Az Alattyáni Berki-erdő (HUHN20074) kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület
fenntartási terve

Debrecen

2016

2

Készítette
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Együttműködő partner
BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Vezető szakmai koordinátor
Olajos Péter
Szakmai koordinátor
Vezető természettudományi szakértő
Vezető agrárgazdálkodási szakértő
Közreműködő szakértők
Dr. Gulyás Gergely
Hődör István
Kovács Tibor
Lukács Attila
Polyák László
Sulyok József
Dr. Sum Szabolcs
Tóth Pál

© Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2016.
Ez a dokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A dokumentáció
nyilvános, a megfelelő hivatkozások mellett szabadon felhasználható és terjeszthető!

3

Tartalomjegyzék
1. A terület azonosító adatai............................................................................................................. 6
1.1. Név....................................................................................................................................... 6
1.2. Azonosító kód....................................................................................................................... 6
1.3. Kiterjedés.............................................................................................................................. 6
1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek.............................................................6
1.4.1. Jelölő élőhelyek............................................................................................................ 6
1.4.2. Jelölő fajok................................................................................................................... 6
1.6. Egyéb védettségi kategóriák................................................................................................ 6
1.7. Tervezési és egyéb előírások.............................................................................................. 7
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv................................................................................... 7
1.7.2. Településrendezési eszközök...................................................................................... 7
1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek................................................................................ 7
1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek............................................................ 7
1.7.5. Halgazdálkodási tervek................................................................................................ 7
1.7.7. Egyéb tervek................................................................................................................ 7
2. Veszélyeztető tényezők................................................................................................................ 8
3. Kezelési feladatok meghatározása............................................................................................. 10
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése........................................................... 10
3.2. Kezelési javaslatok............................................................................................................. 10
3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés...................................................................16
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések............................................................................................ 17
3.2.4. Kutatás, monitorozás.................................................................................................. 17
3.3.1. Agrártámogatások...................................................................................................... 19
3.3.2. Pályázatok.................................................................................................................. 19
3.3.3. Egyéb......................................................................................................................... 19
3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja.............................................................. 19
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök........................................................................ 19
3.4.2. A kommunikáció címzettjei......................................................................................... 19
3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel...................................................... 20

4

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

Alattyáni Berki-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kjTT)

1.2. Azonosító kód
Tervezési terület azonosítója:

HUHN20074

1.3. Kiterjedés
Tervezési terület kiterjedése:

39,29 ha

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


91I0*- Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

*: kiemelt jelentőségű jelölő élőhely

A Natura 2000 adatlapon (SDF) nem szereplő, de a fenntartási tervet megalapozó felmérések alapján jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű élőhely:


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

1.4.2. Jelölő fajok
 Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)
 Vöröshasú unka (Bombina bombina)

1.5. Érintett települések
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Alattyán, Jánoshida
A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) tartal mazza. 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 keletkező utód helyrajzi számokra is kiterjed.

1.6. Egyéb védettségi kategóriák
A tervezési terület nem érint madárvédelmi területet.
A tervezési terület teljes területe (100%) az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó
6

övezetének része.

1.7. Tervezési és egyéb előírások
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv
A tervezési területre természetvédelmi kezelési terv nem vonatkozik.
1.7.2. Településrendezési eszközök
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2011. (IV. 29.) KR sz. rendeletével módosított
18/2004.(XI.9.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről (egységes szerkezetben).
Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2007. (XII.20.) önkormányzati
rendelete a Helyi Építési Szabályzatról.
Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (II.22.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról.
1.7.3. Körzeti erdőtervek és üzemtervek
Körzeti erdőterv: Jászsági erdészeti tervezési körzet második erdőterve (érvényes: 2010. január 1.
– 2019. december 31.) Kelt: 2011.március 3.
1.7.4. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek
I/1. Szolnok és dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzet vadgazdálkodási terve. Érvényesség:
2014. február 28-ig (Országos Vadgazdálkodási Adattár)
Úttörő Vadásztársaság, Alattyán (Kódszám: 16-750810-1-4-1) vadgazdálkodási üzemterve.
Érvényesség: 2017-ig. Kelt: 2007. február 1. Jóváhagyta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
MGSzH, Földművelésügyi Igazgatóság, Vadászati és Halászati Osztály.
1.7.5. Halgazdálkodási tervek
Halgazdálkodási terv a területre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.
1.7.6. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
Zagyva alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terve – Közreadta a KÖTIKÖVIZIG, a KÖDUKÖVIZIG
és a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. Esedékes felülvizsgálat éve: 2015.
1.7.7. Egyéb tervek
Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) fajmegőrzési terve. Kiadta: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Jóváhagyta: Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter, 2004.
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2. Veszélyeztető tényezők

Kód

Veszélyeztető tényező neve

Jelentősége

Érintett terület
nagysága (%)

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást?

