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Natura 2000 kijelölés, felmérések 

A korábbi hazai gyakorlattól eltérő kijelölés jelentős 
arányban érintett nem védett területeket 



Védett területek és fajok köre 
megszokott volt. 

Megjelentek a jelölő fajok 



tompa folyamkagyló 

Réti csík 

nagy tűzlepke 

Vöröshasú unka 

vérfű-hangyaboglárka 



Jelölő faj alapján területkijelölés, de 
adott faj a szomszédos site-on lehet nem 

a kijelölés alapját képező faj… 
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különleges madárvédelmi területek (SPA)14,8% 

különleges természet-megőrzési területek (SCI) 15,5% 
 

Natura 2000 terület: 21% (1,95 millió ha) 
Átfedés korábbi természetvédelmi területekkel: 39%  

 

http://www.bfnp.hu/
mailto:zalanatura2000@gmail.com


Natura 2000 fenntartási tervek készítése 
Honlap: www.bfnp.hu       zalanatura2000@gmail.com 

4. § (1) A Natura 2000 területek fenntartásának célja az azokon található fajok és a 
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, 
helyreállítása, valamint a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
 
4. § (5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, 
valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít 
meg. 

275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről 

A fenntartási tervek kötelező jellege 
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Gazdálkodókkal folytatott személyes egyeztetéseken 
felmerült főbb kérdések  

1.tápanyag utánpótlás kérdése kaszálókon 
 
2. 5-10 % kaszálatlan gyeppel kapcsolatos kérdések (célja, elhelyezkedése, a 
maghagyás időtartama) 
 
3. cserjésedett rét hasznosításával kapcsolatos kérdések 
 
4. művelési ág váltással kapcsolatos kérdések 
 
5. kaszálás bejelentés technikai problémái (email?, időjárás felülírhatja az időpontot) 
 
6. vegyszer használatának kérdése gyomok visszaszorítására 
 
7. Nem megfelelő vízgazdálkodás, vízelvezetés kérdése. 
 
8. Túl nagy vadállomány 
 
                                                    Több esetben összecseng a veszélyeztetőkkel! 

http://www.bfnp.hu/
mailto:zalanatura2000@gmail.com


Veszélyeztető tényezők 

- gazdálkodásból adódó (pl. gyepfeltörés, túllegeltetés, helytelen kaszálás) 

- gazdálkodástól független (inváziós növények, szárazodás) 

- helytelen vízgazdálkodás (vízelvezetés, kiszárítás, vízfolyások 
szabályozása) 

- helytelen vadgazdálkodás (túltartott vadállomány, szórók elhelyezése) 

- helytelen erdőgazdálkodás (tarvágás, idegenhonos fafajok) 

- beépítés, nyomvonalas létesítmények stb. 



1. tápanyag utánpótlás kérdése kaszálókon 
 

-Trágyázás tilalma a kaszálókon a gazdáknál 
mint természetvédelmi „marhaság” jelenik meg 
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-5-10 % kaszálatlan gyeppel kapcsolatos kérdések (célja, 
elhelyezkedése, a meghagyás időtartama) 
 
 
 
 

-MVH előírások nincsenek összhangban a természetvédelmi 
elvárásokkal pl.: 
-Nem érinthet a felhagyott terület szomszédos blokkot. 
-Nem tiszta, hogy meddig kell fennhagyni (1 hónap, ősz, 
tavaszig…) 
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Cserjésedett rét, spontán erdősülő területek 
hasznosításával kapcsolatos kérdések 

Fenntartási tervben szereplő gyep spontán erdősülése 
esetén van-e lehetőség a „talált erdő” felvételét 
megakadályozni? 
Somogyban kitisztított akácos-bálványfás terület eredeti 
fafajjal történő helyreállítását írták elő!!! 



• Erdőkre, fás területekre vonatkozó eltérő 
szabályok 
 
 
 
 

A Körzeti Erdőterv mellett a vízügyi 
beavatkozások (mederrendezés, 
karbantartás) illetve a tervezett ártéri 
lefolyási sávok előírásainak ellentmondásai, 
pl. kötelező tőszám kontra minimum 
sortáv… 



Erdőterületek: Véghasználat 
módja: tarvágás – fokozatos 

felújító vágás  
 
 
 
 

végeredmény… 



Elvárás a megfelelő mértékű 
idős állomány fennmaradása! 



Alacsony területaránnyal jelen lévő 
élőhelyek 

• Kis kiterjedés pl. 1% területen tapasztalható 
veszélyeztető miért ne jelenjen meg? 



 

•1% területen (kis vízfolyás) lehet a jelölő faj 100%!                                                                                                                             
                                                      

    A veszélyeztetőknél miért ne jelenjen meg? 



A kijelölés alapját képező halfajok 
Dunai ingola (E. marie) 

Vágó csík (C. taenia) 
Réti csík (M. fossilis) 
Törpecsík (S. aurata) 

Botos kölönte (C. gobio) 
Balin (A. aspius) 

Halványfoltú küllő (G. albipinnatus) 
Homoki küllő (G. kessleri) 

Felpillantó küllő (G. uranoscopus) 
Garda (P. cultratus) 

Szivárványos ökle (R. sericeus) 
Leánykoncér (R. p. virgo) 

Széles durbincs (G. baloni) 
Selymes durbincs (G. schraetzer) 

Német bucó (Z. streber) 
Magyar bucó (Z. zingel) 

Dunai galóca (H. hucho) 
Lápi póc (U. krameri) 



Gazdasági szempontból jelentős halfajok állományai: 
 

ponty (C.carpio) 
fogassüllő (C. lucioperca) 

harcsa (S. glanis) 
angolna (A. anguilla) 

busa (Hypophthalmicthys sp.) 
keszegfélék (Abramis sp.) 

amur (C. idella) 
balin (A. aspius) 
csuka (E. lucius) 



Aktualitás elvesztése. Túl részletes 
kezelési egység besorolás: legeltetés 

kaszálás változása pár szárazabb illetve 
csapadékosabb év hatására 

Vérfű boglárka 



Aktualitás elvesztése: túl részletes 
élőhelytérkép változása pár szárazabb 

illetve csapadékosabb év hatására.  

Marcal-mente:  Kaszáló 3 év belvíz után… 



Aktualitás elvesztése: MEPAR változások 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket 

•   
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