telepítésű tölgyes erdőket, gyümölcsösöket, hosszan elhúzódó, nem őshonos faállományú 

fasorokat-facsoportokat, gyepterületeket figyelhetünk meg. A beruházástól távolabb, már az 

élővilág védelmi hatásterületen kívül telepített tölgyest, gyepterületet, nem őshonos állományú 

fasorokat, facsoportokat, valamint a Pölöskei-csatornát találhatjuk. 

 

A beruházási helyszínen lévő szántót, valamint szomszédos szántókat és gyümölcsösöket 

rendszeresen művelik, a belvízi helyzet függvényében több-kevesebb sikerrel, általában 

napraforgót, őszi búzát és kukoricát termeltek rajta. Az intenzív használat következtében 

növényvilága csak a gazdasági növényre és azok gyomnövényzetére korlátozódik - ami a 

vegyszeres gyomirtás hatására igen gyér. A tavaszi vagy őszi vetésű; egyéves nagyüzemi 

kultúrák vagy learatott helyük, rendszeresen szántott területek.  

 

A művelt területek megközelítése szilárd burkolatú úton, valamint mezőgazdasági földúton 

lehetséges, mely utak mellett tipikus mezsgyére jellemző, az emberi zavarást jól tűrő 

növényfajok találhatóak. Az utak mentén kisebb-nagyobb belvíz elvezőt csatornák található, 

melyben csupán időszakosan található víz. 

 

A vizsgált terület Á-NÉR összefoglalása 

 

Az élőhelyek leírásánál a Nemzeti Biodiverzitás-monitoringózó Rendszer keretében 

kidolgozott és elfogadott Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert is használhatjuk. 

 

A beruházás Csengersima település külterületi ingatlanán megy végbe. A kivitelezési 

munkálatokat törekednek úgy időzíteni, hogy mezőgazdasági zöldkár ne képződjön. 

Amennyiben a kultúrnövények jelentős károsodást szenvednek, az másodvetéssel vagy az új 

vegetációban történő növényváltással pótolható. A táblaszegélyi gyepnövényzet jó 

regenerálódási képessége folytán rövid idő alatt újra átszövi a rendelkezésére álló teret. A 

talajt érő hatások a beruházást követően helyreállíthatók, a növényzeti károk tehát átmeneti 

jellegűek.  

 

T1 - Egyéves, nagyüzemi szántóföldi kultúrák  

 

Tavaszi vagy őszi vetésű egyéves nagyüzemi kultúrák vagy learatott helyük, rendszeresen 

szántott területek. Jellemzője az intenzív művelés: fokozott műtrágyahasználat, vegyszerezés, 

gépesítés, Természetessége általában 1-es. 

 

A beruházás helyszíne szántó terület. Az elmúlt időszakban kukorica és napraforgó volt vetve. 

A 2017. tavaszi bejárások alkalmával a földmunkák csúszása miatt a táblaszélek 

gyomosodásnak indultak, azonban nagyon 

fajszegény állapot tapasztható: 

 

 lucerna 

 vadrepce 

 m ezei aszat 
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A beruházási helyszínt Északról és Nyugatról is további szántó területek veszik körül, melyek 

szintén a T1 kategóriába tartoznak. A szántó területeket, védelmi funkció miatt, a 

mezsgyékben hosszan elnyúló-elhúzódó facsoportok, fasorok, utak határolják el a beruházás 

helyszínétől, ezek külön Á-NER kategóriába sorolandóak. 

 

T7 – Nagyüzemű szőlők, gyümölcsösök, bogyós ültetvények 

 

A tervezett öntözőtelep Déli és Keleti oldalában nagyüzemű gyümölcsösök találhatóak, 

melyekben főként alma, kisebb területeken meggy és szilva termesztése folyik, intenzív 

körülmények között, azonban a legtöbb területen AKG gazdálkodás folyik. Az intenzív 

művelés, a rendszeres gyommentesítés következében ezen területeken kizárólag a 

haszonnövényeket figyelhetjük meg. 
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S7 - Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok  

 

Elszórtan álló idősebb nem őshonos fák uralta fasorok, erdősávok vagy facsoportok, melyek 

többnyire lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) felett találhatók. A facsoportot legalább 

5 nagyobb fa alkotja, a minimális mellmagassági átmérő 25 cm, az idegenhonos fajok aránya 

50% feletti. Az erdőkategóriák minimális méretét vagy záródását nem éri el. Természetessége 

általában 1-es. 