B02.01

erdőfelújítás

H

30

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0): A nem természetkímélő erdőgazdálkodás (pl. talajelőkészítéses erdőfelújítás) az élőhely kiterjedésének csökkenését vagy akár meg szűnését is eredményezheti.

I01

Inváziós fajok jelenléte

M

6

Pannon szikes sztyeppék és mocsarak (1530*): Egyes inváziós növényfajok terjedésükkel veszélyeztetik a jelölő élőhely természetességének megőrződését.

I01

Inváziós fajok jelenléte

H

15

K02.01

fajösszetétel változás, szukcesszió

M

6

Kód

M01.02

A területre kívülről ható veJelentősége
szélyeztető tényező neve

aszály és csapadékmennyiség
csökkenés

M

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0): Az inváziós fa- és cserjefajok
az élőhely felújulását, regenerációs képességét csökkenthetik, mely hosszabb távon a közösségi jelentőségű élőhely megszűnését is eredményezheti.
nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata): A faj élőhelyén jelentkező cserjésedés a tápnövény (sziki kocsord (Peucedanum officinale) életterének beszűkülését, így egyedszámának további csökkenését eredményezheti, amely a kedvezőtlen állományváltozást indukálhat faj alacsony egyedszámú populációjában.

Érintett terület
nagysága (%)

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást?

15

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0): A globális klímaváltozás hatására a száraz időszakok hosszabbodása a természetes felújulási folyamatokat hátráltatják, a felújulási
képességet csökkentik így közvetve, hosszabb távon az élőhely degradációját segíti elő.
nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata): A globális klímaváltozás hatására a száraz időszakok hoszszabbodása a tápnövény (sziki kocsord (Peucedanum officinale))életfeltételeit rontja, amelynek közvetve káros hatása lehet a faj Natura 2000 területen belüli kis egyedszámú állományára.
vöröshasú unka (Bombina bombina): A globális klímaváltozás hatására a száraz időszakok hosszabbodnak, mely z élőhelyek tartós kiszáradását idézheti elő. Ez kedvezőtlen hatást gyakorol a faj Natura 2000
területen belüli állományára.
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Kód

Potenciális veszélyeztető téJelentősége
nyező neve

Érintett terület
nagysága (%)

B02.03

erdei aljnövényzet eltávolítása

M

15

B02.04

lábonálló és/vagy elfekvő
holt faanyag eltávolítása

M

15

G05.04

rongálás, vandalizmus

M

7

K02.02

Szervesanyag felhalmozódás

M

15

Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást?
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0): Az érintett tevékenység az erdő
természetes felújulási folyamatait akadályozza, teret enged az inváziós fás és lágyszárú fajok megjele nésének, elősegítve az aljnövényzet eljellegtelenedését és így közvetve, hosszú távon a közösségi jelentőségű élőhely megszűnését segítheti elő.
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0): az élőhely természetes dinamikája szempontjából fontos a holt, korhadó faanyag jelenléte.
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0): Az illegális fakitermelés fokozatosan az élőhely kiterjedésének csökkenését eredményezi.
Pannon szikes sztyeppék és mocsarak (1530*): Amennyiben a területet kezeletlenül hagyják, megnő rajt
a fűavar mennyisége, becserjésedik, beerdősödik. Így átalakul más élőhellyé.
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3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
Általános célkitűzések:
Az Alattyáni Berki-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területté nyilvánításakor az élő helyvédelmi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján a terület természetvédelmi célkitűzései
meghatározásra kerültek, valamint kiemelésre kerültek egyes jelölő értékek, amelyeket a kezelés
során prioritásként kell kezelni. A Natura 2000 területek célkitűzései és prioritásai a területek hiva talos Natura 2000 adatlapjain (SDF) találhatók.
A természetvédelmi célállapot:
A megjelölt prioritások szerinti célállapot megvalósításakor arra kell törekedni, hogy a terület
egyéb természetes, közösségi jelentőségű (de nem jelölő) élőhelyek kiterjedésének, karakterének,
egységes táji megjelenésének, természetes biológiai sokféleségének fennmaradása is biztosítható
legyen, különös tekintettel az ott előforduló, jelentős értéket képviselő védett fajok igényeire.
A célállapot eléréséhez rendelt célkitűzések:


A területen található erdők esetében javasolt a véderdő funkciót előtérbe helyezni a gazdasá gi rendeltetéssel szemben.



