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1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1.

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

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz tanulmánytervének, közúti biztonsági
hatásvizsgálatának, megvalósíthatósági tanulmányának (MT), valamint környezeti hatástanulmányának
(KHT) elkészítése tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat nyertese az UNITEF – RODEN – TURA-Terv
Konzorcium. A Környezetvédelmi tervek készítője az Unitef'83 Zrt.
Az engedélykérő a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. lesz. Címe: 1134 Budapest, Váci út 45.

1.2.

Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve,
címe, elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása

Név: dr. Kovács Tibor zoológus, természetvédelmi szakértő
Cím: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/a
Elérhetősége: T: 06-1-407-0000, mobil: 06-30-275-7010
E-mail: gurgulo@gmail.com
Referencia:
M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Vát szakasz EKHT élővilágvédelmi munkarész
M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Vát szakasz engedélyezési terv élővilágvédelmi munkarész
M86 gyorsforgalmi út Szeleste – Győr-Sopron megyehatár közötti szakasz EVD és KHT élővilágvédelmi
munkarész
M0 északi szektor 10-11.sz főutak közötti szakasz EVD és KHT élővilágvédelmi munkarész
M6 autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakasz kiegészítő élővilágvédelmi vizsgálat
M6 autópálya Szekszárd – országhatár közötti szakasz kiegészítő élővilágvédelmi vizsgálat
M6 autópálya Dunaújváros- országhatár közötti szakasz NATURA 2000 vizsgálat és jelentés
M60 autópálya Bóly – Szentlőrinc szakasz NATURA 2000 vizsgálat és jelentés
M8 gyorsforgalmi út Körmend – országhatár szakasz EVD élővilágvédelmi munkarész
Szajol - Püspökladány vasútvonal KHT élővilágvédelmi munkarész
Nyíregyháza – Záhony vasútvonal Ajaki rét EVD élővilágvédelmi munkarész
M49 autóút Vásárosnamény – országhatár közötti szakasz EVD
KIOP –3.1.2-2008-09-0002/1sz. szerződéséhez kapcsolódóan a védett és fokozottan védett gerinces
állatfajok közúti elütéséről és a hatásmérséklés jogi és műszaki eszközeiről élővilágvédelmi vizsgálatok
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M0 autópálya déli szektor Tétényi-fennsík növény átültetés
Nemzeti Biodiverzitás-monitoring kétéltű-hüllő fejezet Pilisi - Visegrádi hg. 2000-2009-06-08
Kis-Balaton herpetológiai monitorozás 1994-1998, 2004-2008
MTA ÖBKI MÉTA program (vegetáció térképezés) 2007
Magyar Természettudományi Múzeum NATURA 2000-es kétéltű fajok vizsgálata Kiskunsági NP és
Duna-Dráva NP 2008.
Paks II bővítés – a Paksi atomerőmű élővilága – 2016
Ágasegyháza-Orgoványi-rétek N 2000 biotikai adatbázisa – 2015
M2 autópálya Vác- országhatár szakasz élővilágvédelmi hatástanulmány – 2015
Séd-Nádor csatorna monitorozása – 2015
Cuha-patak vasútvonal felújítása, élővilágvédelmi hatástanulmány – 2015
Déli áramlat gázvezeték KHT élővilágvédelmi munkarész, Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció
Közreműködők:
UNITEF’83 Zrt. munkatársai:
Veresné Szombathy Hortenzia környezetgazdálkodási szakmérnök, 13-1908
Molnár Veronika okl. környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetgazdálkodási szakmérnök
01-13786 SZTV, SZTjV
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2. AZ ÉRINTETT NATURA 2000 TERÜLET

2.1.

A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a
beruházás várhatóan hatással van

Név: Felső-Tisza
Kód: HUHN20001
Típus: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

2.1.1. Azoknak a közösségi jelentőségű élőhelytípusoknak a felsorolása,
amelyeknek természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 területen
hatással lehet a terv vagy beruházás
kód
név
borítás (ha)
1530
pannon szikesek
9
3130
törpekákás iszapnövényzet
20
3150
eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja
305
3270
ártéri ruderális magaskórósok
550
6250
síksági pannon löszgyepek
53
6260
pannon homoki gyepek
26
6430
üde, tápanyagban gazdag magaskórósok
43
6440
ártéri mocsárrétek
1556
6510
síksági és dombvidéki kaszálórétek
7
91E0 puhafás ligeterdők
4031
91F0 keményfás ligeterdők
563
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek
11
A táblázatban pirossal jelöltük azt az élőhelytípust, melynek említésre méltó állománya van az érintett N2000
területen.
A táblázatban alászínezéssel jelöltük a Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokat.
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2.1.2. 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
csoport
bogár
bogár
bogár
bogár
bogár
bogár
emlős
emlős
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hüllő
kétéltű
kétéltű
lepke
lepke
lepke
lepke
növény
puhatestű
puhatestű
puhatestű
puhatestű
puhatestű
szitakötő

kód
4012
1088
1086
4035
1082
1083
1337
1355
1130
1138
1149
1163
1098
1124
2511
1122
2555
1157
1105
6147
2522
1134
1114
1146
1160
1159
1220
1188
1993
1074
1052
1060
1059
4081
4056
4057
4064
1032
1016
1037

név
Carabus hampei
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Gortyna borelii lunata
Graphoderus bilineatus
Lucanus cervus
Castor fiber
Lutra lutra
Aspius aspius
Barbus meridionalis
Cobitis taenia
Cottus gobio
Eudontomyzon spp
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Hucho hucho
Leuciscus souffia
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Rutilus pigus
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Zingel zingel
Emys orbicularis
Bombina bombina
Triturus dobrogicus
Eriogaster catax
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Cirsium brachycephalum
Anisus vorticulus
Chilostoma banaticum
Theodoxus transversalis
Unio crassus
Vertigo moulinsia
Ophiogomphus cecilia

Állomány
A:
B:
C:
D

100%
>=
p
>
15%
15%
>=
p
>
2%
2%
>=
p
>
0%
állományméretű fajok előfordulás esetleges és alkalmi
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A
D
D
D
B
C
D
C
B
B
C
C
C
B
A
A
C
B
A
D
D
C
A
A
A
B
C
B
D
D
C
B
D
D
D
A
B
C
D
B
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3. A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE

3.1.

