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1. AZONOSÍTÓ ADATOK 

1.1. A TERV KÉSZÍTŐJÉNEK, ILLETVE A BERUHÁZÓNAK A NEVE, CÍME, 

ELÉRHETŐSÉGE  

A projekt gazdája: MAB Tarnóca Kft. 

Adószám: 12154072-2-13 

Társaság székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 20. 

Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 20. 

Ügyvezető: Frank Tamás 

Kapcsolattartó: Tóth Péter üzemvezető 

Email: toth.peter@tarnoca.hu 

Telefon: +36 30 743 9001 

1.2. AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK NEVE, 

CÍME, ELÉRHETŐSÉGE, SZAKMAI REFERENCIÁINAK LEÍRÁSA 

A hatásbecslés kidolgozója: 

BioAqua Pro környezetvédelmi szolgáltató és tanácsadó Kft. 

4032 Debrecen, Soó R. u. 21. 

Referenciák: 

„A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek 

javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges 

fejlesztések – a Balaton déli parti kisvízfolyások védképességének javítása” tárgyú projekt keretében Natura 2000 

hatásbecslési dokumentáció készítése. – VIZITERV Environ Kft. (2019) 

„A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek 

javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges 

fejlesztések, mederkotrások” tárgyú projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése. – VIZITERV 

Environ Kft. (2019) 

„A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek 

javításával megnevezésű húzóprojekt előkészítési feladatainak ellátása, a Balaton új üzemeltetési rendjéhez szükséges 

fejlesztések – mélyfekvésű területek feltöltése, partbiztosítások rendezése, vízminőségvédelem fejlesztése” tárgyú projekt 

keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése. – VIZITERV Environ Kft. (2019) 

"Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése Tiszafüred-Hortobágy-halastó közötti szakaszon" projekt keretében Natura 

2000 hatásbecslési dokumentáció készítése. – TRENECON Kft. (2019) 

„A Szarvasi Holtág rugalmas vízpótlási lehetőségének kiépítése I. ütem.” tárgyú projekt keretében Natura 2000 

hatásbecslési dokumentáció készítése. – VIZITERV Environ Kft. (2019) 

„A Taktaközi öntözőrendszer rekonstrukciója” c. projekthez kapcsolódóan Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

készítése. – VIZITERV Environ Kft. (2019) 

„A Tiszabecs 0136/1-3, 0137, 0138 hrsz-ú ingatlanokon tervezett bányanyitás és üzemeltetés” c. projekthez kapcsolódóan 

előirányzott főbb műszaki beavatkozások környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges Natura 2000 hatásbecslés 

elkészítése. – Borsod Nehézgép Kft. (2019) 

„Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése a Hortobágy-halastó – Balmazújváros közötti szakaszon” projekt keretében 

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése. –ENVIRO-EXPERT KFT. (2019) 
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„Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” c. konstrukció keretében a „Hortobágy – 

Világörökségünk a Puszta” projekthez kapcsolódó beavatkozásokhoz Natura 2000 hatásbecslés elkészítése. – Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság (2019) 

A Csenger és környéke helyi és helyközi optikai hírközlő hálózat kiviteli terveihez kötődő beavatkozásokhoz Natura 2000 

hatásbecslési dokumentáció készítése. – Kiss-Tel Kft. (2019) 

A Kömörő-Fülesd (HUHN20050) Natura 2000 területen 2 db vízvisszatartó műtárgy létesítéséhez kapcsolódóan Natura 

2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése. – Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (2019-2020) 

A Körmendi Rába kajak-szlalompálya létesítéséhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése. – 

VTK INNOSYSTEM Víz-, Természet-és Környezetvédelmi Kft. (2019) 

A Mágocs-ér nagyszénási szakaszának felmérése és a kertészeti termál csurgalékvíz bevezetésének hatását értékelő 

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése. – Geomatrix Kft. (2019) 

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat – TEN-T belvízi út fejlesztéséhez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásában való 

közreműködés a Natura 2000 hatásbecslések elkészítésére vonatkozóan. – VIKÖTI Kft. (2019-2020) 

"A Hortobágyi-halastó területén madárszínház kialakítása” c. projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

készítése. – Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ nonprofit Kft. (2020) 

Milotai szennyvíztelep tisztított szennyvizének Tiszába történő bevezetéséhez kötődő beavatkozások VKI 4.7. 

tanulmányának elkészítése. – Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (2020) 

"A Túr-erdei-holtmeder rekonstrukciója" projekt keretében, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése. – Felső-

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (2020) 

„Természetbúvár Játszóház és Túraközpont létesítése Tiszafüreden (közlekedési és kikötői infrastruktúra fejlesztés)” c. 

projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése. – Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. (2020) 

A Balmazújváros külterületén tervezett 50 km hosszú 2D szeizmikus felmérési területen elhelyezkedő nyomvonalakra 

vonatkozó Natura 2000 hatásbecslés elkészítése. – O&GD Central Korlátolt Felelősségű Társaság (2020) 

A kisnánai kőbánya területén tervezett kőzetgyapotgyapot üzem létesítéséhez kapcsolódóan Natura 2000 hatásbecslés 

készítése. – Tarnóca Kőbánya Kft. (2020) 

"A Sió árvízkapu felvízi oldalának mederrendezési munkálatai" c. projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció összeállítása. – VIZITERV Consult Kft. (2020) 

A "Kis-Zala belvízöblözetének rekonstrukciós munkái" c. projekt keretében készülő Natura 200 hatásbecslési 

dokumentáció elkészítéséhez vízi élőlénycsoportok felmérése. – VIZITERV Consult Kft. (2020) 

"Vízpótlás Ukrajna irányából a Borzsa folyóból" c. projekt keretében tervezett beavatkozások engedélyeztetéséhez Natura 

2000 hatásvizsgálati dokumentáció készítése. – VIZITERV Consult Kft. (2020) 

A „Körtvélyesi szivattyútelep átépítése" c. projekt keretében Natura 2000 hatásvizsgálati dokumentáció készítése. – 

VIZITERV Consult Kft. (2020) 

A "Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok 

elvégzése" c. projekt keretében Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése. – VIZITERV Consult Kft. (2020) 

„A Bodrog és Tisza-folyó szilárd úszó hulladékszennyezéseinek kezelése az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

működési területén meglévő kárelhárítási helyek fejlesztésével és a szükséges eszközök beszerzésével” c. projekthez 

kötődően Natura 2000 hatásbecslés készítése. – VIZITERV Consult Kft. (2020) 

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű kisvasút helyreállítása céljából az engedélyezési és kiviteli tervek 

elkészítése, a szükséges hatósági engedélyek megszerzése” projekt keretében Natura 2000 hatásvizsgálati dokumentáció 

készítése. – Utiber Kft. (2020-2021) 
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2. A TERV VAGY BERUHÁZÁS 

2.1. A NATURA 2000 TERÜLETRE HATÁSSAL LÉVŐ TERV VAGY BERUHÁZÁS 

BEMUTATÁSA, CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

A MAB Tarnóca Kft., mint beruházó összesen 516 kW teljesítményű, hálózatra kapcsolódó kiserőművet kíván 

létesíteni Kisnána 0189/2 hrsz.-ú ingatlanon. 

A napelempark helyfoglalása 1,04 ha. 