Az erdőket át kell állítani valamely folyamatos erdőborítást biztosító művelési módra (tarvágás, teljes talajelőkészítés és tuskózás mellőzése).



Tájidegen fafajú állományok fokozatos átalakítása természetszerű erdőállományokká.



A természetszerű erdőkben az erdészeti beavatkozások esetében idős, odvasodó faegyede ket, valamint holt faanyagot is meg kell hagyni.



A gyepterület jelenlegi állapotának fenntartását célzó legeltetési/kaszálási rendszer kidolgo zása, mely figyelembe veszi a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) lepkefaj állományainak ökológiai érdekeit is (sziki kocsord (Peucedanum officinale) állományanak megtartása, növelése).

3.2. Kezelési javaslatok
A Natura 2000 területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések eléréséhez a terület egyes részei
eltérő kezelést igényelnek, figyelembe véve az ott előforduló élőhelyeket, fajokat, és az ott jellemző
gazdálkodási formákat. A kezelési, fenntartási, és részben az élőhelyrekonstrukciós és fejlesztési ja vaslatokat ezért a Natura 2000 terület egyes lehatárolt részegységeire, az úgynevezett kezelési egy ségek (KE) vonatkozóan rendszerezi a fenntartási terv (a kezelési egységek térbeli elhelyezkedését
a 3.2.5. melléklet térképei mutatják be). Az egyes kezelési egységekre nem vonatkoztatható élő helyrekonstrukciós, fajvédelmi, kutatási és monitorozási javaslatokat a 3.2.2. - 3.2.4. fejezetben tár gyalja a fenntartási terv.
3.2.1. Élőhelyek kezelése (Kezelési egységek – KE)
A kezelési javaslatok esetében élesen el kell választani a kötelező jellegű, jogszabályban előírt kor látozásokat, illetve az önkéntes vállalásokat. A 275/2004 (X. 8.) Kormányrendelet 4.§ 5. pontja „ (5)
A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvaló 10

sításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező
földhasználati szabályokat nem állapít meg.”
Az itt megfogalmazott előírás-javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló közösségi
jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján javaslatot tegyenek a
gazdálkodás kívánatos módjára. Ennek érdekében itt megfogalmazásra kerülnek olyan előírásjavaslatok, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli támogatási programok kidolgozásához. A gazdál kodók számára ezek az előírás-javaslatok a jelen terv alapján kötelezettséget nem jelentenek, be tartásuk csak támogatási programokon keresztül, önkéntes vállalás formájában válhat csak kötelezővé. A már más jogszabály vagy hatósági eszköz alapján létező előírások esetében azok kötelező
jellegét értelemszerűen az azt megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen
fenntartási terv ezekre az előírásokra csak utalást tesz.
Az Alattyáni Berki-erdő Natura 2000 területen az előforduló élőhelyek, fontosabb fajok és gazdál kodási módok alapján 4 kezelési egység lehatárolása indokolt, amelyek térképi megjelenítését a
3.2.5 mellékletek fejezet mutatja be. A kezelési egységek lehatárolása a 2013-ban tapasztalt termé szeti adottságok alapján történt, 1:10.000 alapléptékben. A térképi lehatárolás léptékét figyelembe
véve a kezelési egységek határai (különösen nem mesterséges vonalat, pl. szántó, csatorna határ követő egységek esetén) nem szigorúan véve rögzítettek, hanem 10-20 méteres átmeneti sávban értel mezhetők. A kezelések, beavatkozások gyakorlati tervezésénél emellett figyelembe szükséges venni, hogy a természeti adottságok, élőhelyek spontán változásai miatt a kezelési egységek egymás hoz viszonyított határai megváltozhatnak. A fentiek alapján tehát a kezelési egységek térbeli lehatá rolása a fenntartási terv gyakorlati átültetése esetén áttekintő, iránymutató jellegű információnak te kintendő, aminek pontosítását magán a területen, az adott időszak aktuális állapotának megfelelően
kell elvégezni.
KE-1 kezelési egység
(1) Meghatározása: Másodlagos rétsztyep, sziki magaskórós kökény cserjésekkel és fiatal tölgyekkel, mely a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) élőhelye. A kezelési egység kiterjedése 2,99
hektár.
(2) Érintettség vizsgálata:
 A kezelési egység meghatározó élőhelytípusai (Á-NÉR 2011 kódok szerint): kocsordosőszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek (F3), galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések (P2b)
 érintett erdőrészletek: Alattyán 1TN
 Natura 2000 élőhelyek: pannon szikes sztyeppék és mocsarak (1530*) (jelölő élőhely)
(3) Gazdálkodáshoz kötődő kezelési javaslatok:
a) Kötelező előírások és korlátozások
A gyepek esetén kötelezően betartandó előírásként a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól szóló 269/2007 (X.18.) Korm. rend. előírásait szükséges alapul venni.
b) Önkéntesen vállalható előírások
 Kizárólag kaszálással történő hasznosítás (GY20).
 A gyepek cserjésedését meg kell akadályozni, azonban a szórtan jelentkező őshonos cserjék
megőrzésére törekedni kell (GY28).
 Kaszálás június 30. után lehetséges (GY73).
11