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

A tervezési szakasz az M3 autópálya meglévő 41 sz. főúton épült végcsomópontjától indul a 279+900
km szelvénytől. A nyomvonalváltozatok az M3-M34 déli elválási csomópontig M3 autópályaként
kerülnek tervezésre, két változatban erdőterületek között haladnak észak felé. Csomópont és komplex
pihenő épül a 4108 j. úton Ilk és Vásárosnamény között. Kisvarsánytól nyugatra válik ki az M34
gyorsforgalmi út az M3 autópályából, így az M3-M34 déli elválási csomópontot követően az M34 0+000
km szelvénnyel indul északi irányba. A 15 km szelvény környezetében csomópont épül a 4111 j. úton
Jéke, Tornyospálca és Kisvárda megközelíthetőségét biztosítandó. Észak felé tovább haladva
csomópont tervezett a 20 km szelvény környezetében, melynek kapcsolatát a Komorói körforgalommal
tervezett összekötő út fogja biztosítani.
A vasúti területekkel párhuzamosan észak felé tovább haladva a 4112 j. úton újabb csomópont létesül.
Tuzsér térségében a terepi adottságok miatt (meglévő vasúti területek, vasúti fejlesztési nyomvonal,
Barátság gázvezeték) a gyorsforgalmi út számára rendelkezésre álló terület oly mértékben leszűkül,
hogy a Tiszabezdédtől keletre lévő vasúti területek keresztezése meghatározott volt, majd innen köt
vissza első ütemben a tervezett pálya a 4 sz. főútra.
A 4.sz. főútig tartó szakaszon a tanulmányterv szinten megtervezett két változat kombinációját jelölte ki
a Központi Műszaki Tervtanács, mint a környezetvédelmi engedélyeztetésre benyújtandó változatot.
Ennek jele „I.K”. A nyomvonal távlati folytatása a határ felé a szintén „I.K”-val jelölt Záhony keleti
változat. Alternatívaként bemutatjuk a Záhony keleti változatot is, aminek jele A.
A távlati továbbvezetésre, Ukrajnával a gyorsforgalmi úti kapcsolat megteremtésére 2 lehetőséget
ismertetünk: az „A” változat Záhonytól nyugatra, a „I.K” változat Záhonytól keletre haladva éri el a Tisza
környezetét és a Felső-Tisza Natura2000 területet.
„A” változat: Záhonyt és a 4. sz. főutat nyugatról kerülve halad. A 34+640 km szelvényt követően éri el a
Tisza árvédelmi töltését és azon belül a Natura2000 területet /Felső-Tisza (HUHN20001)/. Az ártéri híd
felszerkezetének hossza az „A” változat esetén 870 m. Az ártéri műtárgy az árvédelmi töltést (és rajta
vezetett földutat) megelőzően kezdődik, vége a mederhídnál található. Pillérkiosztása változó, a
jellemző pillértávolság 36 és 44 m körül adódik.
Az élővilágvédelmi felmérés szerint a hullámtérben a tervezett nyomvonal területén ipari célú
nemesnyár ültetvények, közepes természetességű ártéri puhafaliget, parlag és szántóterületek
találhatók. A nyomvonal hídon történő vezetése árvédelmi szempontból indokolt. A Tisza tényleges –
középvízi – mederszélessége a keresztezésben kb. 190 m, amihez +10-10 m-es parti sáv adódik, ahol
tartószerkezetet elhelyezni nem szabad. Az elkészített tanulmánytervben a hídszerkezetekre 3
különböző megoldást kellett bemutatni, melyek közül kettő esetében a hídnyílások 66+84+66=216 m-re
adódtak, a harmadik (ívhidas) megoldás szerint egy 200 m-es nyílással hidalják át a Tiszát. A
hídnyílások nagysága alkalmazkodik a meglévő vasúti és közúti hídnyílás kiosztásához.
„I.K” változat: Tiszabezdédtől ez a változat észak-keleti irányba továbbhaladva Zsurk felé tart, majd
erőteljes bal ívvel fordul az árterület felé. Az árteret, mely ezen a szakaszon keskenyebb, mint a
Záhonytól nyugatra eső területen, közel merőlegesen keresztezi a 37+200 km szelvényt követően. Az
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ártéri híd hossza az „I.K” távlati változat esetén ~390 m. Pillérkiosztása változó a jellemző pillértávolság
35 és 45 m körül adódik. Az érintett hullámtéri területről a közelmúltban az erdőt kivágták.
A Tisza tényleges – középvízi – mederszélessége az „I.K” változat szerinti keresztezésben kb. 170 m,
amihez +10-10 m-es parti sáv adódik, ahol tartószerkezetet elhelyezni nem szabad. Az elkészített
tanulmánytervben a hídszerkezetekre 3 különböző megoldást kellett bemutatni (az „A” változathoz
hasonlóan), melyek közül kettő esetében a hídnyílások 66+84+66=216m-re adódtak, a harmadik
(ívhidas) megoldás szerint egy 200 m-es nyílással hidalják át a Tiszát. A hídnyílások nagysága
alkalmazkodik a meglévő vasúti és közúti híd nyílás kiosztásához.
A bemutatott mederhíd változatok mindegyike alkalmas a meder áthidalására, illetve a hajózási útvonal
híd alatt történő átvezetésére, ugyanakkor a műtárgy tényleges nyílásbeosztása a kiválasztott
keresztezés ismeretében pontosítható, figyelembe véve a hajózható nyílás(ok) elhelyezkedését, illetve
a felmért meder- és terepi viszonyokat. Az országhatárig tartó nyomvonalváltozatok végszelvényei a
Tisza-határfolyó ukrán partján találhatók, vagyis jelen vizsgálat a Tisza-hídra, illetve a magyarországi
oldalon hozzá kapcsolódó ártér keresztezésekre terjed ki. A csatlakozó ukrajnai műtárgy(ak) nem
képezi(k) a tervezési feladat részét.

3.2.

A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama

A tervezett M34 gyorsforgalmi út a megépült M3 autópálya 41 sz. főúti végcsomópontjából indul a
279+900 km szelvénytől. Kezdetben a tervezett pálya M3 autópályaként halad az M3-M34 déli elválási
csomópontig – 286+900 km szelvény térsége –, ahol az M34 kiágazik és önálló szelvényezéssel halad
tovább északi irányba.
A tervezett M3 szakasz 26,60 m-es koronaszélességgel autópályaként, míg az M34 főpálya 26,60 m-es
koronaszélességgel autópályává fejleszthető autóútként valósul meg.
A távlati továbbvezetés az „A” változat esetén a 32+240-35+861,99 km sz. között épül, a Natura2000
területre a 34+700 km szelvénynél lép a pálya, és Natura 2000 védettség a Tisza sodorvonaláig tart. Az
M34 „A” távlati nyomvonalát szintén 26,60 m-es koronaszélességgel autópályává fejleszthető
autóútként tervezik megvalósítani.
A távlati továbbvezetés az „I.K” változat esetén a 29+940 km szelvénytől indul és a 37+280 km
szelvénynél éri el a Natura2000 területet. A tervezési szakasz vége a 37+856,30 km szelvényben van, a
Natura 2000 terület határa pedig a Tisza sodorvonalában.
Az M34 „I.K” távlati nyomvonalát szintén 26,60 m-es koronaszélességgel autópályává fejleszthető
autóútként tervezik megvalósítani.
A tervezett fejlesztés jelentősége az M3 és az M34 autópálya Ukrán határig való kiépítésében a
forgalom lefolyás elősegítésében van. A gyorsforgalmi úti kapcsolat a szolgáltatási színvonal
növekedését jelenti.
Az első ütemű kiépítés megvalósulása (forgalomba helyezés) 2020. évre várható. A Natura2000
területet érintő továbbvezetés kiépítésének tervezett időpontja nem ismert.
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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

A tervezett M3 szakasz 26,60 m-es koronaszélességgel autópályaként, míg az M34 főpálya 26,60 m-es
koronaszélességgel autópályává fejleszthető autóútként valósul meg.
Az M34 „A” és „I.K” távlati nyomvonalát szintén 26,60 m-es koronaszélességgel autópályává
fejleszthető autóútként tervezik megvalósítani.
A Natura2000 státusz szerinti területeket az
 „A” változat a 34+700-35+745 km sz. között érint 1045 m hosszan, 26,6 m-es
koronaszélességgel, a
 „I.K” változat pedig a 37+280-37+750 km sz. között 470 m hosszan, 26,6 m-es
koronaszélességgel vesz igénybe.
A beruházás a 91E0 puhafás ligeterdők Natura2000 jelölő élőhelyből az „A” változat esetén
hozzávetőlegesen 33100 m2, azaz 3,31 ha területet érint ami az érintett Natura 2000 puhafás ligeterdői
teljes területének 0,08%,
az „I.K” változat esetén pedig körülbelül 10200 m2, azaz 1,02 ha területet a teljes élőhelyi terület
0,025%-át veszi igénybe, azaz az „A” változathoz képest kb. 1/3-a.