 

A beruházási helyszín ill. maga a teljes ingatlan határian-mezsgyéiben hosszan elhúzódó 

vegyes faállományú fasor található, mely egy-két részen már a szántó terület rovására is betört 

a területre (főként a beruházással nem érintett ingatlanrész ÉK-i részén figyelhető meg). 

Faállománya főként akác, nyár, nyár, kőris, fűz, néhol szil, elvétve vadkörte. 

 

 

 

 

Cserje állománya fekete bodza, gyalogbodza, gyalogakác, gyepűrózsa, kökény. 
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Az aljnövényzete a fasor szélén gazdagabb, a sűrűbben benőtt részeken gyér. A 2017- évi 

tavaszi bejárás alkalmával az alábbi fajlistát állítottuk össze: 

 

Tudományos név Magyar név 

Arrhenatherum elatius Franciaperje 

Bromus arvensis Mezei rozsnok 

Calystegia sepium Sövényszulák 

Centaurea pannonica Magyar imola 

Centaurium erythraea Kis ezerjófű 

Cichorium intybus Mezei katáng 

Crataegus monogyna Egybibés galagonya 

Dactylis glomerata Csomós ebír 

Daucus carota Vadmurok 

Dipsacus laciniatus Héjakút mácsonya 

Elymus repens Közönséges tarackbúza 

Euphorbia lucida Fényes kutyatej 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica Magyar kőris 

Frangula alnus Kutyabenge 

Galium mollugo Közönséges galaj 

Galium verum Tejoltó galaj 

Glechoma hederacea Kerek repkény 

Phragmites australis Nád 

Picris hieracioides Keserűgyökér 

Plantago lanceolata Lándzsás útifű 

Populus x canescens Szürke nyár 

Populus x euramericana „Nemes”nyár 

Potentilla reptans Indás pimpó 

Quercus robur Kocsányos tölgy 

Robinia pseudo-acacia Akác 

Symphytum officinale Fekete nadálytő 

Taraxacum officinale Pongyola pitypang 

Ulmus minor Mezei szil 

Viola tricolor Háromszínű árvácska 

 

P3 – Újonnan létrehozott őshonos vagy idegen fajokból álló erdő  

 

A tervezett öntözőtelep Észak-Keleti sarkánál egy fiatal tölgyes található. Elegyként 

tatárjuhar, mezei szil, ezüsthárs található. A mesterséges telepítésnek köszönhetően a 

cserjeszint erősen visszaszorult, gyakorlatilag nincs. A lomb erősen záródott, és a fiatalkori 

gépesített ill. kézi gyommentesítésnek köszönhetően a gyepszint csupán az erdő terület 

határainál lelhető fel, itt is főként zavarást tűrő fajok figyelhetőek meg: nagycsalán, 

tarackbúza, nád, kányzsombor, ragadós galaj, héjakút mácsonya. 
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U11 - Út- és vasúthálózat  

 

Burkolt utak (a burkolat általában aszfalt, beton vagy 

kőzúzalék). Természetessége 1-es. 

 

A beruházási helyszín szilárdburkolatú mellékúton közelíthető 

meg. Az út mentén taposott növényzet illetve fasor húzódik, 

melyeket külön ÁNER kategóriába soroltunk. 

 

OG - Taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet   

 

Erős taposással zavart területek egyszintű, többnyire alacsony, elfekvő növényzete, csupasz 

földfelszínek gyomvegetációja, valamint ruderális iszapnövényzete. Egyévesek dominálta, 

ruderális pionír növényzet. Jellemző fajok: Polygonum aviculare, Sclerochloa dura, Poa 

annua, Lolium perenne, Plantago major, Peplis portula, Echinochloa fajok. Ide tartoznak a 

vegetációval részben borított széles földutak is. Természetességi értéke 1-es.  

