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1. Azonosító adatok 

 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 

terv készítő: Mesterházy Attila (természetvédelmi szakértő) 

       Cím: 9500 Celldömölk, Hunyadi u. 55. Tel.: +36-30/444-7068 

beruházó: Zalakerámia  Zrt. 

8946 Tófej, Rákóczi u. 44. 

 

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, 

szakmai referenciáinak leírása 

Mesterházy Attila (természetvédelmi szakértő) 

Cím: 9500 Celldömölk, Hunyadi u. 55. Tel.: +36-30/444-7068 

 

1.3. Referenciák: 

Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély száma: SZ-0060/2012  

 

Natura 2000 hatásbecslések készítése Natura 2000 területeken: 

Szemenye: kavicsbánya nyitás 2004 

Szentgyörgyvölgy: telekösszevonás 2005 

Győrvár: Sárvíz melletti halastó építése 2005 

Győrvár: Sió-patak tározó bővítése 2006 

Nemeskocs: halastóépítés 2006 

Dobri: csapadéktározó létesítése 2006 

Vásárosmiske: tervezett tó a Cinca-patak mellett 2006 

Keszthely: Keszthely V. dolomitbánya bővítése 2007 

Rezi: „Rezi Dolomit II.” bányatelek kialakítása 2007 

Kiscsehi: Budafapusztai tározó építése 2007 

Zalaszentgrót, Zalabér, Zalaistvánd, Kemendollár: vízerőmű építés a Zala-folyón 2007 

Zalavég: tervezett tározó a Széplaki-patakon 2007 

Sótony: szennyvíztelep létesítés 2007 

Balatongyörök: halastó kialakítás 2007 

Gáborjánháza: végleges más célú hasznosítás 2007 

Zalaegerszeg kerékpárút 2008 

Lenti kerékpárút 2008 
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Csesztreg kavicsbánya-bővítés 2008 

Alsórajk tőzegbánya-bővítés 2008 

Szigetköz-Mosoni-Duna vízügyi beavatkozások 2010 

Tereprally verseny Ny-Magyarországon 2010 

Felsőcsatár, Pornóapáti: Pinka-folyó rehabilitációs munkái 2011 

Őrtilos: útkorszerűsítés 2012 

Ordacsehi: élőhelyrekonstrukció 2012 

Sajóhídvég kavicsbánya bővítés 2012 

Koloska-völgy vadaspark létesítés 2013 

Bakonybél-Csehbánya erdészeti feltáró út létesítés 2013 

Bakonykoppány (dolomit) bányabővítés 2013 

Hidegkút (dolomit) bányabővítés 2013 

Szentgotthárd, Facsemetekert permetezés 2014 

Dunakiliti-Doborgaz kerékpárút 2014 

Gyöngyös-patakon tervezett vízügyi beavatkozások 2014 

Léka, árvízcsökkentő tározó építése 2015 

Bódvarákó, telephely létesítés 2015 

 

2. Az érintett Natura 2000 terület 

2.1.  A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan 

hatással van 

Mátra Különleges Madárvédelmi Terület (HUBN10006) 

 

A terület státusza (megjelölendő): 

c különleges madárvédelmi terület 

c különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 

c kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 

c jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 

c jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület   

c különleges természetmegőrzési terület 

c kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
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2.2.  Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, 

amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 

2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás 

Fajok 

lappantyú Caprimulgus europaeus 

erdei pacsirta Lullula arborea 

tövisszúró gébics Lanius collurio 

 

 

3. A beruházás 

3.1.  A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának 

meghatározása 

A „Szurdokpüspöki I. – kovaföld, pumicit” védnevű bányában a Szurdokpüspöki 0206/1, 

Gyöngyöspata 0289/1, 0289/2 és 0289/3 hrsz-ú ingatlanokon a beruházó kovaföld és pumicit 

bányászati tevékenységet kíván folytatni, külfejtéses technológiával. A technológia 

részfázisai: letakarítás, kitermelés, tájrendezés. A tevékenység célja építőanyag amely a 

romhányi kerámialap gyártó üzemében kerül felhasználásra.  