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.)

A Natura 2000 területeken a kivitelezés megkezdése 2020 után várható, az építés időtartama pedig
előreláthatólag a hídszerkezetek esetében több mint 2 év.
Jelen tervfázisban az építés alatti organizációra vonatkozóan csak előzetes információkkal
rendelkezünk, a tervezett létesítmények tanulmánytervi részletességgel kerültek megtervezésre, a
hídszerkezetek több alternatív változatban kerültek kidolgozásra. A csatlakozó ukrán szakaszon
tervezés ismereteink szerint nem folyik. A védett területek érintettségét így csak hasonló
beruházásoknál szerzett tapasztalatok alapján tudjuk becsülni. Ezek alapján az mondható el, hogy a
hídszerkezetek építése a szárazföldi szakaszon a nyomvonal hosszában és közel 100 m-es
szélességben bolygatást fog jelenteni. Az igénybeveendő terület helyének kijelölésekor törekedtünk a
minél rövidebb szakaszon való és kevésbé értékes területek igénybe vételére. A változatok közt ebből a
szempontból az „I.K” változat a kedvezőbb, mivel itt jelentősen rövidebb az ártéri híd és a szerkezet
geometriája is lehetőséget biztosít arra, hogy különböző kivitelezési technológiák közt választhassanak
az építéskor.
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A szükséges anyagokat elsősorban már megnyitott bányákból kell beszállítani. A terület
elhelyezkedéséből adódóan javasolt a nagy tömegű anyagszállítást vasúton megoldani, a Natura
területen való kivitelezés során pedig a nyomvonalban kell a szállítást megoldani.
Az építkezés időszakára a biológus szakvélemény a következő előírásokat teszi:
A Lycaena dispar (nagy tűzlepke) állományának és egyben az árvízvédelmi töltés gyepfelületének
megóvása érdekében az építkezés során el kell kerülni, hogy a munkagépek a töltés oldalában vagy a
töltés talpnál levő gyepen közelítsék meg a munkaterületet. Habár madarak nem szerepelnek a
jelölőfajok listáján, a fák kitermelését (a KHT-nyal harmonizálva) kizárólag a fészkelési időszakon
(március 15. – július 31.) kívül lehet elvégezni. Fontos, hogy szakértő entomológus közreműködésével a
puhafaligetben előforduló bogárfajok (skarlátbogár, nagy szarvasbogár, nagy hőscincér) egyedei közül,
a munkálatok megkezdése előtt minél többet megpróbáljanak begyűjteni, és menekítési céllal
áthelyezzenek közeli természetes erdőtagokba.

3.5.

A
terv
vagy
beruházás
létesítmények ismertetése

megvalósításához

szükséges

Az ukrán határ felé való továbbvezetés építésére a Vásárosnamény-Záhony M34 gyorsforgalmi
útszakasz megépítését követően, nagy távban kerülhet sor.
A tervezett továbbvezetés megvalósításához és biztonságos üzemeltetéséhez az alábbi létesítmények
megépítése szükséges:
„A” változat esetén
- az M34 4 sz. főúti csomópontjának bővítését
- határrendészet
- 4145 j. út korrekciója
- ártéri híd
- Tisza híd
„I.K” változat esetén
- Záhonyi különszintű csomópont létesítése
- M34 gyorsforgalmi út 29+366-37+856,30 km sz. közötti szakasz kiépítése
- felüljáró Mátészalka - Záhony vasútvonal felett
- M34 - 4115 j. út forgalmi csomópontja és komplex pihenő
- üzemi csatorna korrekciója
- határrendészet
- ártéri híd
- Tisza híd.
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Szükséges továbbá az ukrán oldalon a továbbvezetés kiépítése az árterület keresztezés nagy
valószínűséggel részben, vagy teljes hosszon híd műtárgy(ak) építésével, majd a Szolomonovo Tiszasalamon területén való E573 útra való visszakötés kialakítása.

3.6.

A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot
ismertetése

A Felső-Tisza N2000 területet északon a Tisza főága, délen pedig a folyó árvízvédelmi töltésének
mentett oldali rézsűje határolja. Az érintett szakaszon a hullámtér legnagyobb szélessége mintegy 950
m. Az „A” nyomvonal nyugatról, az „I.K” keletről kerüli Záhony települést. Mindkettő átvág a N2000
területen, az „A” változat kb. 1000m, míg az „I.K” változat kb. 400 m hosszúságban.
1. térkép. A tervezett nyomvonalak és a Felső-Tisza N2000 terület. Zöld vonal: N2000 határa, lila: „A”
változat, kék: „I.K” változat, 91E0: N2000 élőhely.

Az „A” változat a cca 34+700 szelvénynél keresztezi az árvízvédelmi töltést. Ennek vegetációja a töltés
oldalában és tetején jellegtelen száraz gyep, ami a töltés lábánál fokozatosan jellegtelen üde gyepbe
hajlik át. Ezután a nyomvonal váltakozva halad át ipari célú nemesnyár ültetvényeken, közepes
természetességű ártéri puhafaligeten, parlagon és szántón. A Tisza sodorvonalában kilép a N2000
területéről. A Tisza partja itt még viszonylag meredek, a lassúbb folyású szakaszokra jellemző
bokorfüzesek itt nem tudtak kialakulni. A puhafa ligetek inkább nyár dominanciájúak (Populus nigra, P
alba, P x canescens), a fűzfajok (Salix alba, S. fragilis) kisebb arányban vannak jelen. Őshonos fafajok
közül még elszórva néhány szál vénic szilt (Ulmus leavis) is találtunk. Közepesen gyakori az inváziósan
terjedő zöld juhar (Acer negundo). A szegélyrészeken foltokban tömegesen jelenik meg a
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veresgyűrűsom (Cornuis sanguinea), a fekete bodza (Sambucus nigra), a hamvas szeder (Rubus
caesius). Erőteljes a jelenléte a szintén idegenhonos parti szőlőnek (Vitis vulpina) és süntöknek
(Echinocystis lobata), de a hazai liánfajok, a csucsor (Solanum dulcamara) és a komló (Humulus
lupulus) is gyakoriak. A gyepszintben jelentős a nagy csalán (Urtica dioica) borítása, de szintén
említésre méltó a sásfajok (Carex spp.) borítása is.
A közrezárt hullámtéri területen belül jelentősebb vízállást, holtág-maradványt nem találtunk.
A terület ÁNÉR kategóriáit táblázatosan alább ismertetjük:
ID
222
223
224
225
226
227
228
229