 

A beruházási helyszín élővilág védelmi hatásterületét érintő szilárd út mentén, valamint a 

táblaszéleken található belvízelvezető árok medrében az antropogén hatásokat jól tűrő 

lágyszárúakból álló aljnövényzet illetve fajszegény fás szárú cserjékből álló élőhelyek 

találhatóak. A bejárások alkalmával az alábbi fajlistát vettük fel: 

 

Tudományos név Magyar név 

Achillea millefolium Közönséges cickafark 

Agrostis stolonifera Tarackos tippan 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit 

Ambrosia artemisiifolia Parlagfű 

Amorpha fruticosa Gyalogakác 

Apera spica-venti Nagy széltippan 

Arrhenatherum elatius Franciaperje 

Bromus arvensis Mezei rozsnok 

Bromus hordaceus Puha rozsnok 

Bromus sterilis Meddő rozsnok 

Calamagrostis epigeios Siska nádtippan 

Calystegia sepium Sövényszulák 

Centaurea pannonica Magyar imola 

Centaurium erythraea Kis ezerjófű 

Cichorium intybus Mezei katáng 

Cirsium arvense Mezei aszat 

Cirsium canum Szürke aszat 

Daucus carota Vadmurok 

Deschampsia caespitosa Gyepes sédbúza 

Dipsacus laciniatus Héjakút mácsonya 

Elymus repens Közönséges tarackbúza 

Epilobium parviflorum Kisvirágú füzike 

Eryngium planum Kék iringó 

Euphorbia lucida Fényes kutyatej 

Galium mollugo Közönséges galaj 

Galium verum Tejoltó galaj 
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Glechoma hederacea Kerek repkény 

Hypericum hirsutum Borzas orbáncfű 

Lamium purpureum Piros árvacsalán 

Lathyrus hirsutus Borzas lednek 

Lathyrus tuberosus Mogyorós lednek 

Leonurus marrubiastrum Pemeteképű gyöngyajak 

Lotus corniculatus Szarvaskerep 

Lychnis flos-cuculi Réti kakukkszegfű 

Lysimachia nummularia Pénzlevelű lizinka 

Medicago lupulina Komlós lucerna 

Odontites rubra Piros fogfű 

Phragmites australis Nád 

Picris hieracioides Keserűgyökér 

Plantago lanceolata Lándzsás útifű 

Poa angustifolia Keskenylevelű perje 

Poa pratensis Réti perje 
Ranunculus ficaria Salátaboglárka 

Ranunculus acris Réti boglárka 

Taraxacum officinale Pongyola pitypang 

Trifolium repens Fehér here 

Typha angustifolia Keskenylevelű gyékény 

Urtica dioica Nagy csalán 

Veronica spicata Macskafarkú veronika 

Vicia cracca Kaszanyűg bükköny 

Vicia grandiflora Szennyes bükköny 

Vicia hirsuta Borzas bükköny 

Vincetoxicum hirundinaria Méreggyilok 

Viola tricolor Háromszínű árvácska 
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H5a – löszgyepek, kötött talajú sztyeppék 

 

A tervezett öntözőtelep Nyugati oldalán egy kisebb 

kiterjedésű állandó gyepterület található. A jogszabályi 

előírások miatt (A zöldítésről szóló jogszabály) az 

állandó gyepterületen rendszeres legeltetés hiányában 

tárgyév augusztus 31-éig legalább egyszer tisztító 

kaszálás elvégzésre kerül. 

 

A bejárások alkalmával az alábbi fajlistát vettük fel: 

 

Tudományos név Magyar név 

Achillea millefolium Közönséges cickafark 

Agrostis stolonifera Tarackos tippan 

Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit 

Arrhenatherum elatius Franciaperje 

Bromus arvensis Mezei rozsnok 

Centaurea pannonica Magyar imola 

Centaurium erythraea Kis ezerjófű 

Cichorium intybus Mezei katáng 

Cirsium arvense Mezei aszat 

Dipsacus laciniatus Héjakút mácsonya 

Elymus repens Közönséges tarackbúza 

Epilobium parviflorum Kisvirágú füzike 

Lamium purpureum Piros árvacsalán 

Lychnis flos-cuculi Réti kakukkszegfű 

Phragmites australis Nád 

Picris hieracioides Keserűgyökér 

Plantago lanceolata Lándzsás útifű 

Poa angustifolia Keskenylevelű perje 

Poa pratensis Réti perje 

Ranunculus acris Réti boglárka 

Urtica dioica Nagy csalán 

Veronica spicata Macskafarkú veronika 

Vicia cracca Kaszanyűg bükköny 

Vicia grandiflora Szennyes bükköny 

 

A beruházási helyszínen, valamint az élővilág védelmi hatásterületen unikális, 

fokozottan védett illetve védett növényfaj nem fordult elő.  