 

1. ábra. A tervezett napelempark helye 

2.2. A TERVEZETT MUNKÁLATOK KIVITELEZÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA  

A napelemes kiserőmű teljesítménye: 516 kW 

A napelemes kiserőmű műszaki adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A napelemes kiserőmű műszaki adatai 

PV panel típusa JA Solar JAM60S10 

PV panel darabszám 1 518 db 

PV panel telepítési módja Napkövető 

Inverterek darabszáma 9 db 

Transzformátorok darabszáma 1 db 

A napelemes kiserőmű létesítése: 

• teljesítmény: 516 kW 

• napelemek darabszám: 1518 db x 340 Wp = 516,12 kWp 

• napelemek típusa: JA Solar JAM60S10 

• Inverter típusa: 8 db HUAWEI SUN2000 60KTL, 1 db HUAWEI SUN2000 17KTL  
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A napelemek a napsugárzás elnyelését követően, fotofizikai folyamatok útján a panelben közvetlenül egyen 

feszültséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugárzás villamos töltéseket hoz létre a félvezető anyagban, 

amelyet a kialakított elektromos tér szétválaszt, így a villamos áram elvezethető. A keletkező forrásfeszültség 

a megvilágítás erősségével nő. 

Az egyes panelek által megtermelt energia összegzésére a napelem modulokat soros-párhuzamos kapcsolással 

hálózatba kell kötni. A napelem modulok – DC kábelekkel történő – soros kapcsolásával sztringek kerülnek 

kialakításra. A sztringek a DC szekrényekbe, majd a DC szekrények kábelei az inverterekhez párhuzamos 

kapcsolással csatlakoznak. A napelemek alapanyaguktól és technológiájuktól függően különböző hatásfokkal 

képesek villamos energiát termelni. A hatásfok százalékosan fejezi ki, hogy a napelem mennyi napenergiát 

alakít át elektromos energiává. A sztringek a napelem táblák közelében elhelyezett egyenáramú dobozokba 

(DC elosztó) fogak csatlakozni. Az elosztók DC túlfeszültség korlátozóval, DC lekapcsolási lehetőséggel és 

kettesével csoportosított sztringméréssel rendelkeznek.  

A keletkező feszültséget inverterekkel alakítják át villamos energiává, amelyek alkalmasak az egyenáram 

váltóárammá történő átalakítására. A háromfázisú inverterek az egyenáramot átalakítják háromfázisú 

váltakozó árammá. Az inverterek 12 független DC ágat képesek fogadni. Az inverterek a működtetéshez 

szükséges vezérlő és érzékelő áramköröket, valamint az illesztő, védelmi és biztonsági funkciókat ellátó 

részegységeket, továbbá a kapcsolókat és csatlakozókat is tartalmazzák. 

Az egyes mezők által termelt, inverterek által váltakozó feszültségűvé átalakított 0,4 kV-os energia az 

inverterek melletti, már meglévő 22/0,4 kV-os transzformátorban éri el a csatlakozási feszültségszintet. 

 

2. ábra. Tartószerkezet rajza 

A hatásfokot a környezeti és a konstrukcióval összefüggő tényezők egyaránt befolyásolják. A környezeti 

tényezők közül a hőmérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella felületének tisztaságát, a megvilágítás 

erősségét is. A rövidzárási áram a fényerősséggel arányos. A szilícium napelemek hatásfoka 16 – 20 %. 

A naperőmű működése nem minősül hagyományos ipari technológiai folyamatnak, ezért hagyományos 

anyagáramokkal nem kell számolni. A naperőmű energiamérlege pozitív a saját energia felhasználásának 

figyelembevételével is. 

A tervező a helyi adottságokat, gazdasági tényezőket figyelembe véve választotta a napelem típust, készítette 

el a tervet. 

A létesítmény telepítésénél a következő munkafázisok vannak: 

• geodézia, tereprendezés 
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• kerítés létesítése 

• tartószerkezet készítése 

• tartószerkezet helyszínre szállítása és felállítása, szerelése 

• napelem és egyéb villamos berendezés (inverter, transzformátor, mérő berendezés, szabályozók, 

földkábelek stb.) helyszínre szállítása 

• napelem modulsor (string) szerelése, a gyűjtő kisfeszültségű hálózat kialakítása 

• inverter, transzformátor, mérő berendezés, szabályozók szerelése 

• előbbiekkel párhuzamosan földkábel fektetés 

• beüzemelés, próbaüzem 

• keletkezezett hulladékok, maradékanyagok, gyűjtése, elszállítása 

A területen a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott ütemterv szerint dolgoznak. A tereprendezést 

előzetes megbeszélés szerint a Megrendelő végzi el. A kerítés oszlopok és napelem tartószerkezet felállításakor 

föld hulladék nem keletkezik. Ezután következik a kerítés táblák felszerelése. 

Ezt követi a tartószerkezet majd a napelem modul sor kézi módszerrel való szerelése. Majd az inverter, mérő 

berendezés, szabályozók felállítása, vezeték rendszerek kiépítése. A földkábel árkot árokásó géppel ássák ki, 

a humuszt egyik oldalra az altalajt másik oldalra rakják, majd a kábelfektetés után a talajt és humuszt 

visszatöltik, tömörítik. Felesleges földhulladék nem képződik. 

 

3. ábra. Napelempark telepítési terv helyszínrajz (tervdokumentációból átvéve) 

A szerelések befejezése után a napelem sorokat kis és nagyfeszültségű berendezéseket beüzemelik, a keletkező 

villamos energiát helyben használják fel, a többlet energiát lehetőség szerint az ELMŰ hálózatába táplálják 

vissza. A visszatáplálásról a későbbi tervezés során fog nyilatkozni az áramszolgáltató, hogy ez lehetséges-e. 

Amennyiben az ELMŰ Kft. nyilatkozata alapján ez nem lehetséges, abban az esetben a rendszert visszwatt 

védelemmel látjuk el, mely szabályozza az invertereket, és nem engedi a hálózatba visszatáplálni az energiát. 

Erre vonatkozó információ a tervezés későbbi szakaszában fog rendelkezésünkre állni, miután a kiserőművi 

engedélyeztetés lezajlott. 

Üzemelés: 
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A naperőmű folyamatos és automatikus üzemű, az üzemszerű működésre vonatkozó információk, valamint a 

termelési adatok távolról is elérhetőek. Csak ellenőrzéskor, valamint hiba megszüntetésekor, ütemezett 

karbantartáskor megy a helyszínre a karbantartó személyzet. A karbantartásra vonatkozó konkrét feltételeket 

a későbbiekben, a karbantartási szerződésben szükséges egyeztetni és konkretizálni. A karbantartási szerződés 

tartalmazza a rendszeres és eseti karbantartásokat, azok gyakoriságát, a hibaelhárítás feltételrendszerét. 

 

4. ábra. A tervezett napelempark elrendezési vázlata 

2.3. A TERV VAGY BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE 

A napelemes kiserőmű létesítése: 

• teljesítmény: 516 kW 

• napelemek darabszám: 1518 db x 340 Wp = 516,12 kWp 

• napelemek típusa: JA Solar JAM60S10 

• Inverter típusa: 8 db HUAWEI SUN2000 60KTL, 1 db HUAWEI SUN2000 17KTL 

Egyéb létesítmény nem kerül kialakításra. 
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2.4. A TERV VAGY BERUHÁZÁS TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEINEK 

LEÍRÁSA 

A beruházásnak a társadalmi és gazdasági hatásai nem jelentősek, mivel a telepítés és az üzemelés alatt a 

szennyezőanyagok kibocsátásával és zajterheléssel nem kell számolni, így a lakosságot káros hatások nem 

érik. 

Jelenleg a területen működik a MAB cégcsoport egyik vezető vállalatának, a MAB Tarnóca Kft.-nek a 

(székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 20., cégjegyzékszám: 13-09-109706) kőbányája.  