Á-NÉR
OB/OC
S1
S2
P2b
T1
J4
S2
J4

Rövid jellemzés
Jellegtelen üde és száraz gyep
Akác ültetvény
Nemesnyárültetvény
Cserjés
Szántó
Ártéri puhafaliget
Nemesnyárültetvény
Ártéri puhafaliget

T_S
2,3
1
2
3
1
3,4
2
3,4

Az „I.K” nyomvonal a 37+280 szelvénynél lép be a N2000 területére. Az árvízvédelmi töltés vegetációja
az „A” változatnál levővel megegyezik. A hullámtérben egy széles nyiladékban halad, és csak rövid
szakaszon érinti a természetes puhafa ligetet. Ez utóbbi összetétel az „A” nyomvonalnál bemutatott
képpel megegyezik. A nyiladékban erőteljes az akác (Robinia pseudo-acacia) és gyalogakác (Amorpha
fruticosa) terjedése.
A terület ÁNÉR kategóriáit táblázatosan alább ismertetjük:
262

OB/OC

Jellegtelen üde és száraz gyep

3,4

263

P3

Fiatal telepítés

1

264

J4

Ártéri puhafaliget

3,4

265

P8

Vágásterület

2

A teljes érintett Natura2000 terület összefoglaló jellemzése a következő. A területre jellemző ártári erdő
fafajokban meglehetősen szegényes, és invázív fajokkal meglehetősen terhelt. Az erdő főbb tömegét
fekete nyár (Populus nigra), fehér fűz (Salix alba) és zöld juhar (Acer negundo) teszi ki. Habár
viszonylag természetes képet mutat a sok idős fekete nyár példány, a szegélyben intenzíven
terjeszkedő gyalogakác (Amorpha fruticosa) rontja a természetességi képet. Az aljnövényzet
összetétele is jelentős zavarást jelez, a megtalált lágyszárú növények listája a következő:

Podagrafű - Aegopodium podagraria
Fehér tippan - Agrostis stolonifera agg
Hagymaszagú kányazsombor - Alliaria petiolata
Kígyóhagyma - Allium scorodoprasum
Cserjés gyalogakác - Amorpha fruticosa
Közönséges farkasalma - Aristolochia clematitis
Meddő rozsnok - Bromus sterilis

Közönséges pásztortáska - Capsella bursa-pastoris
Vérehulló fecskefű - Chelidonium majus
Foltos bürök - Conium maculatum
Közönséges szegfűbogyó - Cucubalus baccifer
Csomós ebír - Dactylis glomerata
Közönséges tarackbúza - Elymus repens
Ragadós galaj - Galium aparine
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Erdei gyömbérgyökér - Geum urbanum
Kerek repkény - Glechoma hederacea
Felfutó komló - Humulus lupulus
Kisvirágú nebáncsvirág - Impatiens parviflora
Pénzlevelű lizinka - Lysimachia nummularia
Nagy útifű - Plantago major
Sovány perje - Poa trivialis
Hamvas szeder - Rubus caesius

Kanadai aranyvessző - Solidago canadensis
Magas aranyvessző - Solidago gigantea
Tarlóvirág - Stachys annua
Közönséges tyúkhúr - Stellaria media
Pongyola pitypang - Taraxacum officinale
Nagy csalán - Urtica dioica
Ösztörűs veronika - Veronica chamaedrys
Borzas bükköny - Vicia hirsuta

A terület faunájában természetvédelmi szempontból a madarak képviselik a legnagyobb értéket. A
terepi bejárás során az adatgyűjtés kézi távcsöves megfigyeléssel történt. A sűrű növényzetben a
fészkek nem láthatók, így csak feltételezéseink lehetnek róla, hogy melyik faj költött a hullámtérben
Védett fajok:
Egerészölyv – Buteo buteo
Héja – Accipiter gentilis
Karvaly – Accipiter nisus
Vadgerle – Streptopelia turtur
Kakukk – Cuculus canorus
Macskabagoly – Strix aluco
Nyaktekercs – Jynx torquila
Nagy fakopáncs – Dendrocopos major
Közép fakopáncs – Dendrocopos medius
Kis fakopáncs – Dendrocopos minor
Füsti fecske – Hirundo rustica
Erdei pityer – Anthus trivialis
Ökörszem – Troglodytes troglodytes
Vörösbegy – Erithacus rubecula
Fülemüle – Luscinia megarhynchos
Fekete rigó – Turdus merula
Énekes rigó – Turdus philomelos
Barátposzáta – Sylvia atricapilla
Mezei poszáta – Sylvia communis
Berki tücsökmadár – Locustella fluviatilis
Csilpcsalpfüzike –Phylloscopus collybita
légykapó – Muscicapa striata
Őszapó – Aegithalos caudatus
Barátcinege – Parus palustris

Kék cinege – Parus caeruleus
Széncinege – Parus major
Csuszka – Sitta europaea
Tövisszúró gébics – Lanius collurio
Holló – Corvus corax
Sárgarigó – Oriolus oriolus
Erdei pinty – Fringilla coelebs
Csicsörke – Serinus serinus
Meggyvágó – Coccothraustes coccothraustes
Karvalyposzáta – Sylvia nisoria
Citromsármány – Emberiza citrina

Fokozottan védett:
Darázsölyv – Pernis apivorus
Rétisas – Halliaetus albicilla

Nem védett:
Örvös galamb – Columba palumbus
Balkáni gerle – Streptopelia decaocto
Seregély – Sturnus vulgaris
Szajkó – Garrulus glandarius
Fácán – Phasianus colchicus