 



 11 

A vizsgált terület Gerinces-zoológiai értékelése (Fajlisták és értéktáblázatok) 

 

A vizsgált beruházási helyszín és annak élővilág védelmi hatásterületének 2017. évi tavaszi és 

nyári bejárása során állítottuk össze terület gerinces fajlistáját.  

 

A területen látott kétéltűfajok 

Magyar név Tudományos név 

Zöld levelibéka Hyla arborea 

Barna varangy Bufo bufo 
 

A területen látott hüllőfajok 

Magyar név Tudományos név 

Fürge gyík Lacerta agilis 

Vízisikló Natrix natrix 

 

A terület bejárások során látott madárfajok (F=fészkel, V=vonul/telel, T=táplálkozik) 

Magyar név Tudományos név Előfordulás Bern Bonn BD 

Fácán Phasianus colchicus T    

Kis sólyom Falco columbarius V II. II. I. 

Parlagi galamb 
Columba livia f. 

domestica 
T 

   

Vadgerle Streptopelia turtur F III.  II/2. 

Kakukk Cuculus canorus T III.   

Fehér gólya Ciconia ciconia T II.   

Sárga billegető Motacilla flava T II.   

Barázdabillegető Motacilla alba T II.   

Vörösbegy Erithacus rubecula T II. II.  

Fülemüle Luscinia megarhynchos T II. II.  

Fekete rigó Turdus merula T III. II. II/2. 

Örvös légykapó Ficedula albicollis V II. II. I. 

Sárgarigó Oriolus oriolus F II.   

Szarka Pica pica F    

Vetési varjú Corvus frugilegus T   II/2. 

Dolmányos varjú Corvus corone cornix T    

Seregély Sturnus vulgaris T   II/2. 

Házi veréb Passer domesticus T    

Mezei veréb Passer montanus T III.   

 

A terület környeztében előforduló emlősfajok (a bejárások során látott példányok, vagy 

nyomaik alapján beazonosított) 

 

Magyar név Tudományos név Szaporodás 

Keleti sün Erinaceus concolor + 

Vörös róka Vulpes vulpes + 

Borz Meles meles + 

Menyét Mustela nivalis + 
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A tervezett beruházás élővilág védelmi hatásterület 

 

A tervezett öntözőtelep szántó művelési ágú területen jön létre, melyen intenzív 

mezőgazdásági tevékenység folyik, így természetes v. természet közeli élőhely nem szűnik 

meg. A hatás semleges.  

 

A területen előforduló munkagépek zajhatása kb. 70 méter. A zajhatás mind a beruházási 

időszakban (telepítéshez használt munkagépek), mind az üzemeltetés időszakában 

(gyümölcsös művelését elősegítő munkagépek, pl. növényvédelem esetén) előfordul, így az 

élővilág védelmi hatásterületet 70 méterben állapítjuk meg. 

 

 
 

Hatásbecslés 

 

A Natura 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjai (a 275/2004. (X. 8.) 

Korm. rendelet 15. számú melléklete alapján): Az élőhelyek, fajok, illetve területek kedvező 

természetvédelmi helyzetének elérését vagy fenntartását befolyásoló hatások jelentőségét a 

terv, illetve a beruházás (a továbbiakban együtt: tevékenység) megvalósulása előtt fennálló, 

vagy a potenciálisan elérhető természetvédelmi helyzetre, a terület természetes megújulási 

képességére figyelemmel kell felmérni. Fel kell becsülni a fajok és élőhelytípusok 

fennmaradásához szükséges valamennyi tényezőt, ezek között különösen:  

a) a szaporodási helyet, fészkelő helyet, dürgő helyet, pihenőhelyet, táplálkozó helyet, 

vonuló helyet,  

b) az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét,  

c) az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők – 

különösen a táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás, 

mikroklimatikus tényezők fennmaradását, fennállását,  

d) az állománylimitáló tényezők változásait,  

e) az emberi vagy egyéb zavarást, valamint  

f) a ragadozók állományának növekedését.  
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A hatások jelentőségének megállapítása során a következő szempontokat kell figyelembe 

venni: 
 

A) Fajok: 

1. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, 

állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága. 

2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében. 

3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az 

európai közösségi szintet is). 

4. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző dinamika alapján). 