A napelempark csatlakozik a kft.-nek a kőbányán belül jelenleg zajló fejlesztéseihez: kőzetgyapot gyár és 

brikettáló üzem létesítése. Fontos szempont, hogy a projekt egy olyan területre került betervezésre, amely már 

jelenleg sem zöld terület, művelési ág alól kivont részről van szó, ahol a bányaműveléshez kapcsolódó 

tevékenységek zajlanak – így nem kerül kivonásra új terület sem erdőből, sem szántóföldből. 
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3. A MEGVALÓSÍTÁS INDOKAI 

3.1. A TERV VAGY BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK 

ISMERTETÉSE 

A napenergia, illetve más megújuló energiaforrások ésszerű hasznosítása hozzájárul az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentéséhez. A megújuló energiaforrások hasznosítása továbbá csökkenti a fosszilis 

energiahordozóktól való függést, így hozzájárul az ellátásbiztonság növeléséhez. Az Európai Unió Energia és 

Klímacsomagjához kapcsolódóan 2020-ig 13 %-os megújulórészarányt kell elérnie Magyarországnak. Ebben 

fontos szerepet kap a magyar kormány által 2008 szeptemberében elfogadott „Stratégia a magyarországi 

megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008–2020”, valamint a 28/2009/EK megújuló energia 

irányelv. 

A tervezett fejlesztés végrehajtásával a beruházó hozzájárul Magyarország megújuló energiaforrások 

részarányának növelésére vonatkozó célkitűzések megvalósulásához. 

3.2. A TERV VAGY A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉT 

ALÁTÁMASZTÓ INDOKOK 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletének 4. pontjában megadott lehetséges indokok a következők: 

• Társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 

jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet).  

• Emberi egészség vagy élet védelme  

• A közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása  

• A környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése  

• A fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 

jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)  

 

Az előző fejezetben bemutatott indoklás alapján a beruházás megvalósítása nem minősül országos jelentőségű 

kiemelt közérdeknek. A projekt megvalósítása jellemzően regionális jelentőségű társadalmi és ezzel 

összefüggésben gazdasági természetű közérdek, mely az EU NUTS-rendszer szerint megállapított régiók közül 

a Heves megyei elhelyezkedése miatt az Észak-Magyarország régiót érinti. 

Mivel a projekt keretében tervezett beavatkozások végrehajtása nem gyakorol jelentős negatív hatást az érintett 

Natura 2000 területek kijelölésének céljaira és indokaira (lásd a jelen dokumentáció 5. fejezetében található 

értékelést és megállapításokat), ezért nem szükséges, hogy országos jelentőségű kiemelt közérdek fűződjön a 

tervezett beruházás végrehajtásához. 
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4. AZ ÉRINTETT NATURA 2000 TERÜLET 

4.1. A NATURA 2000 TERÜLET NEVE ÉS KÓDJA, AMELYRE A TERV VAGY A 

BERUHÁZÁS VÁRHATÓAN HATÁSSAL VAN 

Név: Mátra különleges madárvédelmi terület 

Kód: HUBN10006 

4.2. A MÁTRA (HUBN10006) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET ADATAI 

Kezelő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Terület: 37.306,97 hektár 

• parlagi sas (Aquila heliaca)       f. áll.: C, v. áll: C  

• békászó sas (Aquila pomarina)    f. áll.: B  

• császármadár (Bonasa bonasia)    f. áll.: B  

• uhu (Bubo bubo)      f. áll.: C  

• lappantyú (Caprimulgus europaeus)    f. áll.: C 

• fekete gólya (Ciconia nigra)     f. áll.: C 

• kígyászölyv (Circaetus gallicus)    f. áll.: B 

• haris (Crex crex)      f. áll.: C 

• fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)   f. áll.: B 

• közép fakopáncs (Dendrocopos medius)   f. áll.: A   

• balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)   f. áll.: C 

• fekete harkály (Dryocopus martius)    f. áll.: C 

• vándorsólyom (Falco peregrinus)    f. áll.: C 

• örvös légykapó (Ficedula albicollis)    f. áll.: B 

• kis légykapó (Ficedula parva)    f. áll.: C 

• tövisszúró gébics (Lanius collurio)    f. áll.: C 

• erdei pacsirta (Lullula arborea)    f. áll.: B 

• darázsölyv (Pernis apivorus)     f. áll.: B 

• hamvas küllő (Picus canus)     f. áll.: B 

• uráli bagoly (Strix uralensis)     f. áll.: C 

• karvalyposzáta (Sylvia nisoria)    f. áll.: C 

("f"- fészkelő; "t" - telelő; "v-cs" - vonuló/csoportosuló állományok) 

A HUBN10006 Natura 2000 terület közösségi jelentőségű fajainak listája, valamint kódja és neve az EU 

Natura 2000 hálózatot bemutató honlapjáról, a „Standard Data Form” információi alapján készült 

(http://natura2000.eea.europa.eu). A terület kiterjedését a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 6. melléklete 

alapján mutatjuk be. 

4.3. A MÁTRA (HUBN10006) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET ÉRINTETT 

RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

4.3.1. Általános természeti állapot 

A Zagyva és a Tarna folyók által határolt Mátra különleges madárvédelmi terület 30 település közigazgatási 

határában, mintegy 37.306,9 hektár kiterjedésű területen helyezkedik el. Az érintett madárvédelmi terület a 

Magas-Mátra kistáj teljes egészét és a Nyugati-Mátra, illetve a Déli-Mátra területének jelentős hányadát fedi 

le. A különleges madárvédelmi terület szinte teljes egésze a HU040 kóddal jelöl „Mátra” elnevezésű IBA-

terület (Important Bird Areas – Fontos Madárélőhelyek) részét (teljes kiterjedése 58.122 hektár) képezi. A 

92%-ban erdővel borított site meghatározó, természetes vegetációját a cseres-kocsánytalan és gyertyános 

tölgyesek, bükkösök, melegkedvelő tölgyesek és molyhos tölgyes bokorerdők, és egyre jelentősebb 

kiterjedésben keményfás jellegtelen telepített erdők jellemzik. Az SPA területen emellett elenyésző 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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kiterjedésben szurdokerdők, valamint patakparti égerligetek is előfordulnak. A természetes gyepek és 

természetközeli rétek, illetve legelők jelentős hányadát a franciaperjés domb- és hegyvidéki rétek, illetve veres 

csenkeszes hegyi rétek, ugyanakkor zavart, száraz gyepek jellemzik. Kis kiterjedésben jelen vannak a 

lejtősztyeppek, de a száraz, illetve üde magaskórós társulások is. A természetközeli élőhelyeket több helyen 

extenzív gyümölcsösök és szőlők gazdagítják, az érintett site déli határánál pedig szántóföldi területek 

szegélyzik. A Mátrának, kiterjedt erdőségeinek köszönhetően igen jelentős a harkály- és légykapó, valamint a 

fészkelő ragadozómadár állománya. A különleges madárvédelmi terület nagy kiterjedésű tölgyesei a 

fokozottan védett darázsölyv (Pernis apivorus) (20-30 fészkelő pár), a kígyászölyv (Circaetus gallicus) (2 

fészkelő pár), a békászó sas (Aquila pomarina) (2-3 fészkelő pár), valamint a globális tekintetben is sérülékeny 

fajnak tekintett parlagi sas (Aquila heliaca) (2-5 fészkelő pár) kedvelt fészkelőhelyei. Zavartalan erdeinek ritka 