 

3.2.  A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama 

 

A kovaföld és pumicit bányászat céljából igénybe venni tervezett ingatlan a Gyömgyöspata  

0289/2 hrsz számú terület. A beruházás környezetvédelmi jelentőségét e tanulmány és 

környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a Felügyelőség állapítja  meg a környezetvédelmi 

engedély meghosszabbítására irányuló eljárás keretében. A tervezett tevékenység várható 

időtartama néhány évtized. 
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3.3.  A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az 

okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 

 
1. ábra: A beruházás hatásterülete 
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3.4.  A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés 

során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-

nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása stb.) 

E tanulmány a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációhoz készült. Az e cím alatt 

felvetett kérdéseket a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció részletesen tartalmazza. 

 

3.5.  A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése 

E tanulmány a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációhoz készült. Az e cím alatt 

felvetett kérdéseket a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció részletesen tartalmazza. 

 

 

3.6 A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 

3.6.1. A tervezési terület térségének általános jellemzése 

A tervezési terület a Északi-középhegység nagytájhoz, a Mátra-vidék középtájhoz és a 

Nyugati-Mátra kistájhoz tartozik. 

A túlnyomórészt tölgyes zónába tartozó kistáj nagy része másodlagos növényzettel borított. 

Az erdőssztyepp jelleg kifejeződése, hogy a gyümölcs-, és szőlőművelés felhagyását követően 

alapvetően az Alföld, a hegylábperem jellemző növényfajai telepedtek meg és terjedtek el. A 

jellegzetes erdőspuszta rétek tipikus fajkészlete található itt: Achillea crithmifolia, Prunus 

fruticosa, Chamaecytisus albus, C. austriacus, Echium maculatum, Inula germanica, Phlomis 

tuberosa, Ranunculus illyricus, Silaum peucedanoides, Vinca herbacea előfordulásával. A 

sziklásabb helyeken, kősáncok közelében, sekély talajú parcellákon száraz gyepi fajokból álló 

szytyepprétek díszlenek, amelyekben ritka, illetve gyakori lehet az Aconitum anthora, Adonis 

vernalis, Allium paniculatum, Asyneuma canescens, Danthonia alpina, Orlaya grandiflora, 

Poa pannonica subsp. scabra, Sempervivum marmoreum, Vicia lutea. Xerotherm, nyílt 

állományú tölgyeseiben gyakori a Fraxinus ornus a lombkorona szintben. A lágyszárú szint 

növényzetének nevezetes tagjai a Potentilla micrantha, Rosa spinosissima subsp. 

pimpinellifolia, Spiraea media, Waldsteinia geoides. A legmagasabb területeken kevés 

bükkös is borít, habár tölgy és gyertyánelegyes állományai tipikusságban messze elmaradnak 

a Magas-Mátra hasonló erdeitől. A kis kiterjedésű füzes ligeterdőből az Epipactis tallosii 

említhető, mint helyi ritkaság. 
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3.6.2. A tervezési terület növényzetének jellemzése 

A térség potenciális vegetációját a völgyekben gyertyános-tölgyesek, a hegytetőkön cseres-

tölgyesek, illetve a sziklás területeken molyhos-tölgyesek alkották. A tervezési területen 

napjainkban is megtalálhatók ezek a vegetációtípusok, de a tágabb térségben a század elején 

nagyobb kiterjedést értek el a nyílt élőhelyek (szántók, gyepek). A bánya környezetében lévő 

erdők eredetét nehéz megállapítani, de valószínűsíthető, hogy azok korábban is 

meghatározóak voltak, mivel állományaik erdei fajokban gazdagok. A területen intenzív 

erdőgazdálkodás folyik, a faállományok döntően a fiatal vagy a középkorú korosztályt 

képviselik. Az erdőrészletek véghasználata tarvágással történik, de a vágásterületeken jelentős 

mennyiségben hagyásfák találhatók. A zárt erdők elég fajszegények, míg a fényben 

gazdagabb molyhos tölgyes-virágos kőrises sziklaerdők aljnövényzete szebb képet mutat. A 

területen elég jelentős a nagyvad hatása, ennek következtében csak alacsony borításban 

jelenik meg az újulat. 