5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, 

hogy a célzott védelmi intézkedéseket kivéve minden egyéb beavatkozás nélkül, 

kizárólag a faj, illetve élőhelyének dinamikája következtében rövid időn belül 

visszaálljon egy olyan állapotba, amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy jobb 

annál- 

 

B) Élőhelytípusok: 

1. Az érintett terület jellemzői  

a. A terület nagysága, elhelyezkedése 

b.  A területen található élőhelytípus(ok) természetességében bekövetkezett 

változások, különös tekintettel a társulásalkotó fajok összetételére.  

2. A tevékenységgel érintett terület szerepe az élőhelytípus megőrzésében  

a. A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott 

ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése;  

b. A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes 

előfordulásához képest.  

3. Az élőhelytípus ritkasága.  

4. Az élőhelytípus ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben  

5. Társulás-alkotó és az élőhely-típusra jellemző tipikus fajok tekintetében az 1-4. 

pontok mellett az A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni. 

 

C) A területek koherenciája 

 

Szatmár-Beregi Különleges Madárvédelmi Natura 2000 terület 

 

A terület kódja: HUHN10001 

A madártani jelentőséggel bíró terület 

nagysága:52759,4 hektár 

Tengerszint feletti magasság: 97-212 méter 

A terület átlagos tengerszint feletti magassága: 112 

méter 

 

Általános leírás: A területet a Tisza, a Szamos, illetve 

az államhatár határolja. Egykori ártéri terület, 

amelyre a holtágak, puhafás ligeterdők, nedves 

mocsárrétek, kaszálórétek, tőzegmohás lápok 

emlékeztetnek. Szántóterületek, gyümölcsösök, apró 

falvak találhatók még a területen. 
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A terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül: 

 

Különleges Madárvédelmi Terület - Special Protection Area (SPA) 

Fontos madárélőhely (Important Bird Area - IBA): Szatmár-Bereg IBA; 52754 ha 

 

Egyéb védettség: 

 

Különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000) 

Országos jelentőségű védett terület 

Helyi jelentőségű védett terület 

 

Madártani jellemzés:  

 

A mozaikos területen igen változatos madárvilág él. Legjelentősebb értéke a 100-180 

páros harisállomány. 

 

Földhasználat:  

 

Mezőgazdaság (szántóművelés, gyepgazdálkodás), természetvédelem, vízgazdálkodás, 

beépített terület, turizmus, vadászat és vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás. 

 

Veszélyeztető tényezők:  

 

Mezőgazdasági művelés felhagyása, művelés intenzívvé válása, vízrendezés, erdősítés, 

növényzet égetése, nem őshonos fajok betelepítése, turizmus, beépítés, vizes területek 

feltörése.  

 

Egyéb, a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő madárfajok jelentősebb állománya:  

 

A megadott kritériumok a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő – területek 

kijelölésekor kötelezően figyelembe vett – fajok állományméretét az országos 

állományhoz viszonyítva (p) jelzik. Az egyes kódok ennek értelmében: A – 100 > p > 

15%, B – 15 > p > 2%, C – 2 > p > 0%, D – nem jelentős. 

 

A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk:  

 

Faj   Fészkelő állomány  Telelő állomány  Átvonuló állomány  Kritérium  

 

 

Bölömbika   10-15 pár        D  

Törpegém   10-15 pár        D  

Bakcsó   50 pár        D  

Fekete gólya   5-6 pár        B  

Fehér gólya   50 pár         C  

Cigányréce   50 pár         D  

Darázsölyv   5-10 pár        D  

Barna rétihéja   20-30 pár        C  

Hamvas rétihéja  5-10 pár        B  
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Haris    100-180 pár        A  

Uhu   1-2 pár        B  

Réti fülesbagoly  0-10 pár        D  

Szalakóta   1-2 pár        D  

Hamvas küllő   10-15 pár       C  

Kis őrgébics   előfordul        D  

Balkáni fakopáncs  100-500 pár        C  

Közép fakopáncs  5-20 pár        C  

Fekete harkály  40 pár         C  

Erdei pacsirta   15-20 pár        C  

Jégmadár   200-300 pár        C  

Tövisszúró gébics  500-1000 pár        C  

Karvalyposzáta  200-300 pár        C 

 

Kiemelt fontosságú cél a jelölő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, 

lehetőség szerinti fejlesztése. 

 

Általános célkitűzések: 

 

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául 

szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló 

természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása.  