Szürke

Összesen 42 madárfajt figyeltünk meg, ebből 37 élvez hazai védettséget, közülük is 5 európai
közösségi jelentőségű faj (lásd vastagon szedve a listában).
Tekintettel arra, hogy a kijelölt Natura2000 területrészleten belül peterakásra alkalmas víztestet nem
találtunk, kétéltűek és vízhez kötött hüllők szaporodása kizárható. Telelő/táplálkozó populációjuk
egyedszáma bizonyosan alacsony, egyetlen példányt sem figyeltünk meg.
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A területen 3 védett, szárazföldi puhatestűfaj került elő:
1. Helix pomatia – éti csiga
A faj a ligeterdőkben, mindkét nyomvonalváltozat környékén előfordult. A szántókat leszámítva
minden élőhelyen jelen volt. A faj hazánkban védett, de gyakori, védelmét elsősorban a gyűjtésének
szabályozott keretekben való fenntartása indokolja.
2. Monachoides vicinus – pikkelyes csiga
Ez egy kárpáti elterjedésű faj, amely hazánkban elsősorban az Északi-Középhegység üde, hűvösebb
lomberdeiben él. Ugyanakkor előfordul néhány, a Kárpátokból érkező nagyobb folyó hullámterén is,
ahol szintén nem elhanyagolható méretű állományai ismertek. Kedveli a korhadó fás, (a hegyekben)
sziklás avart. A vizsgálati területen mindkét nyomvonalváltozat mentén előfordult, kifejezetten a
korhadó, kidőlt fatörzsek közelében, ritkán csalánosok alján. Korhadó fatörzsek közelében gyakori faj
volt.
3. Perforatella bidentata – nagyfogú csiga
Kelet-európai elterjedésű faj. Hazánkban a Dunántúlon, illetve az Északi-Középhegység környékén, a
Felső-Tisza vidékén és Szatmár-Beregben jellemző előfordulása. Elsősorban a vízzel telített talajú,
vagy rendszeresen átnedvesedő talajú mocsárréteket, lápokat, fűz- és éger dominálta ligeterdők alját
kedveli, ahol az avarban él. A Felső-Tisza mentén gyakori, az országhatártól nagyjából a Bodrog
torkolatáig gyakran előforduló faj. A vizsgált területen mindkét nyomvonal mentén előfordult,
elsősorban a mélyebb, csalános, sekély (száraz) medrekben, de többször az átlagos erdőalji
lombavarban. Az üres héjakhoz viszonyítva kevés volt az élő egyed, de így is az egyik leggyakoribb
csigafaj volt a területen.
A HUHN20001 azonosítószámú, Felső-Tisza elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
Natura 2000 terület adatlapján szereplő jelölő bogár és lepkefajok közül a fenti táblázatban is láthatóan
két fajt tudtunk kimutatni, a nagy szarvasbogarat (Lucanus cervus) és a nagy tűzlepkét (Lycaena
dispar). Alkalmas élőhelyek híján biztosra vehető, hogy a tervezett M34 autópálya nyomvonal tervezetei
által érintett élőhelyeken az Eriogaster catax, a Gortyna borelii lunata, a Graphoderus bilineatus, a
Carabus hampei, a Maculinea teleius nem fordul elő . A vizsgálat során bejárt erdők alkalmas élőhelyek
lehetnek a Cucujus cinnaberinus faj számára is, azonban előfordulását nem tudtuk bizonyítani. Szintén
előfordulhat a vizsgált ligeterdők fajkészlete és állományképe alapján a Hypodryas maturna is, azonban
hullámtéri ligeterdőkből nem ismert a faj előfordulása. Jelenlétét mi sem tudtuk kimutatni. Idős tölgyek
hiányában a Cerambyx cerdo sem került elő, azonban jelenlétét teljesen nem lehet kizárni, ugyanis
megfigyelték már kisebb oldalágakban, vékonyabb törzsű, fiatal egyedekben is előfordulását.
További megfigyelt bogár- és lepkefajok:
Ragyás futrinka (Carabus cancellatus)
Bőrfutrinka (C. coriaceus)
Keleti kékfutrinka (C. violaceus)
Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus)
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)
Rezedalepke (Pontia daplidice)
Nagy sárgafűbagoly (Noctua pronuba)
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Gamma bagolylepke (Autographa gamma)
Barna busalepke (Thymelicus sylvestris)
Nappali pávaszem (Inachis io)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Bogáncslepke (Vanessa cardui)
Kis szénalepke (Coenonympha pamphilus)

A halak felmérése kizárólag a Tisza medrében történt. Összesen 416 halegyedet fogtunk és
határoztunk meg, melyek 15 fajt képviseltek. Az eredmények kiegészítése végett 2006-os
eredményeinket is belefoglaltuk a jelentésbe, melyeket szintén a záhonyi szakaszon gyűjtöttünk, így az
összesen kimutatott 23 faunaelemből 9 faj élvezi a hazai természetvédelem oltalmát, melyből három faj
fokozottan védett – homoki küllő (Romanogobio kesslerii), magyar bucó (Zingel zingel) és a német bucó
(Zingel streber) –, 6 faj védett státuszban van – leánykoncér (Rutilus virgo), sujtásos küsz (Alburnoides
bipunctatus), halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), szivárványos ökle (Rhodeus amarus), vágócsík
(Cobitis elongatoides), bolgár csík (Sabanejewia bulgarica). Ugyancsak kiemelnénk, hogy 10 faj az
európai jelentőségű Élőhelyvédelmi Irányelv függelékeiben is megtalálható – leánykoncér (Rutilus
virgo), balin (Aspius aspius), márna (Barbus barbus), halványfoltú küllő (Romanogobio vladykovi),
homoki küllő (Romanogobio kesslerii), szivárványos ökle (Rhodeus amarus), vágócsík (Cobitis
elongatoides), bolgár csík (Sabanejewia bulgarica), magyar bucó (Zingel zingel), német bucó (Zingel
streber), melyből 9 jelölő faj a Felső-Tisza (HUHN20001) elnevezésű Natura 2000 területen, melynek
része a hatásterületet érintő folyószakasz is.
A soron következőkben a NELSON (1984) fejlődéstörténeti rendszere alapján, taxonómiai sorrendben
ismertetjük az általunk kimutatott fajokat (1. táblázat). A fajok elnevezésénél HARKA (2011) munkáját
tekintettük irányadónak, ami gyakorlatilag KOTTELAT & FREYHOF (2007) művén alapul. A táblázatban a
természetvédelmi oltalom alatt álló fajokat vastagon szedtük, továbbá az alábbi betűjelöléseket
alkalmaztuk:
FV
V
II.
V.

A 13/2001. (V. 9) KöM rendelet értelmében fokozottan védett faj
A 13/2001. (V. 9) KöM rendelet értelmében védett faj
Az Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékében szereplő faj
Az Élőhelyvédelmi Irányelv V. függelékében szereplő faj

1. táblázat. A Tisza záhonyi szakaszáról kimutatott halfajok és százalékos arányuk, vastagon szedve a
védett, fokozottan védett fajok
Tudományos név
Rutilus virgo
Squalius cephalus
Aspius aspius
Alburnus alburnus
Alburnoides bipunctatus
Blicca bjoerkna
Abramis brama

Magyar név
leánykoncér**
domolykó
balin
küsz
sujtásos küsz*
karikakeszeg
dévérkeszeg
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védettség
V

N2000
II., V.
II., V.

V

2006
0,6
7,5
0,6
58,2
18,4
0,6
0,9

2016
15,6
0,5
63,0
4,1
0,2
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Tudományos név
Magyar név
védettség N2000 2006 2016
Ballerus sapa
bagolykeszeg
3,6
0,2
Vimba vimba
szilvaorrú keszeg
0,2
Chondrostoma nasus
paduc
0,6
3,6
Barbus barbus
márna
V.
5,3
Romanogobio vladykovi
halványfoltú küllő**
V
II.
1,7
Romanogobio kesslerii
homoki küllő**
FV
II.
1,3
0,2
Rhodeus amarus
szivárványos ökle
V
II.
2,9
Carassius gibelio
ezüstkárász
0,9
Cobitis elongatoides
vágócsík*
V
II.
0,2
Sabanejewia aurata
bolgárcsík**
V
II.
0,4
0,2
Silurus glanis
harcsa
1,7
Lota lota
menyhal
2,8
Sander lucioperca
süllő
0,9
Zingel zingel
magyar bucó**
FV
II., V.
0,4
1,4
Zingel streber
német bucó**
FV
II.
0,2
Neogobius fluviatlis
folyami géb
0,7
* Azon védett fajok. melyek kis mértékben érzékenyek a meder aljzatának megváltozására
** Azon védett fajok, melyek fokozottan érzékenyek a meder aljzatának megváltozására
A meder aljzatának megváltozásról lásd az Összefoglalás és értékelés alatt.
A N2000 északi határa a Tisza fő sodorvonala, azaz a medernek hossztengelyre vetített fele N2000
oltalom alatt áll. A víz itt növényzettelen, nincs benne N2000 élőhely.