 

A bányatelek területén és a szűkebb környezetében a következő élőhely típusok fordulnak elő: 

Molyhos-tölgyes bokorerdő 

A bányaüreg peremének jellemző élőhelye, melynek állományai a térszín csökkenésével 

elakácosodtak. A területen lévő molyhos-tölgyesek nagyrészt jó természetességűek, ligetesek, 

száraz gyepekkel mozaikolnak, melyekkel fajaik többsége is közös. Az árvalányhajak az itteni 

száraz gyepekből hiányoznak, az állományalkotó füvek a Festuca valesiaca és a F. 

pseudodalmatica. Jellegzetes, gyakori fűféle még a Melica transsilvanica. A sziklás, köves 

váztalajokon a gyep felnyílik, ott jellemző fajként a Xeranthemum annuum és az Achillea 

chritmifolia említhető.  A zárt gyepekben már a Festuca rupicola és a Poa angustifolia válik 

állományalkotóvá, ezeknek a tisztásoknak a fő karakterfajai: Teucrium chamaedrys, Linaria 

genistifolia, Hieracium bauhinii, Vicia lathyroides. Vadak által bolygatott helyeken a 

Centaurea micranthos válik uralkodóvá. Cserjefajok közül a Cornus mas és a Ligustrum 

vulgare említhető. A molyhos-tölgyesek a térszín emelkedésével záródnak, a hegygerinc 

közelében a cseres-tölgyesek jellemzőek. A bányaüregtől keletre lévő völgyekben már 

gyertyános-tölgyeseket, bükkösöket találhatunk. A bányatelek határon lévő bokorerdők 

viszonylag jó természetességűek, de a peremen védett növényfaj nem került elő. A 

bányatelektől feljebb a védett Inula oculus-christi, Orchis militaris és Centaurea triumfettii is 

előfordul.  
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Nyitott bányafelület 

A bányaterület jellemző élőhelye, mely a kitermelés során keletkező nyílt felszínek 

regenerációja során alakul ki. Első évben főleg a gyomnövényeinek és pionírok egyéves fajai 

a dominánsak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Trifolium arvesis, 

Atriplex patula, Chenopodium album), míg a 2. évtől már megjelennek az évelő, többnyire 

klonálisan terjedő fajok, melyek később kiszorítják az egyéveseket. A regenráció során a 

sziklapárkányokon leginkább a nyílt sziklagyepek fajai (Xeranthemum annuum, Potentilla 

recta, Centaurea micranthos, Acinos arvensis) jelennek meg, míg a bányaudvarban már a 

xeromezofil gyepek tágtűrésű növényei (Melandrium album, Centaurea jacea, Achillea 

collina, Dactylis glomerata, Potentilla argentea, Poa angustifolia) a meghatározóak. Az 

ösvények, túzrakóhelyek mellett a taposástűrők jellemzőek (Polygonum aviculare, trifolium 

arvense, T. repens, Arenaria serphyllifolia), míg a szemétlerakással érintett helyeken a 

ruderális elemek szaporodtak el (Verbascum phlomoides, Carduus acanthoides, Atriplex 

tataria, Erigeron annuuus). A bányaudvar legnagyobb része akáccal spontán erdősülőben 

van. 

 

Spontán cserjésedő területek és spontán erdősült területek 

A bányatelek északnyugati szomszédságában egykoron legelő volt, mely a legeltetés 

felhagyása után cserjésedésnek indult. A cserjésen lévő tiszások vegetációja a mészkedvelő 

félszáraz legelőkkel (Carlino acaulis-Brometum Oberdorfer 1957) mutat hasonlóságot. 