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (a beruházással érintett NATURA2000 

területekre vonatkoztatható):  

 

• A szatmár-beregi gyertyános- tölgyesek, ártéri és láperdők, az üde kaszáló-, mocsár- és 

láprétek, a vízfolyások, holtmedrek, tőzegmohalápok, bokorfüzesek és mocsarak, a 

fasorok és cserjések, a hagyományos tájhasználat eredményeként fennmaradt fás 

legelők jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi 

szempontból kiemelt madárfajainak védelme.  

• A tájhonos erdőállományok védelme, állapotuk, elegyarányuk, korosztályviszonyaik 

javítása, a természetközeli erdőgazdálkodási módok előtérbe helyezése, és az erdők 

területarányának növelése által a fekete gólya és darázsölyv fészkelő és táplálkozó 

helyének biztosítása.  

• A fahasználat időbeli és térbeli korlátozása az erdőben fészkelő fajok védelme 

érdekében.  

• A búvó-, táplálkozó- és szaporodóhelyként szolgáló bokrokat meg kell őrizni, ill. 

növelni területarányukat, különösen a táblaszegélyeken és a homogén mezőgazdasági 

területeken búvó, táplálkozó vagy fészkelőhelyet teremtve a karvalyposzátának és a 

gébicsféléknek.  
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A) A beruházás hatásai a Szatmár-Beregi Különleges Madárvédelmi terület jelölő 

fajaira 

 

A jelölő ill. nem jelölő madarakra a tervezett beruházás, valamint annak üzemeltetése 

elsősorban a vegetációs időszakban van hatással. 

 

Az öntözőtelep kialakítása során a munkagépek okozta zaj hatással lehet a környék 

élővilágára, leginkább a madarakra. A tervezett beruházáshoz használt gépi munka 3-4 napot 

vesz mindösszesen igénybe (gerincvezeték lefektetése). 

 

Annak érdekében, hogy a madarak költését, fióka nevelését a beruházás ne zavarja, az 

öntözőtelep kialakítását vegetációs időszakon kívül végzik. A hatás semleges. 

 

Az üzemeltetési időszakban a hatásterületen fészkelő madarakat a gyümölcsös művelési 

munkája során megforduló munkagépek zaja zavarhatja. A munkavégzések rövid ideig 

zajlanak (1-2 órát vesznek igénybe), nem egyhelyben, hanem folyamatosan elhaladva 

történnek, a hatás átmenetei. 

 

A beruházási területen, és annak hatásterületén történt bejárások alkalmával a korábban 

bemutatott madarakkal találkozunk. Ezek közül jelölő madárfaj a Fehér gólya. A közeli 

településeken (Csengersima) több gólyafészek található. A bejárások alkalmával a beruházási 

területen, és annak közvetlen közelében több példány volt megfigyelhető, melyek táplálkozási 

célból keresték fel a területet. A tervezett beruházás sem az építés, sem az üzemeltetés 

fázisában nem lesz hatással a fehér gólya állományára. A hatás semleges. 

 

A környező területeken előfordul a Haris. A beruházás helyszínén napraforgót, őszi búzát, 

kukoricát termesztenek, ami nem kifejezetten fészkelő helye a madárnak. A hatásterület 

mentén földutak, illetve szilárd burkolatú út található, melyek az antropogén hatások, főként a 

taposás miatt nem nyújtanak kellő védelmet az egyedeknek. A bejárások alkalmával 

Harisra utaló jelet nem tapasztaltunk. Az elmúlt 2-3 évben Haris a beruházás helyszínen, 

annak közvetlen környezetében nem fordult elő. 

 

A beruházástól kellő távolságra található  Géci-sűrű alkalmas fészkelő helyet biztosít a Fekete 

gólyának. A bejárások alkalmával egyedei a beruházás környezetében nem voltak 

megfigyelhetőek. A hatás semleges. 

 

A térségben előfordulhat, leginkább táplálkozási célból a Barna rétihéja, valamint a Hamvas 

rétihéja. A bejárások alkalmával azonban egyedekkel nem találkoztunk. Fészkelő helyek 

a beruházás közvetlen közelében nincsenek, azonban távolabb előfordulnak. A kellő távolság 

miatt a zajhatás nem érvényesül, így a fészkeket nem zavarja a beruházás. A tervezett 

beruházás a táplálkozási helyeiket nem veszélyezteti. A tervezett gyümölcsösben megtelepedő 

potenciális táplálékforrásaik miatt a hatás pozitív lehet.  