fészkelője a szintén fokozottan védett császármadár (Bonasa bonasia) (5-10 egyed), valamint a zavarásra 

rendkívül érzékeny fekete gólya (Ciconia nigra) (2-4 fészkelő pár), és az uráli bagoly (Strix uralensis) (3-5 

fészkelő pár). Hazánk legnagyobb bagolyfaja, az uhu (Bubo bubo) is fészkel (2-3 fészkelő pár) a különleges 

madárvédelmi területen. A harkályalakúak közül jelentős számban költ a zöld küllő (Picus canus) (50-60 

fészkelő pár), a fekete harkály (Dryocopus martius) (50-60 fészkelő pár), a közép fakopáncs (Dendrocopos 

medius) (200-300 fészkelő pár), a ritkább fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) (20-30 fészkelő pár), 

illetve az urbanizáltabb, ligetes élőhelyeket kedvelő balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) (40-50 

fészkelő pár). A légykapók közül a gyakori örvös légykapó (Ficedula albicollis) (800-1.200 fészkelő pár) és a 

ritkább, kifejezetten a bükkösökre jellemző kis légykapó (Ficedula parva) (2-5 fészkelő pár) is jelentős 

számban költ. A hegylábi és dombvidéki erdőszélek, fás legelők éjszakai rovarvadásza a lappantyú 

(Caprimulgus europaeus) (40-50 fészkelő pár) is többfelé megfigyelhető, akárcsak az irtásrétek, cserjés lejtők, 

illetve extenzíven művelt szőlők fészkelő pacsirtaféléje, az erdei pacsirta (Lullula arborea) (40-50 fészkelő 

pár). A cserjékkel, ritkás bokorerdőkkel vagy vágásújulattal borított domb- és hegyoldalak szintén gyakori 

fészkelői közül a tövisszúró gébics (Lanius collurio) (150-200 pár), valamint a karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 

(50-60 pár) emelhető ki. 

4.3.2. A beavatkozás által érintett terület madárfaunája 

Felmérési módszer 

A 2021. április 20-án végzett vizsgálat során a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer módszertani 

leírásának megfelelően az abszolút felmérési módszerek közül a territórium térképezést (BÁLDI et al. 1997) 

alkalmaztuk. A felmérés során a vizsgálati területen 1 km/óra sebességgel haladva feljegyeztük az észlelt 

revírtartó madárfajok egyedeit és egy GPS-vevővel ellátott okostelefon és térinformatikai program (QField) 

segítségével rögzítettük az észleléseket. A megfigyelések a fészkelési időszak kezdeti periódusában történtek, 

így több, az érintett területen potenciálisan fészkelő, április végén-május elején érkező madárfaj (pl. vadgerle 

(Streptopelia turtur), tövisszúró gébics (Lanius collurio)) még nem fordult elő a beruházási területen, vagy 

még éppen vonulásban levő madárfajok jelenléte volt észlelhető. Ezek alapján csak a vizsgálati területen 

előforduló élőhelyek jellege és a korábbi tapasztalatok (egyes madárfajok fészkelő- és táplálkozóhely 

preferenciája) birtokában bocsátkozhatunk fészkelő fajokat érintő predikciókba. A madárfajok elnevezése az 

MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2008) évi munkáját, valamint a "birding.hu" weboldalon szereplő, az 

International Ornithological Committee (IOC) által alkalmazott elnevezéseket (magyar és latin név) veszi 

alapul ("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html"). 

Eredmények 

A vizsgálati területen tapasztalt élőhelyi adottságoknak köszönhetően a következő fajok fészkelésére utaló 

jelet rögzítettünk: erdei pacsirta (Lullula arborea) (1 pár), barátposzáta (Sylvia atricapilla) (1 pár), mezei 

veréb (Passer montanus) (2 pár), barázdabillegető (Motacilla alba) (1 pár). Az említett fajok, beleértve a 

közösségi jelentőségű erdei pacsirtát is, a folyamatos emberi jelenléthez (nehézgépjárművek mozgása, zaja, 

rakodást végző személyek folyamatos jelenléte) már korábban alkalmazkodtak és megfigyeléseink szerint a 

vizsgálat ideje alatti közeli bányatevékenység ellenére zavartalanul folytatták élettevékenységüket 

(táplálkoztak, revírtartó magatartást folytattak). A közösségi jelentőségű, de a felmérés idejére még vissza nem 

érkező fajok közül az említett fás-cserjés élőhely potenciális fészkelője lehet még a tövisszúró gébics (Lanius 

collurio) (0-1 pár). 
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5. A TERV VAGY BERUHÁZÁS KEDVEZŐTLEN HATÁSAI 

5.1. A TERVNEK VAGY BERUHÁZÁSNAK A MÁTRA (HUBN10006) KÜLÖNLEGES 

MADÁRVÉDELMI TERÜLETEN BELÜLI TÉRBELI KITERJEDÉSE, AZ ÁLTALA 

IGÉNYBE VETT TERÜLET ÉS AZ OKOZOTT HATÁS NAGYSÁGA, KITERJEDÉSE, 

TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA 

5.1.1. Az építési munkák hatásterülete 

5.1.1.1. Közvetlen építési hatásterület 

A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi szempontból minden olyan terület, amelyet a létesítéssel kapcsolatos 

munkálatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelően ide tartoznak a területelőkészítő (fa- és cserje irtási 

munkálatok), illetőleg a telepítéshez kapcsolódó munkálatok helyszínei, valamint az azokat megközelítő 

útvonalak is. Az érintett ingatlan a következő: Kisnána 0189/2 hrsz-ú művelésből kivett üzemi terület. A 

napelempark helyfoglalása 1,04 ha. 

 

5. ábra. Közvetlen építési hatásterület 

5.1.1.2. Közvetett építési hatásterület 

Az élővilág szempontjából az építési fázis közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat a területeket, ahol az 

építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más környezeti elemre (pl.: 

levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően befolyásolják az élővilág 

valamelyik alkotóelemének (az élővilágot alkotó fajok egyedei, állományai) életfolyamatait, viselkedését, 

ezáltal befolyásolják az adott területen a faj állományának alakulását (pl.: reprodukciós ráta, ezen keresztül 

pedig a populációméret). Természetesen ide tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelésen, a 

kivitelezést végző munkások és munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális 

zavarásán, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztül közvetetten jelentkező hatások is. Ezek mellett 

a közvetett hatásterülethez tartoznak azok a megközelítési útvonalak, ill. azok közvetlen környezete, amelyeket 

a munkagépek és a munkálatok kivitelezésében részt vevők ténylegesen használnak a szálláshely és a 

munkaterület, ill. a munkavégzés során felhasznált anyagok forráshelye és a munkaterület között. Az élővilágra 

gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérő érzékenységet mutatnak 

a különböző környezeti hatásokra, például eltérő mértékben érzékenyek a levegőkörnyezeti hatásokra, a zaj és 

vibrációs hatásokra vagy a vizuális zavaró hatásokra.  
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A 4/2011 (I.14) VM rendeletben a humán egészségügyi szempontból megállapított levegőminőségi és 

zajvédelmi határértékek mellett a 4. mellékletben megtalálhatók az ökológiai rendszerek védelmében 

meghatározott kritikus levegőterheltségi szintek több különböző szennyező anyagra vonatkoztatva. Az 

élővilágot alkotó fajpopulációk túlnyomó többsége esetében azonban alapkutatási szinten sem rendelkezünk 

arra vonatkozó ismeretekkel, hogy a jogszabályban szereplő határértékek hogyan viszonyulnak az adott faj 

szempontjából releváns küszöbértékekhez. 