Eredetileg egy sovány legelő volt itt, mely erdőirtáson fejlődött ki. A legeltetés felhagyása 

után a Brachypodium pinnatum egyes részeken dominánssá vált, a nedvesebb dombalji 

részeken erőteljes cserjésedés indult meg. A magaskórósodás és a cserjésedés a terület 

degradációját idézte elő, de még ma is megtalálhatók itt az eredeti élőhely karakterfajai, 

köztük védett fajokkal (Orchis militaris, Inula oculus-cristi, Centaurea sadleriana). A 

régebben nem kezelt részek már teljesen beerdősültek, oda már a környező erdők fa- és 

cserjefajai települtek be, rajtuk jelentős a Clematis vitalba borítása. Az erdőkhöz közel eső 

területeken már néhány erdei lágyszárú (Melica uniflora, Asperula odorata) is megjelent. 

A területen talált növényfajok: 

Fraxinus excelsior, Crataegus monogina, Filipendula vulgaris, Orchis militaris, Inula 

oculus-cristi, Cicorium intybus, Prunella vulgaris, Poa angustifolia, Centaurea sadleriana, 

Coronilla varia, Centaurea pannonica, Genista tinctoria, Scabiosa ochroleuca, 

Brachypodium pinnatum, Centaurea michranthos, Elaegnus angustifolia, Avenula pubescens, 

Erigeron acer, Astragalus cicer, Calamagrostis epigeios, Ononis spinosa, Prunella laciniata 
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Quercus petraea, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Rubus 

fruticosus, Inula conyza, Ajuga reptans, Dactylis polygama, Milium effusum, Brachypodium 

sylvaticum, Asperula odorata, Clematis vitalba, Clinopodium vulgare 

 

 

3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 

A tervezett beruházás jelentős GDP termelési potenciállal rendelkezik. A bányanyitás a 

gazdasági válságból való kilábaláshoz szükséges építési tevékenységek nyersanyag igényét 

szolgálja ki. A tervezett tevékenység több, különböző képzettségű munkavállaló 

foglalkoztatását teszi lehetővé. 

 

 

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását 

követően vagy annak következtében 

A kovaföld fejtése külszíni műveléssel történik. A tevékenység során az élőhelyekre a gépek 

taposása és maga a bányászat fejt ki jelentős hatást. Előbbi tevékenység főleg az utakon, 

valamint a bányaterületen belül jelentkezik. A gépek általi taposás az eleve bolygatott 

élőhelyeket fogja érinteni, ezért az közvetlenül nem károsítja a természetes és természetközeli 

élőhelyeket. Az utakon közlekedő teherautók porszennyezése viszont a szomszédos élőhelyek 

kismértékű degradálódásához vezethet, illetve a zajszennyezés, forgalomnövekedés az 

állatvilágra (főleg a madárfajokra) fejt ki negatív hatást. 

Az eredeti élőhelyekre a bányászati tevékenység fejt ki jelentős hatást. A bányászattal érintett 

élőhelyek teljes mértékben átalakulnak. Az élőhely fajai szinte teljes mértékben átalakulnak, 

helyükön egyéves ruderális vegetáció alakul ki. A nyílt sziklagyepek egyes fajai a 

lebányászott területeket ugyan hamar rekolonizálják, de az élőhely növénytársulásai általában 

alapvetően átalakulnak. A terület regenerációja nagymértékben függ a rekultiváció módjától. 

A bányászati tevékenység hatásterületei: 

- munkagépek zajának hatásterülete (45 dB-es küszöbérték határa): 140 m. 

- robbantáskor a zajvédelmi hatásterület (45 dB-es küszöbérték határa): 373 m. 

- szeizmikus biztonsági távolság: 316 m 

- porszennyezés hatásterülete (az emberre megállapított egészségügyi határérték 10%-ára 

csökkenés távolsága): 210 m. 
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A zaj és porszennyezés várhatóan nem okoz a környező élőhelyek degradációját, mivel a 

korábban működő bányaterület közvetlen közelében is fennmaradtak jó 

természetességű élőhelyek.  