 

A bejárások során Uhu egyedeivel nem találkoztunk. A MME adatbázis apján a térségben 

az elmúlt években nem figyelték meg.  

 

A Hamvas küllő a MME adatai alapján a térségben előfordul, fészkel, azonban a bejárások 

során sem egyedeivel, sem fészkeivel nem találkoztunk a beruházás ill. annak 



 17 

hatásterületén. Leginkább a Géci-sűrű idősebb fái jelentenek fészkelő helyet számára. A 

beruházás hatásterületén a felmérések során madárodút nem találtunk, még az idősebb 

tölgyfákon sem. Az erdő mélyebb pontjain feltételezhető fészkeket a beruházás nem 

veszélyezteti. A hatás semleges. 

 

A MME adatbázis alapján a térségben fészkel a Közép fakopáncs, a Fekete harkály, 

valamint a Balkáni fakopáncs is. A bejárások alkalmával egyedekkel nem találkoztunk, 

a hatásterületen található idősebb fákon fészkelő helyet nem láttunk. A beruházástól kellő 

távolságra lévő fészkelő helyeket a beruházás zaj hatása nem érinti. A hatás semleges. 

 

Erdei pacsirta, valamint Jágmadár egyedeivel a bejárások alkalmával nem találkoztunk. 

Az MME adatbázisa alapján beruházási terület közvetlen hatásterületén, valamint attól 

távolabbi területeken sem feltételezhető a fészkelése. A beruházás hatása semleges. 

 

A Tövisszúró gébics számára potenciális fészkelő/búvó/táplálkozási helyet jelentenek a 

térségben található erdős területek, valamint fasorok, utak mentén előforduló bokros 

(kökényes, gyepűrózsás) területek. A bejárások során ugyanakkor egyedekkel nem 

találkoztunk. A beruházás során potenciális előhelyezik nem szűnnek meg, hisz nem történik 

cserjeirtás a szántót mentén előforduló bokros területek. A hatás semleges. 

 

A Karvalyposzáta fészkelése a MME adatbázisa apján a térségben feltételezhető. A bejárások 

alkalmával egyedeivel nem találkoztunk. Fészkeket a hatásterületen nem találtunk. A fészkelő 

helyeik a beruházástól kellő távolságban vannak, azokat a a beruházás még az üzemeltetés 

fázisában sem zavarja. A hatás semleges. 
 

A térségben előforduló nem jelölő madarak egyedit a korábban bemutatott fajlista alapján a 

bejárások során észleltünk. Ezen egyedek leginkább táplálkozási célból, valamint ideiglenes 

búvóhelyként használták a területet. A bejárások során a beruházás hatásterületén található 

önálló fákon, facsoportok fáin, valamint a bokrokon szarka, sárgarigó és vadgerle fészket 

találtunk. Ezen fészkelő madarakra a beruházás átmenetileg lehet zavaró hatással, a vegetációs 

időszakban. A tervezett beruházás hatása a nem jelölő madárfajokra összességében  

semlegesnek ítélhető. 

 

B) Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (KJTT) a beruházás környetében 

nem található. 

 

C) A Natura 2000 hálózat koherenciájára (egységessége) a terveztt beruházás nincs 

hatással. 
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Összegzés 

 

Megállapítható az a tény, hogy a beruházás nem okoz semmilyen károkozást az 

élővilágban. A beruházás hatásterülete minimális. A beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő 

műveletek (nyomóvezeték kiépítése) a jelölő fajok élőhelyeit érintei.  

 

A rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi megállapítás tehető:  
 

- az öntözőtelep kialakítáa, és a hozzá kapcsolódó létesítmények telepítése a Natura 

2000 területek esetében jelentős értékeket őrző részeket nem érint; 

- a beruházás az érintett Natura 2000 területén található közösségi jelentőségű (Natura 

2000) fajokra nem lesz hatással,  

- a beruházás az érintett Natura 2000 területen található nem közösségi jelentőségű 

(Natura 2000) védett fajokra nem lesz hatással; 
 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált Natura 2000 területeket érintő beruházás  

NEM OKOZ jelentős változást, ill. csökkenést az ismert védett fajok populációiban.  

 

A beruházás a jelölő fajok élőhelyeit átmenetileg érinti.  

 

 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 
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