Ugyanakkor számos gyakorlati tapasztalat támasztja alá, hogy a zajhatásra és a vizuális zavaró hatásra, 

valamint a légszennyezésre számos állatfaj egyedei megfigyelhetően érzékenyebben reagálnak, mint az 

emberek és ezek a hatások menekülést, ill. egyfajta elkerülő viselkedést váltanak ki az egyedekből.  

Legtöbb ténylegesen alkalmazható gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belül is elsősorban a 

madarakra vonatkozóan rendelkezünk. A beruházási terület közelében ténylegesen rendszeresen előforduló és 

fészkelő madárfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró hatásokkal szemben 

mutatott érzékenysége alapján a munkaterület szélétől számított 50 méteres távolságban jelölhető ki a 

közvetett élővilág-védelmi hatásterület határa. Az így meghatározott közvetett hatásterületen kívül az építési 

fázisban a környezeti tényezőkben bekövetkező esetleges változások várhatóan még a területen jelenlegi 

ismereteink alapján előforduló legérzékenyebb madárfajok életmenetét sem befolyásolják érdemben. 

5.1.1.3. Az üzemelés hatásterülete 

Élővilág-védelmi szempontból az üzemelés hatásterületéhez tartozik minden olyan terület, melyen a tervezett 

beavatkozások megvalósításának eredményeként a jelenlegi kiindulási állapothoz képest tartósan 

megváltoznak az ottani életközösséget alkotó fajok előfordulási viszonyait ténylegesen befolyásoló ökológiai 

környezeti tényezők jellemző értékei. Jelen projekt esetében a létesítési fázisban végzett beavatkozások 

érzékelhetően megváltoztathatják az érintett élőhelyek jellegét, adottságait, hiszen egy napelempark jelenik 

meg az üzemi területen. Az üzemelés során az élővilágot érő hatótényezők és a hatásterület is bizonytalan, 

elsősorban optikai hatótényezőre kell számítani. A hatásterület meghatározásához nem elégségesek a jelenlegi 

hazai adatok, így az nem jelölhető ki. Jelenleg folynak olyan monitorozó vizsgálatok más hazai területeken 

(amely a különböző kiterjedésű és elhelyezkedésű napelemparkok madárfaunára gyakorolt hatásait 

vizsgálják), amelyek a későbbiekben segítenek megválaszolni ezt a kérdést. 

5.2. A NATURA 2000 TERÜLETEN MEGTALÁLHATÓ, A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL 

SZOLGÁLÓ FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉBEN VÁRHATÓ 

KEDVEZŐTLEN HATÁSOK LEÍRÁSA 

5.2.1. A jelölő fajok általános bemutatása és érintettsége 

parlagi sas (Aquila heliaca) 

A faj érintettsége 

A zavarásra különösen érzékeny, fokozottan védett faj a beavatkozás által érintett területen, illetve annak a faj 

zavarásérzékenysége szempontjából figyelembe vett 300-600 m-es körzetében (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 

2010) nem fészkel. A beavatkozási terület felett csupán átrepülő egyedeinek előfordulása valószínűsíthető. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 
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békászó sas (Aquila pomarina) 

A faj érintettsége 

A zavarásra különösen érzékeny, fokozottan védett faj a beavatkozás által érintett területen, illetve annak a faj 

zavarásérzékenysége szempontjából figyelembe vett 400 m-es körzetében (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 2010) 

nem fészkel. A beavatkozási terület felett csupán átrepülő egyedeinek előfordulása valószínűsíthető március 

és október között. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

császármadár (Bonasa bonasia) 

A faj érintettsége 

A fokozottan védett faj élőhelye a beavatkozási terület 400 m-es körzetében (cseres-tölgyes) jelen van, de 

fészkelőként való megjelenését nem tartjuk valószínűnek és a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság 

adatbázisa szerint sem valószínűsíthető. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

uhu (Bubo bubo) 

A faj érintettsége 

A fokozottan védett faj az MME Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács által javasolt 50-200 m-es kíméleti 

zónán (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 2010) kívül fészkel (1 pár), így közvetett érintettségéről sem beszélhetünk.  

Az építés várható hatásai 

Az építési tevékenységet nappal végzik. A vizsgált faj éjszakai életmódú, így például a táplálkozni kirepülő 

egyedekre még csak zavaró hatása sem lesznek a tervezett munkálatok. Összességében tehát az építésnek nem 

lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 
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lappantyú (Caprimulgus europaeus) 

A faj érintettsége 

A faj a beavatkozási terület 400 m-es körzetében (cseres-tölgyes) vonulási időszakban (április május, illetőleg 

augusztus-szeptember) előfordul, de valószínűleg nem fészkel.  

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

fekete gólya (Ciconia nigra) 

A faj érintettsége 

A zavarásra különösen érzékeny, fokozottan védett faj a beavatkozás által érintett területen, illetve annak a faj 

zavarásérzékenysége szempontjából figyelembe vett 400 m-es körzetében (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 2010) 

nem fészkel. A beavatkozási terület felett csupán átrepülő egyedeinek előfordulása valószínűsíthető március 

és október között. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

kígyászölyv (Circaetus gallicus) 

A faj érintettsége 

A zavarásra érzékeny, fokozottan védett faj a beavatkozás által érintett területen, illetve annak a faj 

zavarásérzékenysége szempontjából figyelembe vett 200-300 m-es körzetében (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 

2010) nem fészkel. A beavatkozási terület felett csupán átrepülő egyedeinek előfordulása valószínűsíthető 

március vége és október között. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

haris (Crex crex) 
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A faj érintettsége 

A faj élőhelyét az üde és nádasodó láprétek, patakparti és lápi magaskórósok, valamint az alföldi mocsárrétek 

képezik. Ilyen élőhelyek a vizsgálati területen nem fordulnak elő, így a faj megjelenésének valószínűsége 

szinte kizárt, csupán éjszaka a beavatkozási terület felett átrepülő egyedek előfordulása valószínűsíthető, 

elsősorban a faj vonulási időszakában (április közepe és június eleje, valamint augusztus eleje és szeptember 

közepe között). 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) 

A faj érintettsége 

A faj élőhelyét a lábon álló nedves holtfában bővelkedő bükkösök, gyertyános-tölgyesek és törmeléklejtő-

erdők, valamint szurdokerdők képezik. Ilyen élőhelyek a vizsgálati területen nem fordulnak elő, így a faj 

fészkelőként történő megjelenésének valószínűsége szinte kizárt, és a vizsgálati terület élőhelyi környezetében 

a  korábbi években végzett felméréseink során sem észleltük még csak távoli doboló egyedek jelenlétét sem. 

A téli időszakban kóborló egyedek előfordulása a vizsgálati terület közelében található erdei élőhelyeken 

lehetséges. 

Az építés várható hatásai 

A télen kóborló egyedek előfordulása a beavatkozási terület 400 m-es körzetében nem kizárható, de az erre az 

időszakra időzített munkálatoktól kellő távolságban. Ezért az építésnek, bármilyen időszakra is ütemezzék azt, 

előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

közép fakopáncs (Dendrocopos medius) 

A faj érintettsége 

A faj a beavatkozási terület 400 m-es körzetében nem, 1 km-es körzetében viszont 1-3 párban fészkel cseres-

tölgyes erdei élőhelyen, jelentős távolságban a beruházási területtől. Táplálkozó egyedek a vizsgálati terület 

közelében található erdei élőhelyeken is előfordulhatnak a téli időszakban. 