Évente az időjárási viszonyoknak és a gyep állapotának megfelelő, természetvédelmi ökoló giai és a gazdálkodási szempontokat egyaránt figyelembe vevő kaszálási terv készítése és
egyeztetése a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal, valamint az így egyez tetett kaszálási terv végrehajtása (GY79).
A gyepterület kaszálása, szárzúzása esetén min. 10 cm-es fűtarló biztosítása (GY92).

(4) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:
A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési javaslat
nem merül fel.
(5) Erdőtelepítésre vonatkozó javaslat:
A kezelési egység területén az erdőtelepítés nem javasolható.
(6) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok
Gazdálkodáshoz nem köthető jellegű kezelési javaslatok a kezelési egységre vonatkozóan nem merülnek fel.
(7) Kezelési javaslatok indoklása:
Az élőhely-kezelési módszerek körében a területileg illetékes nemzeti park által jóváhagyott kaszá lási terv végrehajtása, valamint a cserjésedés megakadályozása a jelölő nagy szikibagoly ( Gortyna
borelii lunata) élőhelyének, mint a közösségi jelentőségű pannon szikes sztyeppék és mocsarak
(1530*) élőhely hosszú távú védelmét, fenntartását biztosítja. A faj élőhelyén, a pannon szikes
sztyeppék és mocsarak (1530*) közösségi jelentőségű élőhelyekhez sorolható sziki kocsordos gyepeket nem kell mindenáron kezelés alá vonni. Ha mindenképpen szükséges, úgy a sávos kaszálás
javasolt, mely maximálisan a terület 1/3-át érinti, 3 éves forgó alkalmazásával (vagy esetleg 1/4-ét,
4 éves ciklusokban). Tekintettel arra, hogy a nőstény lepkék füvek hüvelyébe petéznek, ezért a gyep
egészének tavaszi/kora nyári kaszálása, és a széna összegyűjtése a fiatal hernyók pusztulását, míg
az élőhely késő őszi kaszálása a peték megsemmisülését eredményezné. Továbbá a nőstény példá nyok leginkább 25-45 cm magasságú – azaz kellően vastag, és erős szárú – füveket választanak a
peterakáshoz, ezért a nyár derekán/végén végrehajtott kaszálás sem támogatható akkor, ha a növényzet legalább a rajzási időszak kezdetéig (időjárási körülményektől függően szeptember végé ig/október elejéig) nem nő meg ilyen magasságúra. A kezelési egység területén a kaszálást kizáró lag a következő időszakban javasoljuk engedélyezni: július 1. – augusztus 20. A magas fűtarlóval
történő kaszálás után gyorsabb a növényzet regenerálódása és hamarabb helyreáll az imágók szá mára optimális, magasabb füvű élőhelyi struktúra.
KE-2 kezelési egység
(1) Meghatározása: Ide tartoznak a Natura 2000 terület erdői. Magas kőris és kocsányos tölgy al kotta erdő, fiatal kocsányos tölgy-magyar kőris ültetvény, fiatal nemesnyárasok, valamint fehér
nyár alkotta ültetvény jellegű erdők. Kivétel nélkül az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területek. Összkiterjedésük: 29,54 hektár.
(2) Érintettség vizsgálata
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 A kezelési egység meghatározó élőhelytípusai (Á-NÉR 2011 kódok szerint): alföldi zárt ko csányos tölgyesek (L5), őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők (RC), nemesnyárasok
(S2), őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők (RDb)
 Natura 2000 élőhelyek: Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus
laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) (91F0) (jelölőnek javasolt élőhely)
 érintett erdőrészletek: Alattyán 1A, 1B, 1C, 1D, 1E1, 1E2, 1F, 1G1, 1G2, 1H1, 1H2, 1I1,
1I2, 1ÚT
 védett természeti területen fekvő erdőrészletek: egyik sem
(3) Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok
A Natura 2000 terület erdőtervezett erdőállománya alrészleteinek jelenlegi fatípusai elsősorban a
kocsányos tölgy (Quercus robur), a magas kőris (Fraxinus excelsior), a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. Danubialis) elegyes állományai, továbbá a célállományok is ide tartoznak nagyrészt.
Ezekben az erdőrészletekben a körzeti erdőtervnek megfelelő gazdálkodás folytatását javasoljuk,
de a vágásos üzemmód megváltoztatásával.
Nemes nyáras faállomány és célállomány az Alattyán 1G1 erdőrészletben szerepel, ebben az eset ben a körzeti erdőtervtől való eltérést javasoljuk, és a faállomány szerkezetátalakítását kőrises töl gyesre. Őshonos és tájhonos fafajok (pl. kocsányos tölgy (Quercus robur), a magas kőris (Fraxinus
excelsior), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. danubialis), mezei szil (Ulmus minor), fehér
nyár (Populus alba) felújításban való alkalmazását javasoljuk.
(4) Gazdálkodáshoz köthető, támogatási rendszerbe illeszthető kezelési előírás-javaslatok
a) Kötelező előírások és korlátozások
 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012.
(IV. 27.) VM rendelet.
 A Jászsági erdészeti tervezési körzet második erdőterve érvényes: 2010. január 1. - 2019.
december 31.
b) Önkéntesen vállalható előírások
 A körzeti erdőtervezés során – a közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok megőrzése ér dekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészleteiben a folyamatos erdőborítást biztosító
átalakító, szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való áttérés. (E03)
 A tisztások fátlan állapotban tartása, tisztásként való további nyilvántartása. (E12)
 A gyérítések és véghasználatok során legalább 5 m 3/ha álló és/vagy fekvő holtfa jelenlétének biztosítása. (E16)
 A ritka fajhoz tartozó, vagy odvas, vagy böhöncös, vagy idős vagy más okból értékes faegyedek kijelölése és megőrzése az elő- és véghasználatok során (E18).
 A természetes erdőtársulás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő állományszerkezetének
kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó lombkorona- és a cserjeszint kialakítá sa, a kialakult szintek megfelelő záródásának fenntartása. (E27)
 A vegyes összetételű faállományokban a nevelővágások során az idegenhonos fafajok eltá volítása. (E29)
 Természetes, természetszerű és származék erdőkben a tarvágás mellőzése (E33).
 Az adott erdőrészletben véghasználat esetén szálalóvágás alkalmazása. (E36)
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 Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a talaj-előkészítés és a tuskózás elhagyása.







(E49)
Felújítás táj- és termőhelyhonos fafajokkal, illetve faállomány típussal (E51).
Idegenhonos fafajú faállomány szerkezetátalakítása. (E54)
Az erdőszegélyekben található intenzíven terjedő lágy- és fásszárúak továbbterjedésének
mechanikus módszerekkel (pl. kézi cserjeirtás, szárzúzás) történő megakadályozása.(E83).
Egészségügyi fakitermelés elhagyása az erdő fennmaradását, egészségi állapotát jelentősen
veszélyeztető erdővédelmi ok kivételével. (E94)
Szóró, sózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyezte tett helyszínen alakítható ki. (VA01)
A terület egészén a vadlétszámot olyan szintre kell csökkenteni, hogy az a felújítások sike rességét kerítés hiányában se veszélyeztesse. Ameddig a vadállomány nagysága nem éri
el azt a szintet, hogy kerítés nélkül is biztosítható legyen a felújítás sikeressége, addig a
felújítás területét lehetőség szerint be kell keríteni (VA02).