A Tisza menti árvízvédelmi töltés hullámtéri oldala, a nagy tűzlepke ismert élőhelye.
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Idős fekete nyarak a Tisza menti ártéri erdőben

3.7.

A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek
leírása

Az M34 gyorsforgalmi út fejlesztésének elsősorban a nemzetközi közúti kapcsolatok javításában van
fontos szerepe. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont, hogy a Záhonyi gazdasági térség – ami az
elmúlt időszakban jelentős mértékben kiépült – közúti kapcsolatait javítja, elsősorban a keleti-délkeleti
régióból történő könnyebb elérhetőséggel. Ugyanez mondható el Kisvárda esetében is.
A megközelíthetőség javítása előnyös a Záhony térségében rendelkezésre álló vasúti kapcsolatnak,
valamint a Fényeslitke térségében fejlesztés alatt álló ipari parknak egyaránt. A projekt
megvalósításának hatására javulhat a térség gazdasági versenyképessége, és növekedhet az
áruszállítási versenyben betöltött szerepe.
Az új közúti kapcsolat tehermentesíti a 4.sz. főutat, különösen azokban az időszakokban, amikor a
mezőgazdasági munkák és a termények szállítása miatt jelentős teherforgalom zajlik rajta.
Amennyiben megépül az új határátkelőhely, akkor Záhony 4.sz. főút melletti területei tehermentesülnek
a forgalom okozta környezeti hatásoktól.
A megye fejlesztési programja a közúti közlekedés javításának fontos szerepet szán a megye
járásközpontjainak és kisvárosainak fejlesztésében, felzárkóztatásában, gazdasági megerősítésükben.
17
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4. A TERV VAGY BERUHÁZÁS KEDVEZŐTLEN HATÁSAI

4.1.

A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy
beruházás megvalósulását követően vagy annak következtében

A megvalósítandó nyomvonal részben a hullámtéri puhafaligeten fog keresztül haladni. Az érintett
szakaszon elkerülhetetlen lesz valamennyi mennyiségű fa kivágása, ami az erdőterület csökkenésével
fog járni. Az „A” változat esetében cca 4,5 ha, az „I.K” változat esetében cca 1,9 ha területet fog az
útpálya lefedni, de az építés alatti területigénybevétel ennek akár duplája is lehet. Az A esetében ennek
mintegy 45%, az „I.K” esetében 15-20%-a N2000 jelentőségű ártéri puhafa liget. A tervek szerint a
hullámtérben az út hídszerkezeten fog állni, így a pályatest alatt lehetővé válik, hogy a növényzet, ha
nem is az eredeti összetételében, de legalább részben visszafoglalja a területet. A lábakon vezetett
pályatest alatt az állatok szabad mozgása messzemenően biztosított, így ebből a célból egyéb
műtárgyak beépítése nem lesz szükséges.
A Tiszán átvezető híd két pilléren fog állni. A pillérek megváltoztatják az üledék lerakódás szerkezetét
és ezáltal átformálódik a halak ökológiai környezete is.

4.2.

A Natura2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául
szolgáló élőhelyekre és fajokra gyakorolt, várhatóan
kedvezőtlen hatások leírása

csoport
növény
puhatestű
puhatestű
puhatestű
puhatestű
puhatestű
szitakötő
bogár
bogár
bogár
bogár
bogár
lepke
lepke
lepke
lepke
lepke
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal

kód
4081
4056
4057
4064
1032
1016
1037
4012
1088
1086
1082
1083
1074
1052
4035
1060
1059
1130
1138
1149
1163
1098
1124
2511
1122
2555
1157
1105

név
Cirsium brachycephalum
Anisus vorticulus
Chilostoma banaticum
Theodoxus transversalis
Unio crassus
Vertigo moulinsia
Ophiogomphus cecilia
Carabus hampei
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Graphoderus bilineatus
Lucanus cervus
Eriogaster catax
Hypodryas maturna
Gortyna borelii lunata
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Aspius aspius
Barbus meridionalis
Cobitis taenia
Cottus gobio
Eudontomyzon spp
Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi)
Gobio kessleri (Romanogobio kessleri)
Gobio uranoscopus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Hucho hucho
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kedvezőtlen hatások
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
észlelés
nincs észlelés
észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
észlelés
észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz
Natura2000 hatásbecslési dokumentáció
csoport
hal
hal
hal
hal
hal
hal
hal
kétéltű
kétéltű
hüllő
emlős
emlős

kód
6147
2522
1134
1114
1146
1160
1159
1188
1993
1220
1337
1355

név
Leuciscus souffia
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Rutilus pigus (virgo)
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Zingel zingel
Bombina bombina
Triturus dobrogicus
Emys orbicularis
Castor fiber
Lutra lutra

kedvezőtlen hatások
nincs észlelés
nincs észlelés
észlelés
észlelés
észlelés
észlelés
észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés
nincs észlelés

A Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) kedveli az idős tölgyekkel elegyes, vagy erdészeti hatásra
tisztán tölgyekből álló erdőket. Megtalálható hagyásfákkal tarkított legelőkön, kaszálókon is. Ritkábban
idős füzek korhadt részeiben is fejlődnek lárvák. Ezért megállapítható, hogy a nyomvonalváltozatok által
érintett ligeterdőkben, ahol csak szálanként fordulnak elő tölgyek (a Natura 2000 területen belül a
nyomvonal által érintett egyedek száma 10 alatti) a fajnak igen kis egyedsűrűségű állománya él. A
nyomvonalváltozatok által érintett Natura 2000 területen belül csak egyetlen egy ponton tudtuk
kimutatni. Egy repülő hím egyedet észleltünk Záhony nyugati határában (Győrőcske) az EOV
880580/344281 ponton. A nyomvonalváltozatok által érintett élőhelyeket bejárva több egyed nem került
elő. Mivel xilofág fajról van szó és az állományok egyedszám becslésére nincs kidolgozott módszer,
pontos egyedszámot nem tudtunk meghatározni, azonban megállapítható, hogy a nyomvonalváltozatok
által érintett élőhelyeken csak igen kis egyedszámú (néhány 10 egyed) állománya élhet. A közeli
Révleányvári-erdő elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területen történt
hasonló felmérések során alkalmazott módszert a vizsgálati területen megismételve a következő
eredményt kaptuk: Révleányváron 41,8 egyed/hektár egyedsűrűséget tapasztaltunk, míg Záhonyban: 00,5 egyed/hektár egyedsűrűséget.
A főleg kőrises, nemesnyaras, néhol puhafás ligeterdők nem optimális élőhelyek számára, így a
tervezett beruházás a tágabb populációra nézve elhanyagolható mértékű élőhely-csökkenéssel jár.
A nyomvonalváltozatok által érintett Natura 2000 területen belül a Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
számára két alkalmas élőhelyfoltot találtunk. Az egyik ilyen terület a Záhonytól nyugatra található töltés
oldalában lévő kaszált töltésoldal és töltés előtér. A másik a Záhonytól keletre található ugyancsak
árvízvédelmi töltések oldalában és előterében található gyep. Mindkét élőhely foltra jellemző, hogy az
üdébb, hullámtéri oldalon inkább ecsetpázsitos mocsárréti vegetáció jellemzi, a töltéskorona felé
haladva franciaperjés kaszálórétek növényzetét mutatja. Az ármentes oldalon szárazabb,
csenkeszekkel, kétszikűekkel tarkított, alacsonyabb gyepeket találtunk. A töltéskorona közelében és a
töltések rézsűjében sok mezei sóska (Rumex acetosa) fordult elő. A faj számára e töltéseken található
gyepek közül is inkább a hullámtéri oldali gyepfoltok szolgálnak szaporodóhelyként, a lárvák a sóska
egyedeken táplálkoznak, míg nektárforrás inkább a mentett oldali gyepekben található.
Az állománynagyság meghatározására vonal menti transzekt módszert használtunk. Négy 200 méter
hosszú transzekt mentén 5 méter szélességben vettük fel az észlelt Lycaena dispar egyedeket. A
felmérés során egy transzektben (a Záhonytól keletre fekvő, hullámtéri élőhelyfoltban) került elő két hím
egyed. Ebben a töltésoldalban az egyedsűrűség 20 egyed/hektár körüli. A többi transzektből nem
kerültek elő nagy tűzlepkék, azonban a Záhonytól nyugatra eső transzektben egy jelentős terület már le
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volt kaszálva. Mivel az élőhely potenciálisan alkalmas a faj számára, vélhetően ott is előfordul, de a
vizsgálat során ebből a foltból nem került elő.
A felmérés alapján a beruházás a populáció szaporodó-helyének kis mértékű csökkenését fogja
előidézni.
A halak közül 8 jelölőfaj észlelése sikerült a tervezett nyomvonalak folyó keresztezési pontjai között
húzódó kb. 2100 m hosszú szakaszról, ezek közül három faj fokozottan védett: homoki küllő
(Romanogobio kesslerii), magyar bucó (Zingel zingel) és a német bucó (Zingel streber). Mindegyik faj
jellegzetes eleme a felső-tiszai halfaunának vagy széles ökológiai tűrésű és ezért fordul elő a
viszonylag gyors folyású folyóban. Életterületüket egy híd megépítése során a mederbe helyezett
pillérek változtathatják meg, mivel hatásukra átalakulnak a sodrási viszonyok és az üledék
felhalmozódása.

4.3.

A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául
szolgáló élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében
várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke

POT: Potenciális élőhely áll a rendelkezésre, de nincs észlelése,
ALN: Az élőhely alkalmatlan a megtelepedésre,
REG: más földrajzi régióból ismert,
HAT: negatív hatás várható
kód
4081
4056
4057
4064
1032
1016
1037
4012
1088
1086
1082
1083
1074
1052
4035
1060
1059
1130
1138
1149
1163
1098
1124
2511
1122
2555
1157

név
Cirsium brachycephalum
Anisus vorticulus
Chilostoma banaticum
Theodoxus transversalis
Unio crassus
Vertigo moulinsia
Ophiogomphus cecilia
Carabus hampei
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Graphoderus bilineatus
Lucanus cervus
Eriogaster catax
Hypodryas maturna
Gortyna borelii lunata
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Aspius aspius
Barbus meridionalis (carpathicus)
Cobitis taenia
Cottus gobio
Eudontomyzon spp
Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi)
Gobio kessleri (Romanogobio kessleri)
Gobio uranoscopus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer

kedvezőtlen hatások mértéke
POT: a töltések aljában
ALN: mocsarak, lápok, láperdők lakója
POT: a hullámtéri puhafaligetben
ALN: köves-kavicsos mederhez kötődik
ALN: köves-kavicsos mederhez kötődik
ALN: közel állandó vízellátottságot igényel
ALN: mocsarak, lápok, láperdők lakója
REG: csak a Beregből ismert.
POT: a hullámtéri puhafaligetben
POT: a hullámtéri puhafaligetben
ALN: állóvizes vagy lassú folyású holtágakban él
HAT: elhanyagolható mértékű élőhely csökkenés
ALN: szárazabb cserjésekhez kötődik
ALN: puhafaligetekben nem fordul elő
ALN: a sziki kocsord növényhez kötődő faj
HAT: csekély mértékű élőhely csökkenés
ALN: üdébb rétekhez kötődő faj
HAT: csekély
ALN: Oxigénben gazdagabb vizet kedvel
HAT: csekély
ALN, REG: a Tisza felsőbb szakaszáról ismert
POT: a Tiszában
HAT: csekély
HAT: csekély
ALN: gyors folyású szakaszon, kavicsos aljzaton él
POT: a Tiszában, erről a szakaszról is ismert
POT: a Tiszában, erről a szakaszról is ismert
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kód
1105
6147
2522
1134
1114
1146
1160
1159
1188
1993
1220
1337
1355

név
Hucho hucho
Leuciscus (Telestes) souffia
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus amarus
Rutilus pigus (virgo)
Sabanejewia aurata
Zingel streber
Zingel zingel
Bombina bombina
Triturus dobrogicus
Emys orbicularis
Castor fiber
Lutra lutra

kedvezőtlen hatások mértéke
ALN: gyors folyású szakaszon, kavicsos aljzaton él
ALN, REG: a Tisza felsőbb szakaszáról ismert
ALN, REG: a Tisza középső szakaszáról ismert
HAT: csekély
HAT: csekély
HAT: csekély
HAT: csekély
HAT: csekély
ALN: szaporodásához állóvíz szükséges
ALN: szaporodásához állóvíz szükséges
ALN: folyóvízben csak kóbor egyedek fordulnak elő
POT: a Tisza parti zónájában
POT: a Tisza parti zónájában
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5. ALTERNATÍV (EGYÉB ÉSSZERŰ) MEGOLDÁSOK

5.1.