Az építés várható hatásai 

A télen kóborló egyedek előfordulása a vizsgálati területen nem kizárható, de az erre az időszakra időzített 

munkálatoktól kellő távolságban valószínűsíthető előfordulásuk. Ezért az építésnek, bármilyen időszakra is 

ütemezzék azt, előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 
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Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) 

A faj érintettsége 

A faj a belterületi parkosított részek, illetőleg a szőlők-kiskertek jellemző fészkelője, a beavatkozási területen 

és annak 400 m-es körzetében nem fészkel. A vizsgálati területen elsősorban a téli kóborlás alkalmával jelenhet 

meg. 

Az építés várható hatásai  

A télen kóborló egyedek előfordulása a vizsgálati területen nem kizárható, de az erre az időszakra időzített 

munkálatoktól kellő távolságban valószínűsíthető megjelenésük. Ezért az építésnek, bármilyen időszakra is 

ütemezzék azt, előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

fekete harkály (Dryocopus martius) 

A faj érintettsége 

A faj a beavatkozási terület 400 m-es körzetében nem, 1 km-es körzetében viszont 1-2 párban fészkel a cseres-

tölgyes erdei élőhelyen, jelentős távolságban a beruházási területtől. Táplálkozó egyedek a vizsgálati területhez 

közelebb található erdei élőhelyeken is előfordulhatnak a téli időszakban. 

Az építés várható hatásai 

A télen kóborló egyedek előfordulása a vizsgálati területen nem kizárható, de az erre az időszakra időzített 

munkálatoktól kellő távolságban lehetséges. Ezért az építésnek, bármilyen időszakra is ütemezzék azt, 

előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

vándorsólyom (Falco peregrinus) 

A faj érintettsége 

A beavatkozási területen, illetőleg annak a faj zavarásérzékenysége szempontjából figyelembe vett 100 m-es 

körzetében (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 2010) nem fészkel. A beavatkozási terület felett csupán átrepülő 

egyedeinek előfordulása valószínűsíthető. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 
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Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

örvös légykapó (Ficedula albicollis) 

A faj érintettsége 

A faj a beavatkozási terület 400 m-es körzetében 2-4 párban fészkel cseres-tölgyes erdei élőhelyen, jelentős 

távolságban a beruházási területtől. A beavatkozási terület közelében csupán vonuló egyedek előfordulása 

valószínűsíthető (április vége – május eleje, július vége – szeptember közepe). 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

kis légykapó (Ficedula parva) 

A faj érintettsége 

A faj számára alkalmas fészkelőhely (bükkösök, gyertyános-tölgyesek, szurdokerdők) a vizsgálati területen 

nem fordulnak elő. A vizsgálati területen vonuló egyedek elsősorban az őszi időszakban (július vége és október 

vége között) előfordulhatnak. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

tövisszúró gébics (Lanius collurio) 

Elterjedési terület 

Palearktikus elterjedésű madárfaj, melynek areája az Ibériai-félszigettől Közép-Ázsián át Nyugat-Szibériáig 

húzódik. Elterjedési területének északi határát a júliusi 16 oC-os izoterma, dél felé pedig a mediterráneum 

északi része határolja. Politipikus faj. Európa nagy részén a törzsalak, a L. c. collurio fordul elő, míg a L. c. 

kobylini a Krím-félszigettől Iránig, míg a L. c. pallidifrons az Ob felső és középső folyásánál, illetve az Altaj 

vidékén él. Elterjedési területük átfedő részénél gyakran hibridizál a rokon fajokkal, így a pusztai gébiccsel  

(L. isabellinus) és a barna gébiccsel (L. cristatus) (FUISZ & CSÖRGŐ, 2009; SCHMIDT, 2000). 
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6. ábra. A tövisszúró gébics (Lanius collurio) elterjedése [sötétzöld – fészkel és nem vonul; sárga – fészkel és vonul; 

sötétkék – telelő terület, türkiz – vonuláskor használt terület (forrás: http://datazone.birdlife.org)] 

Hazai elterjedés, élőhely 

Bokrosokban fészkelő (fruticikol) faj. Bárhol megtelepedhet hazánkban, ahol olyan fészeképítésre alkalmas 

cserjék, vagy akár csak magányosan álló bokrok vannak, amelyeket alkalmas táplálkozóterületek vesznek 

körül. Fontos számára, hogy a bokrosok környékén a lágyszárúak ne legyenek túl magasak, mert az alacsony 

növényzetben, vagy a kaszált területen könnyebben el tudja ejteni zsákmányát. A zárt erdőket kerüli, ezekben 

csak akkor telepszik meg, ha az erdőtagok között széles, bokrokkal tarkított nyiladékok találhatók. Fasorokban, 

erdősávokban és erdőszéleken is rendszeresen fészkel (HARASZTHY, 2019). Az ország egész területén 

széleskörűen elterjedt, igen gyakori fészkelő. Különösen gyakori a Zempléni-hegység déli részén, a Bükkalján, 

a Borsodi-Mezőségben, a Tisza mentén, a Kiskunságban és a Dunántúl déli és délnyugati részén. Kedveli a 

bokrokkal tarkított hegy- és domboldalakat, erdőirtásokat, erdőszéleket, fasorokat, bokrokban gazdag fás 

legelőket, szőlőket, gyümölcsösöket, de emellett minden egyéb bokros élőhelyet is (MME NOMENCLATOR 

BIZOTTSÁG, 2008). 

 

7. ábra. A tövisszúró gébics (Lanius collurio) hazai előfordulása [zöld – megfigyelt egyedek, amelyek valószínűleg nem 

fészkelnek a területen; sárga – lehetséges fészkelés; narancssárga – valószínű fészkelés; piros – biztos fészkelés (forrás: 

https://map.mme.hu)] 

A faj érintettsége 

http://datazone.birdlife.org/
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A beavatkozási területen a felmérés időpontjában még nem érkezett vissza fészkelőhelyéről. Az élőhelyi 

adottságok miatt a beavatkozási terület nyugati fás-cserjés élőhelyfoltja mentén 0-1 pár fészkelése 

valószínűsíthető. 

Az építés várható hatásai 

Abban az esetben, ha a területelőkészítő fa- és cserjeirtási munkálatokat a 7.1. fejezetben javasolt kíméleti 

időszak figyelembevételével végzik, akkor fiókás, illetőleg tojásos fészekaljak pusztulása nem következik be. 

A faj érintettsége minimális (1 pár). 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt a beruházás szempontjából hatásviselőnek tekintjük 

erdei pacsirta (Lullula arborea) 

Elterjedési terület 

Politipikus faj. Elterjedésének súlypontja Európára esik; mely északon a 62o-ig, keleten Iránig, délen Afrika 

északi partvidékéig húzódik. Európa nagy részén a törzsalak, vagyis a L. a. arborea, míg elterjedési területének 

keleti részén és a Krím-félszigeten a L. a. pallida alfaj fészkel (ORBÁN, 2009; SCHMIDT, 2000). 