(5) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok
Javasoljuk a jelenleg nemes nyár alkotta ültetvényerdők véghasználatát, majd helyükön őshonos és
tájhonos fafajok (pl. kocsányos tölgy, magas kőris, magyar kőris, mezei szil, fehér nyár) alkotta er dők felnevelését. A javasolt tevékenység szerkezetátalakításnak minősíthető, mely az érintett erdő tagokban élőhelyrekonstrukciós tevékenység kivitelezését jelenti.
(6) Erdőtelepítésre vonatkozó javaslat
A kezelési egység területén az erdőtelepítés nem javasolható.
(7) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslat
Gazdálkodáshoz nem köthető jellegű kezelési, fenntartási javaslatok a kezelési egységre vonatko zóan nem merülnek fel.
(8) Kezelési javaslatok indoklása
A kezelési egységhez tartozó erdők jelentős hányadát (40,6%) a keményfás ligeterdők nagy folyók
mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0) közösségi élőhelytípusba sorolható erdőrészletek teszik ki.
Állományaik hosszú távú fenntartásához, jelenlegi állapotuk megőrzéséhez, természetességük to vábbi csökkenésének megakadályozásához az erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó önkénte sen vállalható – különösen a felújításra vonatkozó – javaslatok betartása indokolt. Egyéb természet közelibb erdőtípusba be nem sorolható erdők tekintetében a hatályos körzeti erdőterv által meghatá rozott célállomány elérése javasolt, attól eltérés csupán a nemes nyár ( Populus × euramericana) alkotta erdők esetében célszerű. Az utóbbi fafaj alkotta erdőtagokban az őshonos és tájfajtákkal (pl.
kocsányos tölgy, magyar kőris, mezei szil, fehér nyár) történő szerkezetátalakítás hosszú távon az
említett 91F0 közösségi jelentőségű élőhelytípus kiterjedését növelhetné. Az említett fafajok erdő felújításban betöltött szerepe ugyanakkor számos közösségi jelentőségű rovarfaj, így a skarlátbogár
(Cucujus cinnaberinus) és a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) potenciális élőhelye kiterjedésének növelése mellett, madárvédelmi szempontból (kedvezőbb fészkelési lehetőségek/feltételek) is
kívánatos lenne. Az álló és fekvő holtfa, valamint az idős és böhöncös faegyedek kímélete az előbb
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említett közösségi jelentőségű rovarfajok élőhelyeinek hosszú távú fenntartását megőrzését is elő segíti.
KE-3 kezelési egység
(1) Meghatározása: Felhagyott, elvadult gyümölcsös. Egy helyrajzi számon két alrészlet (0212/2 a
és b), melyek gyümölcsös és kivett (gazdasági épület, udvar) művelési ágú területek. Összkiterjedésük: 1,02 hektár.
(2) Érintettség vizsgálata
 A kezelési egység meghatározó élőhelytípusai (Á-NÉR 2011 kódok szerint): extenzív sző lők és gyümölcsösök (T8)
 Natura 2000 élőhelyek: (3) Gazdálkodáshoz kötődő kezelési javaslatok
a) Kötelező előírások és korlátozások
A Natura 2000 területekre vonatkozó kezelési jellegű kötelező előírások és korlátozások a fenntar tási terv elfogadásának időpontjában a kezelési egység élőhelytípusaira nincsenek.
b) Önkéntesen vállalható előírások
 Kizárólag kaszálással történő hasznosítás (GY20).
 Kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédő szerek alkalmazása engedélyezett
(SZ19).
 Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező (GY26).
(4) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok
A kezelési egység területére vonatkozóan élőhely-rekonstrukciós vagy élőhelyfejlesztési javaslat
nem merül fel.
(5) Erdőtelepítésre vonatkozó javaslat
A kezelési egység területén az erdőtelepítés nem javasolható.
(6) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslat
Gazdálkodáshoz nem köthető jellegű kezelési javaslatok a kezelési egységre vonatkozóan nem merülnek fel.
(7) Kezelési javaslatok indoklása
A tájképi és kultúrtörténeti értékű gyümölcsösök fenntartása, megőrzése kiemelt feladat, hiszen a
mezőgazdasági kártevőkkel szemben ellenálló ősi gyümölcsfajták utolsó előfordulási helyei és
megőrzésükkel nemcsak a tájfajták védelmét, de az ártéri gazdálkodás egyik fontos színterét is ol talmazzuk. Jelenlétük az ártér biológiai és a táji sokféleségét gazdagítja.
KE-4 kezelési egység
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(1) Meghatározása: A Zagyva kiszáradó, feltöltődött holtmedre, a partján őshonos (fehér nyár, fehér fűz) és idegenhonos (fehér akác, zöld juhar) alkotta fákkal, őshonos cserjéssel. Összkiterjedése:
5,73 hektár.
(2) Érintettség vizsgálata
 A kezelési egység meghatározó élőhelytípusai (Á-NÉR 2011 kódok szerint): állóvizek (U9),
nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások (B1a), őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok (RA)
 Natura 2000 élőhelyek: (3) Gazdálkodáshoz kötődő kezelési javaslatok
a) Kötelező előírások és korlátozások
A Natura 2000 területekre vonatkozó kezelési jellegű kötelező előírások és korlátozások a fenntar tási terv elfogadásának időpontjában a kezelési egység élőhelytípusaira nincsenek.
b) Önkéntesen vállalható előírások