 

4.2.  A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és 

fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató 

térképmellékletekkel 

 

4.2.1. Fajok  

Lappantyú (Caprimulgus europaeus) 

Védelmi kategória: IUCN besorolása kismértékben veszélyeztetett (LC); hazánkban védett, 

pénzben kifejezett értéke: 50.000 Ft.  

 

Elterjedési terület: Majdnem egész Európában költ, az északi részek kivételével, valamint 

Nyugat- és Közép-Ázsiában. Az összes költőmadár Afrikában telel át, a Szaharától délre. Az 

utóbbi 50 évben Közép-Európában drámaian csökkent az állományuk. 

 

Élőhely: A faj kissé thermofil, így fő fészkelőhelyei az alföldeken, síkságokon találhatók. 

Helyenként a középhegységekben, délen a magashegységekben is megtalálható. Geográfiai, 

talajtani, vegetációszerkezeti vagy helyi klimatikus okokból azonban széles területek 

kimaradnak. Közép-európai elterjedésének súlypontja Magyarország keleti része. A lappantyú 

a zárt erdőállományokat kerüli, tipikus élőhelyei az erdei tisztások, ligetesedő erdők, 

legelőerdők, erdőszélek, nyíresek, borókások, borókás-nyárasok. Megtelepedhet 

kultúrterületeken is: szőlőkben, felhagyott gyümölcsösökben, valamint nagyobb parkokban, 

ligetekben. A felsoroltak mellett a faj legfontosabb fészkelőhabitatjai az erdei vágásterületek 

és fiatal erdősítések. A tarvágást követően a gyomosodás – elsősorban a siskanádtippan 

(Calamagrostis epigeios) révén – rendkívül intenzív, ami kimondottan gátolja a faj 

megtelepedését. 

 

A faj érintettsége: A beruházással érintett bányatelekkel szomszédos cserjésedő száraz gyep 

nyíltabb részei potenciális fészkelőhelyei a fajnak. Az élőhely kis kiterjedése folytán 1 párnál 

nagyobb egyedszám a bányatelek környékén nem feltételezhető. 
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2. ábra: A Caprimulgus europaeus hazai előfordulása (forrás: www.termeszetvedelem.hu) 

 

Töviszúró gébics (Lanius collurio) 

Védelmi kategória: IUCN besorolása kismértékben veszélyeztetett (LC); hazánkban védett, 

pénzben kifejezett értéke: 25.000 Ft.  

 

Elterjedési terület: 

Európában a Pireneusi-félsziget déli, Skandinávia és Nagy-Britannia északi területeinek 

kivételével, mindenütt költ. Ázsiában Szibériáig terjed fészkelőterülete. 

 

Hazai elterjedés: 

Hazánkban a Dunántúlon, a középhegységek zárt erdeinek kivételével és az Alföldön is, 

megfelelő élőhelyén, mindenütt megtalálható. 
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3. ábra: A Lanius collurio hazai előfordulása (forrás: www.termeszetvedelem.hu) 

 

Élőhely: 

Jellemző élőhelyei a domboldalak galagonyásai, a folyóárterek szegélyei, a bokorcsoportok, 

az árokparti sűrűségek, az öreg temetők, a vasúti töltéseket kísérő bokorsorok és a felhagyott 

bányák benőtt meddőhányói. Költ a faluszéli kertekben, gyümölcsösökben is. A hazai 

állományt az élőhelyül szolgáló bokrosok, mezsgyék, árokparti bokrosok irtása (különösen 

költési időben!) veszélyezteti. A kopár vízmosások, domboldalak, temetők bokrosításával új 

élőhelyeket teremthetünk számukra. Viszonylag sok fészekalja pusztul el emberi háborgatás 

következtében. 

 

A faj érintettsége: 

A tervezési területen a bányatelek környékének cserjésedő részein, a potenciális élőhely 

kiterjedése alapján 1-2 pár fészkelése feltételezhető. 