 

8. ábra - Az erdei pacsirta (Lullula arborea) elterjedése [sötétzöld – fészkel és nem vonul; sárga – fészkel és vonul; 

sötétkék – telelő terület, türkiz – vonuláskor használt terület (forrás: http://datazone.birdlife.org)] 

Hazai elterjedés, élőhely 

Hazánk egyes területein elég gyakori fészkelő faj. Leginkább a hegyvidékeken költ, de az Alföldön is 

megtelepszik. Az Északi- és a Dunántúli-középhegységben széleskörűen elterjedt, de a Dunántúli-dombságban 

és helyenként a Kiskunságban is gyakori. Kedveli a bokrokkal tarkított hegy- és domboldalakat, erdei 

irtásterületeket, erdőszéleket, fás legelőket, szőlőket és egyéb mozaikos, kopár földfelületekkel is rendelkező 

élőhelyeket. Az Alföldön leginkább nyár- és borókacsoportokkal tarkított, záródott növényzetű, homoki 

gyepeken, gyümölcsösökben és erdőtelepítésekben költ. Más sík vidéki területeken – különösen a Tiszántúlon 

– csak vonuláskor jelenik meg (MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG, 2008). 

http://datazone.birdlife.org/
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9. ábra Az erdei pacsirta (Lullula arborea) hazai előfordulása [zöld – megfigyelt egyedek, amelyek valószínűleg nem 

fészkelnek a területen; sárga – lehetséges fészkelés; narancssárga – valószínű fészkelés; piros – biztos fészkelés (forrás: 

https://map.mme.hu) 

A faj érintettsége 

A tervezett napelempark nyugati, fás-cserjés élőhelyfoltja mentén 1 pár költ. 

Az építés várható hatásai 

Abban az esetben, ha a terület előkészítő fa- és cserjeirtási munkálatokat a 7.1. fejezetben javasolt kíméleti 

időszak figyelembevételével végzik, akkor fiókás, illetőleg tojásos fészekaljak pusztulása nem következik be. 

A faj érintettsége minimális (1 pár). 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt a beruházás szempontjából hatásviselőnek tekintjük. 

darázsölyv (Pernis apivorus) 

A faj érintettsége 

A zavarásra érzékeny, fokozottan védett faj a beavatkozás által érintett területen, illetve annak a faj 

zavarásérzékenysége szempontjából figyelembe vett 200 m-es körzetében (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 2010) 

nem fészkel. A beavatkozási terület felett csupán átrepülő egyedeinek előfordulása valószínűsíthető április 

vége és szeptember közepe között. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

https://map.mme.hu/
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hamvas küllő (Picus canus) 

A faj a beavatkozási terület 400 m-es körzetében nem, 1 km-es körzetében viszont 0-1 párban fészkel a cseres-

tölgyes erdei élőhelyen, jelentős távolságban a beruházási területtől. Táplálkozó egyedek a vizsgálati területhez 

közelebb található erdei élőhelyeken a téli időszakban előfordulhatnak. 

Az építés várható hatásai 

A télen kóborló egyedek előfordulása a vizsgálati területen nem kizárható, de az erre az időszakra időzített 

munkálatoktól kellő távolságban. Ezért az építésnek, bármilyen időszakra is ütemezzék azt, előreláthatólag 

nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

uráli bagoly (Strix uralensis) 

A faj érintettsége 

A zavarásra érzékeny, fokozottan védett faj a beavatkozás által érintett területen, illetve annak a faj 

zavarásérzékenysége szempontjából figyelembe vett 100-200 m-es körzetében (PONGRÁCZ & HORVÁTH, 

2010) nem fészkel. A beavatkozási terület közelében alkalmi táplálkozó egyedeinek előfordulása nem 

kizárható. 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz érzékelhető hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 

karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 

A beavatkozási terület 400 m-es körzetében 1 párban fészkel cserjés szegélyélőhelyen, de távol a tervezett 

beruházástól. A vizsgálati területen átvonuló egyedek előfordulása valószínűsíthető, különösen ősszel (július 

vége és szeptember közepe között). 

Az építés várható hatásai 

Az építésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő állományára. 

Az üzemelés várható hatásai 

Az üzemelésnek előreláthatólag nem lesz hatása a faj különleges madárvédelmi területen fészkelő 

állományára. 

A fentiekre való tekintettel a fajt nem tekintjük hatásviselőnek és a hatásbecslés további, részletező 

fejezeteiben nem szerepeltetjük. 
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5.2.2. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok 

egyedeinek száma, állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága 

Fajok Fészkelőállomány a különleges 

madárvédelmi területen (pár)1 

Fészkelő állomány a projekt területen 

(pár) 

tövisszúró gébics (Lanius collurio) 150-200 0-1* 

erdei pacsirta (Lullula arborea) 40-50 1 

2. táblázat - A HUBN10006 különleges madárvédelmi terület jelölő madárfajainak állománynagysága (Forrás:„1” – 

http://natura2000.eea.europa.eu) [A „*”-gal jelölt adat becsült állományadat] 

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

tövisszúró gébics (Lanius collurio) 

A tervezett napelempark által érintett területen a faj különleges madárvédelmi területen fészlelő állományának 

0,00 – 0,66%-a költ, így szerepe a faj különleges madárvédelmi területen értelmezett védelme szempontjából 

a KMT területén becsült állománynagyság tekintetében nem jelentős. A faj országos állománya tekintetében a 

beruházással érintett terület szerepe a faj védelme szempontjából elhanyagolhatóan csekély (0,00000 – 

0,00066%). 

erdei pacsirta (Lullula arborea) 

A tervezett napelempark által érintett területen a faj különleges madárvédelmi területen fészlelő állományának 

2,0 – 2,5%-a költ, így szerepe a faj különleges madárvédelmi területen értelmezett védelme szempontjából a 

KMT területén becsült állománynagyság tekintetében meghatározónak tűnhet, de összességében nem jelentős. 

A faj országos állománya tekintetében a beruházással érintett terület szerepe a faj védelme szempontjából 

szintén nem jelentős (0,006 – 0,01%). 

5.2.4. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten 

felmérve, ideértve az európai közösségi szintet is) 

5.2.4.1. A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, 

európai közösségi, illetve világállományához képest 

Fajok 

Fészkelő állomány a 

projekt területen 

(pár) 

Hazai állomány (pár)1 
Európai állomány 

(pár)2 
Világállomány (pld.)2 

tövisszúró gébics 

(Lanius collurio) 
0-1* 150.000 – 170.000 7,44 – 14,3 millió 24,8 – 47,7 millió 

erdei pacsirta (Lullula 

arborea) 
1 8.000 - 15.000 1,89 - 3,89 millió 4,2 - 8,7 millió 

3. táblázat - A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága az adott Natura 2000 terület, hazai és európai 

közösségi állományához képest (Forrás: „1” - Nomenclator Bizottság, 2008; „2” – http://www.birdlife.org) [A „*”-gal 

jelölt adat becsült állományadat] 

5.2.4.2. A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi 

kategóriái szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi 

jelentőség, országosan védett vagy fokozottan védett besorolás stb.) 

Fajok 
IUCN Vörös 

Könyv1 

Berni 

Egyezmény2 

EU madár-

védelmi irányelv3 
EU CITES4 Hazai védettség5 

tövisszúró gébics 

(Lanius collurio) 

Least concern / 

nem 

veszélyeztetett 

II - es függelék I-es melléklet - Védett, 25.000 Ft 

erdei pacsirta 

(Lullula arborea) 

Least concern / 

nem 

veszélyeztetett 

III - es függelék I-es melléklet - Védett, 50.000 Ft 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://www.birdlife.org/


Bioaqua Pro Kft. 