 Inváziós fásszárúak mechanikus irtása kötelező (GY26).
(4) Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok
Javasoljuk megvizsgálni a Zagyvából való vízpótlás lehetőségét, és az ehhez szükséges
műtárgy(ak) kiépítésének lehetőségét is. Ehhez geodéziai felmérés és vízügyi tervezés szükséges.
(5) Erdőtelepítésre vonatkozó javaslat
A kezelési egység területén az erdőtelepítés nem javasolható.
(6) Gazdálkodáshoz nem köthető javaslat
Gazdálkodáshoz nem köthető jellegű kezelési javaslatok a kezelési egységre vonatkozóan nem merülnek fel.
(7) Kezelési javaslatok indoklása
A javasolt élőhelyrekonstrukció révén a kezelési egységbe tartozó területek vízpótlása lenne meg valósítható, amely a holtág vízterének revitalizációját segítené elő. A mederben a megfelelő vízszint
biztosításával a környező területek talajvízszintje is emelkedne, amely kedvező hatást gyakorolna a
szomszédos közösségi jelentőségű „Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0) élőhely vízháztartására. Az élőhelyrekonstrukció a közösségi jelentőségű vöröshasú
unka (Bombina bombina) számára is megfelelő életteret biztosítana.
3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés
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Az élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatokat a dokumentáció 3.2.1. fejezetben, az ke zelési egységekre vonatkozó kezelési javaslatokkal egységes szerkezetben tárgyalja. Az élőhelyrekonstrukciós javaslatok összefoglalóan a következők:
A KE-2 kezelési egység területén javasolt szerkezetátalakítás hosszú távon a K-2 kezelési egységhez tartozó közösségi jelentőségű élőhely (91F0) kiterjedésének növekedését segíthetné elő.
A KE-4 kezelési egység területén a javasolt élőhelyrekonstrukció (kapcsolat a holtág és a Zagyva
vízfolyása között) közvetetten a KE-2 kezelési egység területén található közösségi jelentőségű élő hely (91F0) állapotát javítaná.
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések
A tervezési terület jelölő fajainak védelme alapvetően az élőhelyek megfelelő kezelésén keresztül
biztosítható, a 3.2.1. fejezetben részletezett élőhelykezelési javaslatok alapján. Specifikus fajvédel mi intézkedések nem indokoltak. Itt egy rövid felsorolást adunk a kezelési egységek által érintett
fajokról.
KE-1: nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)
KE-2: nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
KE-4: vöröshasú unka (Bombina bombina)
3.2.4. Kutatás, monitorozás
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében a területen monitorozás nem
zajlik.
A tervezés alapját jelentő 1:10.000 léptékű élőhelytérképezés, illetve a jelölő fajokra vonatkozó bo tanikai és zoológiai felmérés 2016-ban készült el a teljes területre nézve. A további kutatás és moni torozás tekintetében a 2016-os felmérés eredményeit célszerű alapállapotnak tekinteni.
A jövőben szükséges a területen a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű élőhelyek kiter jedésének és természetességének, valamint a jelölő fajok állományának nyomon követése.
A jelölő élőhelyek monitorozására javasolható 5 évente az NBmR protokoll szerinti élőhelytérképe zés elvégzése. Az élőhelyek ennél ritkábban végzett monitorozása vélhetőleg nem ad megfelelő le hetőséget az esetlegesen beinduló negatív folyamatok megváltoztatását célzó idejében történő beavatkozásra. Javasolt a jelölő élőhelynek javasolt élőhely (Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia
fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0)) állományainak változását is egy-egy mintavételi helyen moni torozni, erre alkalmas módszer a közösségi jelentőségű gyepekre vonatkozó módszertan.
A jelölő nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) állományának monitorozása NBmR módszertannal javasolt, 5 évente.
A jelölő vöröshasú unka (Bombina bombina) állományának monitorozása NBmR módszertannal javasolt, 5 évente.
3.2.5. Mellékletek
A gazdálkodáshoz és egyéb területhasználathoz köthető kezelési egységek megjelenítése.
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A tervezési terület kezelési egységei. 2016. 10. 20.