Erdei pacsirta (Lullula arborea) 

 

Védelmi kategória: IUCN besorolása kismértékben veszélyeztetett (LC); hazánkban védett, 

pénzben kifejezett értéke: 50.000 Ft.  
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Elterjedési terület:  

Európában, Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában él. Kora ősszel Dél-Európába és Észak-

Afrikába vonul, elsősorban Franciaországba, Olaszországba, illetve a Földközi-tengeri 

szigetekre. 

 

Hazai elterjedés: 

Hazánkban főleg a középhegységeinkben elterjedt, de néhány dombvidéken (Kemeneshát, 

Vasi-dombvidék) is megtalálható. Fészkelőként megjelenik az Alföld homokos tájain 

(Nyírség, Kiskunság). Hazai fészkelő állománya 3800-7000 párra tehető. 

 

Élőhely: 

Nálunk a nyílt területekkel tarkított dombsági erdőfoltokban, cserjésekben, gyümölcsösökben, 

valamint az alföldi fenyvesek közelében költ. A zárt állományokat elkerüli. Meglehetősen 

területhű madár, fészkét sokszor az előző évi költőhely közvetlen közelébe rakja. Fészkének 

helyét a talajon csőrükkel kaparják ki, melyet a tojó vékony növényi részekkel bélel ki. A 3-6 

tojáson a tojó kotlik, eközben a hím a közelben énekel. Évente két, legfeljebb három 

alkalommal költhet. 

 

 
4. ábra: A Lullula arborea hazai előfordulása (forrás: www.termeszetvedelem.hu) 
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A faj érintettsége: 

A bányatelekkel szomszédos déli kitettségű cserjésedő gyep a faj potenciális élőhelyeként 

jöhet szóba. Az élőhely kis méreténél fogva azonban egy párnál nagyobb állomány 

megtelepedése/jelenléte nem feltételezhető. 

A bányában korábban fészkelt az uhu (Bubo bubo), de az utóbbi 5 évből nincs költési adat. 

Mivel a faj kedveli a működő kőfejtőket, így van rá esély, hogy a bányászat újraindítása után 

a bányaudvarban megtelepszik. A faj fészkelésének észlelése esetén fel kell venni a 

kapcsolatot a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság helyileg illetékes természetvédelmi őrével. 

 
4. ábra: A beruházás környezetében élő jelölő madárfajok potenciális fészkelőhelye 
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4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és 

fajok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke 

4.3.1. Fajok 

Lappantyú (Caprimulgus europaeus) 

A faj potenciális élőhelyét a munkálatok nem érintik, de a munkálatok által keltett zajhatás a 

fészkelés során a fajt zavarhatja. Mivel döntően éjszakai éjszaka mozog, a táplálkozásban, 

párválasztásban a bányászat nem fejt ki zavaró hatást a lappantyú számára. 

 

Töviszúró gébics (Lanius collurio) 

A cserjés területek a bányatelek szomszédságában találhatók, így a tevékenység közvetve a faj 

számára nem jár negatív hatással, mivel az élőhelyeit nem károsítja. Zavarásra kevéssé 

érzékeny, így várhatóan a munkák során kibocsájtott zaj nem jár kedvezőtlen hatással a 

fészkelő párok számára. 

 

Erdei pacsirta (Lullula arborea) 

Urbánus környezetben is megtelepedő madár, így az emberi jelenlétre kevésbé érzékeny. 

Megtelepedése a bányatelek környékén esetleges és valószínűtlen, hogy a kis aktivitással 

zajló bányászat a fészkelő madarakat jelentős mértékben zavarná. 

 

Fajok Hatások becsült mértéke 
Caprimulgus europaeus nem jelentős 
Lanius collurio nem jelentős 
Lullula arborea nem jelentős 
 

 

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

állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága 

Fajok egyedsűrűség állomány nagyság (fészkelő pár) 

Caprimulgus 
europaeus 

alacsony 0-1 

Lanius collurio alacsony 1-2 
Lullula arborea alacsony 0-1 
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4.3.4. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében 

Az érintett jelölő fajok közül évente egyszer költ a tövisszúró gébics és a lappantyú, míg az 

erdei pacsirtának általában évi két fészekalja van. Mivel a lerakott tojások száma kevés és a 

fiókák halandósága magas, így esetükben az egyedek szerepe nagy a faj védelme érdekében. 