   28 

 

4. táblázat – A faj veszélyeztetettségi foka (Forrás: „1” – http://www.iucnredlist.org; „2” – Bern Convention, 1979; 

„3” – Birds Directive, 2009; „4” – http://www.cites.org; „5” – http://www.termeszetvedelem.hu) 

5.2.4.3. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző 

dinamika alapján) 

Fajok Utódszám1 Költések száma/év1 
Fiatalok 

túlélőképessége 
Átlagos élethossz 

tövisszúró gébics 

(Lanius collurio) 

2-8 (leggyakrabban 5-

6) tojás 

1 fészekalj 45-77,1% (FARKAS et 

al. 1997) 

2-4 év Max.: 10 év 

(FRANSSON et. al 2010) 

erdei pacsirta (Lullula 

arborea) 

3-6 tojás 

(leggyakrabban 4-5) 

1-2 fészekalj 56,8 - 79,4% (EYRE & 

BALDWIN 2014) 

1-5 év Max: 5 év 

(FRANSSON et. al 2010) 

5. táblázat - A faj szaporodási képessége (Forrás: „1” - Haraszthy, 2019) 

5.2.5. 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 

5.2.5.1. A faj állományának regenerálódási képessége a környező állományokból 

azok észrevehető csökkenése nélkül (a faj diszperziós képessége, illetve 

az állomány izoláltsága más állományoktól stb.), illetve az állomány 

belső dinamikája következtében a regenerálódás képessége 

tövisszúró gébics (Lanius collurio) 

A tervezett munkálatok kedvezőtlen hatással lehetnek a faj költési és fiókanevelési sikerére, mely a javasolt 

természetvédelmi intézkedéseket (7. fejezet) figyelembe vevő munkafolyamatok irányítása és kivitelezése 

(időbeli korlátozás figyelembe vétele) esetén teljes mértékben elkerülhető. A faj beavatkozás által érintett 

állományának regenerációs képessége a környező, beavatkozás által nem érintett állományok tekintetében 

megfelelőnek mondható. 

erdei pacsirta (Lullula arborea) 

A tervezett munkálatok kedvezőtlen hatással lehetnek a faj költési és fiókanevelési sikerére, mely a javasolt 

természetvédelmi intézkedéseket (7. fejezet) figyelembe vevő munkafolyamatok irányítása és kivitelezése 

(időbeli korlátozás figyelembe vétele) esetén teljes mértékben elkerülhető. A faj beavatkozás által érintett 

állományának regenerációs képessége a környező, beavatkozás által nem érintett állományok tekintetében 

megfelelőnek mondható. 

5.2.5.2. A tevékenység hatása az állományon belüli kedvező kor- és 

ivareloszlásra 

A madárállományokon belüli kor- és ivararány eloszlásra várhatóan nem lesz érzékelhető hatása a projektnek. 

5.2.6. A területek koherenciája 

Kedvezőtlen strukturális változásokra nem kell számítani, amelyek a táplálkozó- és fészkelőhelyek közötti 

kapcsolatot, koherenciát negatívan befolyásolhatják, vagyis a szomszédos Natura 2000 területekkel fennálló 

kapcsolatban a Natura 2000 élőhelyhálózat funkciójában kedvezőtlen változás nem következik be. 

5.2.7. A várható hatások becsült mértéke összegezve 

Fajok Kedvezőtlen hatás mértéke Megjegyzés 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.cites.org/
http://www.termeszetvedelem.hu/
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parlagi sas (Aquila heliaca) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

békászó sas (Aquila pomarina) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

császármadár (Bonasa bonasia) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

uhu (Bubo bubo) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

lappantyú (Caprimulgus europaeus) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

fekete gólya (Ciconia nigra) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

kígyászölyv (Circaetus gallicus) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

haris (Crex crex) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos 

leucotos) 

Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

közép fakopáncs (Dendrocopos medius) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

balkáni fakopáncs (Dendrocopos 

syriacus) 

Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

fekete harkály (Dryocopus martius) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

vándorsólyom (Falco peregrinus) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

örvös légykapó (Ficedula albicollis) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

kis légykapó (Ficedula parva) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
Építés: elviselhető, 

Üzemelés: semleges 

A tervezett munkálatok fészkelési 

időszakon kívüli időintervallumra történő 

időzítése esetén az építésnek nem lesz 

érzékelhető hatása. 

erdei pacsirta (Lullula arborea) 
Építés: elviselhető, 

Üzemelés: semleges 

A tervezett munkálatok fészkelési 

időszakon kívüli időintervallumra történő 

időzítése esetén az építésnek nem lesz 

érzékelhető hatása. 

darázsölyv (Pernis apivorus) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

hamvas küllő (Picus canus) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

uráli bagoly (Strix uralensis) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 
Építés: semleges, 

Üzemelés: semleges 
A faj nem érintett. 

6. táblázat - A HUBN10006 különleges madárvédelmi terület jelölő fajaira gyakorolt hatás [É – építés; Ü - üzemelés] 
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6. ALTERNATÍV (EGYÉB ÉSSZERŰ) MEGOLDÁSOK 

6.1. A TERVEZŐ, ILLETVE BERUHÁZÓ ÁLTAL TANULMÁNYOZOTT ALTERNATÍV 

MEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA, ÉS A SZÓBA JÖHETŐ ALTERNATÍV 

MEGOLDÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁT MEGNEHEZÍTŐ VAGY KIZÁRÓ OKOK 

LEÍRÁSA 

6.1.1. „0” változat – projekt nélküli eset 

Amennyiben a projekt nem valósul meg, úgy a Natura 2000 madárvédelmi területet semmilyen járulékos 

terhelés nem éri a nyitott bánya üzemelésén túlmenően. A hatásterületen nem éri a madárfajokat olyan optikai 

hatás, amely az élettevékenységeiket befolyásolná.  

6.1.2. A megvalósítás vizsgált változatai 

A beruházás helyszínével kapcsolatban több alternatíva nem merült fel.  

A beruházás helyszínéül szolgáló 3264 Kisnána, külterület, 0189/2 helyrajzi szám alatt található ingatlan a 

MAB Tarnóca Kft. tulajdonában áll és azon jelenleg bányászathoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

folynak.  

Bár a terület a Natura 2000 területen belül helyezkedik el, azon belül egy bányában, amely egy már létező 

tájseb. Amennyiben itt valósul meg, akkor nem kell újabb területeket elvenni a természettől. 
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7. A KEDVEZŐTLEN HATÁSOK MÉRSÉKLÉSE, A TERVEZETT, 

ILLETVE JAVASOLT, A TERV VAGY BERUHÁZÁS RÉVÉN 

BEKÖVETKEZŐ KEDVEZŐTLEN HATÁSOK ENYHÍTÉSÉT, 

CSÖKKENTÉSÉT, MÉRSÉKLÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

7.1. AZ ÉRINTETT MÁTRA (HUBN10006) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET 

Javasoljuk, hogy a területelőkészítő munkálatokat (fa- és cserjeirtás, terület dózerolása) a madarak fészkelési 

időszakán kívül, vagyis július 31. és március 15. között végezzék el, így minimalizálható a fészekaljak 

sérülésének és közvetlen pusztulásnak a veszélye. A fészkelési és fiókanevelési időszak kivételével az érintett 

fajok vagy nem tartózkodnak a területen (pl.: telelési időszakban afrikai telelőterületükön tartózkodnak), vagy 

pedig vagilis (röpképes) egyedekként figyelhetők meg (pl. vonulás, telelés, vagy fészkelés utáni, vagy éppen 

az előtti kóborlás időszakában), melyek képesek a zavaró hatásokra elkerülő magatartással reagálni. Abban az 

esetben, ha a területelőkészítést követően tervezett építési munkálatok még jóval március 15. előtt 

megkezdődnek, akkor a madárpárok a beavatkozás által közvetlenül érintett élőhelyeket elkerülik és máshol 

kezdik meg a fészkelést. 
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8. KIEGYENLÍTŐ (KOMPENZÁCIÓS) INTÉZKEDÉSEK 

Szakmailag nem indokolt kompenzációs intézkedések tervezése. 
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