3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogi háttér és
a tulajdonviszonyok függvényében
A tervezési terület egésze az Alattyáni Berki-erdő erdő (HUHN20074) kiemelt jelentőségű termé szetmegőrzési területbe tartozik, tehát a tervezési területre alapvetően a 275/2004 (X.8.) Kormány rendelet az irányadó.
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Ezen túl a terület teljes egészében az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének része
is egyben (ld. 1.6. fejezet).
A Natura 2000 terület erdeinek mindegyike állami tulajdonban található. A tervezési területen nem
található a Hortobágyi Nemzeti Park vagyonkezelésében lévő terület.
A kezelési javaslatok megvalósítása esetén a fentebb összefoglalt körülményeket kell figyelembe
venni.
3.3.1. Agrártámogatások
3.3.1.1. Jelenleg működő agrártámogatási rendszerek
A jelenleg hatályos Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer alapján az Alattyáni Berki-erdő
különleges jelentőségű természet-megőrzési terület Alattyán és (Jánoshida) közigazgatási területe ket érintve három fizikai blokkban található, azonban a terület jellegéből adódóan (erdőterületek),
azokra jelenleg külön agrártámogatás nem igényelhető.
MEPAR Blokkazonosító

Teljes terület (ha)

Támogatható terület (ha)

KAT

UEP65-E-10
UF965-2-10
UFCL5-J-10

3,42
36,82
0,46

3,42
0,00
0,46

-

3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer

3.3.2. Pályázatok
A tervezési területre a természetvédelmi célkitűzések megvalósításával kapcsolatos pályázat nincs
folyamatban, sem tervezési fázisban.
3.3.3. Egyéb
A tervezési területre nincs egyéb javaslat.

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök

 egyeztető fórum megszervezése és lebonyolítása
 önkormányzati közzététel
 a fenntartási terv internetes felületen való megjelenítése
 érintettek levélben vagy e-mailben való megkeresése
3.4.2. A kommunikáció címzettjei

 Natura 2000 területtel érintett gazdálkodók
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 Natura 2000 területtel érintett földhasználók, hasznosítók és kezelők
 érintett földrészletek tulajdonosai
 földbérlők
 területi államigazgatási szervek
 települési önkormányzatok
 társadalmi szervezetek
 helyi lakosság
A társadalmi egyeztetés szervezése, lebonyolítása:
A fenntartási tervre vonatkozó véleményeket és kéréseket 2016. november 25-ig várjuk az
emisszion2@gmail.com email címre, vagy postai úton a következő címre: E-misszió Egyesület,
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. A fenntartási terv egyeztető fóruma 2016.11.23-án, 12.30 órai
kezdéssel, Alattyán község Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (5142 Alattyán, Szent István
tér 1.) kerül megtartásra. A fenntartási terv jelen tervezete honlapunkról letölhető: http://www.emisszio.hu/n2
3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
A fenntartási tervre vonatkozó véleményeket és kéréseket 2016. november 25-ig várjuk az
emisszion2@gmail.com email címre, vagy postai úton a következő címre: E-misszió Egyesület,
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. A fenntartási terv egyeztető fóruma 2016.11.23-án, 12.30 órai
kezdéssel, Alattyán község Polgármesteri Hivatalának tanácstermében (5142 Alattyán, Szent István
tér 1.) kerül megtartásra. A fenntartási terv jelen tervezete honlapunkról letölhető: http://www.emisszio.hu/n2
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