 

4.3.5. A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái 

szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy 

fokozottan védett besorolás stb.) 

Faj IUCN 
Vörös 
könyv 

Berni 
Egyezmén
y 

EU 
élőhelyvéd
elmi 
irányelv 

EU CITES Hazai 
védettség 

Caprimulgus 
europaeus 

- + Annex II. - Védett 

Lanius 
collurio 

- + Annex II. - Védett 

Lullula 
arborea 

- + Annex II. - Védett 

 

 

4.3.6. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai 

közösségi, illetve világállományához képest 

 

Faj az érintett site 
állományához 
képest 

hazai 
állományához 
képest 

európai 
közösségi 
állományához 
képest 

Caprimulgus 
europaeus 

nem jelentős nem jelentős nem jelentős 

Lanius collurio nem jelentős nem jelentős nem jelentős 

Lullula arborea nem jelentős nem jelentős nem jelentős 
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5. A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai 

hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése 

A Mátra SPA Natura 2000 terület közvetlenül nem érintkezik a más közösségi jelentőségű 

területtel, de magába foglal több Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területet Ezek a 

következők:  

• Nyugat-Mátra (HUBN 20051) 

• Mátra bérc és fallóskúti rétek (HUBN 20049) 

• Mátra északi letörése (HUBN 20047) 

 

A környéken található közösségi jelentőségű területek a Mátra Natura 2000 területhez 

hasonlóan elsősorban az északi-középhegységi erdei élőhelyek és fajok megóvását szolgálják. 

Mivel a régió erdőfoltokkal, patak menti ligetekkel és erdősávokkal sűrűn borított, a szóban 

forgó site-ok között feltételezhető az ökológiai hálózat működése. Madárfajok tekintetében a 

legközelebbi hasonló SPA terület mintegy 20 km-re ÉK-re található (Bükk-hegység és 

peremterületei SPA). 

 

6. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások 

6.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása 

(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából) 

Mivel a bányaművelés csak a meglévő bányatelken belül végezhető, a tevékenység más 

helyszíneken nem valósítható meg, így alternatív megoldások nem jöhetnek szóba. 

 

6.2.  A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró 

okok leírása 

A tevékenység csak a jelenlegi bányatelken belül végezhető, így azon kívül nem lehetséges a 

kovaföld kitermelése. A beruházás így helyhez kötött, más helyszíneken az eltérő 

tulajdonviszonyok és a bányatelek hiánya kizárja az alternatív lehetőségeket. 

 

7. A megvalósítás indokai 

A tervezett beruházás jelentős GDP termelési potenciállal rendelkezik. A bánya művelése a 

gazdasági válságból való kilábaláshoz szükséges építési tevékenységek nyersanyag igényét 

szolgálja ki. A tervezett tevékenység több, különböző képzettségű munkavállaló 

foglalkoztatását teszi lehetővé. 
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7.1.  A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok 

valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő) 

c társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 

c  emberi egészség vagy élet védelme 

c  a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 

c  a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 

c a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 

kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 

 

8. A kedvezőtlen hatások mérséklése 

1. Munkaterület nagyságának minimalizálása, a bányaperemen lévő regenerálódó 

élőhelyek kímélete. 

2.  Érzékeny- és Natura 2000 jelölő élőhelyek (pl. bokorerdők) kímélete 

3. A munkagépek megfelelő üzemeltetéssel és rendszerese karbantartásával biztosítani 

lehet a légszennyezéseiknek „ideális” szinten tarását. 

4. A rakodás során a rakodó kanalának és a teherautó platója közti billentési távolságot 

optimalizálni kell.  

5. letermelt humuszból képzett depóniák kiporzását minimálsi mértékűre csökkentik 

 

9. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 

Mivel a tervezett beruházás nem jár jelentős hatással jelölő madárfajra, így kompenzációs 

intézkedésre nincs szükség. 

 