A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív
megoldások bemutatása (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés,
nagyságrend, módszer szempontjából)

A Közlekedési Koordinációs Központ megbízásából a Tandem Kft. 2008-ban a „Záhony térségében
létesítendő új Tisza-hidak vizsgálata” címmel Tanulmánytervet készített, melyben szerepelt egy Záhony
keleti és egy Záhony nyugati Tisza-híd hely, mint az M34 gyorsforgalmi út új határátkelési
lehetőségének vizsgálata.
2014-ben szintén a Közlekedési Koordinációs Központ megbízásából elkészült a „KÖZOP-hoz
illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok
hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-ukrán határszakaszon" c. munka, amely során Záhony
térségében újra megvizsgálták a gyorsforgalmi út létesítésének megvalósíthatóságát, új
határcsatlakozási pontok keresésével. A Tisza-hidak helyei közel azonosak voltak a 2008-ban készült
tanulmánytervben szereplőkkel, és a most szerepeltetett megoldásokkal is.
A jelen tervben két nyomvonalváltozat került kidolgozásra. Az „A” változat esetében a terv készítés
időszakában lehetőségként felmerült az ártéri szakaszon a pálya töltésen vezetése is, de árvízvédelmi
szempontból megfelelőbb megoldásnak bizonyult a híd építése. A két megoldás közt élővilágvédelmi
szempontból jelentős különbség az elválasztó hatást tekintetében van, hiszen így a vad, egyéb fajok
mozgása nem, vagy kevésbé korlátozott, tehát a híd kedvezőbb megoldást jelent. Az építés alatt
igénybevett terület nagysága jelentősen nem tér el a két esetben.
Az „A” és „I.K” változat esetén az ártéren vezetett szakasz hossza jelentősen eltér, „A” változat 870 m,
„I.K” változat 390 m.
Az Ukrán oldali fejlesztési szándékokat a Kárpát-aljai területrendezési terv a térségben tartalmazza, de
információnk szerint tervezés a csatlakozó szakaszon jelenleg nem zajlik. A jelen tervkészítéssel
párhuzamosan lefolytatott egyeztetések során az „I.K” változatot az Ukrán fél elfogadhatónak találta.

5.2.

A szóba jöhető alternatív megoldások
megnehezítő vagy kizáró okok leírása

megvalósítását

A határmetszési pont meghatározásához több szempontot kellett vizsgálni. Záhony térsége az országos
és megyei rendezési tervekben is nevesített térség e tekintetben. A konkrét helyszín meghatározásánál
a beépített területek, települések elhelyezkedését, a Tisza és ártere keresztezésének ideális
megoldását és a gyorsforgalmi út vonalvezetésének kritériumait is egyszerre kellett érvényesíteni. Ezen
kötöttségek mellett az alternatív lehetőségek száma korlátozott volt. A jelenleg tárgyalt két változaton
kívül további kidolgozott lehetőség érdemben nem merült fel. A jelen változatok műszakilag
megvalósíthatók, az előzetes egyeztetések során az Ukrán fél az „I.K” változat megvalósítását
támogatta. A Tiszasalamoni visszakötés térségében az „I.K” változat települési szempontból
kedvezőbb, az „A” változat megvalósítása jelentős számú épület kisajátítását igényelné, Tiszasalamon
északi részén még egy Motel, és benzinkút is érintetté válhat.
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A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága szintén az „I.K” változatot tartotta valamivel kedvezőbbnek, az
„A” változat által igénybe vett ligeterdő szétdarabolását kedvezőtlennek ítélte.
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6. A MEGVALÓSÍTÁS INDOKAI

6.1.

A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének
ismertetése

A létesítést indokló határozatok, tervek
A 1371/2016. (VII.15.) Kormányhatározat a 2022-ig az IKOP program keretében megvalósítandó
projekteket az 1.sz. mellékletben nevesíti, ahol az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti
szakasz előkészítése szerepel ezen időszak alatti megvalósítandó feladatként.
Az M34 tervezett szakasza a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégiában szerepel, mint
megvalósításra javasolt projekt, mely a TEN-T hálózat része, és mint ami a hazai hátrányos helyzetű
megyék fejlesztését segíti elő.
Ugyancsak szerepel az OTRT-ben, és a megyei területrendezési tervben, mint a tervezett közúthálózati
elem. A határmetszés környezetében mindkét terv két változatot tartalmaz gyorsforgalmi úti státuszban.
A 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről
és fejlesztéséről - 1. sz. melléklete tartalmazza az új szakaszok építésére vonatkozó előírásként.

6.2.

A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a
következő indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész
megjelölendő)

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)
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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
A beruházás által kevés számú szárazföldi N2000 jelölő állatfaj érintett, és az őket érő hatások mértéke
csekély. A Lycaena dispar állományának és egyben az árvízvédelmi töltés gyepfelületének megóvása
érdekében az építkezés során el kell kerülni, hogy a munkagépek a töltés oldalában vagy a töltés
talpnál levő gyepen közelítsék meg a munkaterületet. ezért célszerű a bejárásra igénybe vett sávot a
munkakezdés előtt kerítéssel lehatárolni. Habár madarak nem szerepelnek a jelölőfajok listáján, a fák
kitermelését (a KHT-val harmonizálva) kizárólag a fészkelési időszakon (március 15. – július 31.) kívül
lehet elvégezni. Meg kell vizsgálni, hogy kivágandó idősebb nyárfákban nem telepedett-e meg
denevérkolónia. Jelenlétük esetén a fa kivágását az utódnevelési időszak utánra kell halasztani. Fontos,
hogy szakértő entomológus közreműködésével a puhafaligetben előforduló bogárfajok (skarlátbogár,
nagy szarvasbogár, nagy hőscincér) egyedei közül, a munkálatok megkezdése előtt (június –
augusztus) minél többet megpróbáljanak begyűjteni, és menekítési céllal áthelyezzenek közeli
természetes erdőtagokba.
A szárazföldi szakaszon épített pályatest alatt a vegetáció sérülése várható. Nagy valószínűséggel a
bolygatott területen erőteljes lesz a gyomok és köztük az invázív fajok betelepülése. Az élőhely
természetességének megóvása érdekében árnyéktűrő, de a biotóphoz illeszkedő gyepes élőhely
kialakítása javasolt.
Az építéssel időszakosan igénybe vett felvonulási területet az építés befejeztével rekultiválni kell. Ez a
tereprendezésen túl az erdő visszatelepítését is jelenti. az alkalmazandó fafajokat a Nemzeti Park
Igazgatósággal és az erdészettel egyeztetni szükséges. a Natura 2000 területre való tekintettel csak a
puhafa ligeterdőkre jellemző fajokat lehet alkalmazni.
A Chilostoma banaticum az érintett területről nem került elő, azonban előfordulását nem lehet kizárni.
Javasolt a munkálatok megkezdése előtt (május – szeptember) még egy terepbejárást végezni és az
esetleg megkerülő példányokat menekítési céllal a munkálatok által nem érintett, közeli erdőrészletbe
áthelyezni.
A Tiszára tervezett híd két pillérrel fog a mederre támaszkodni. ami tekintve a meder viszonylag
keskeny szélességét, moderált mértékben fogja megváltoztatni az áramlási viszonyokat. A pillérek
környezetében durva becsléssel 100 m-es távolságon belül némiképp át fog alakulni a mederaljzat. Ez
a halfauna jelentéktelen mértékű átrendeződésével jár együtt, de a Felső-Tisza halfaunájának
összességére nézve nem jelent érdemi veszélyt.
A halak egy jelentős csoportja a part menti növényzet közül szerzi táplálékát. Ezeknek a fajoknak a
táplálékbázisa szűkül le mikor egy híd megépítése során a folyó partvonalát partvédő kőszórással
erősítik meg. Fokozott a veszély, ha az adott faj ezt a területet használja íváshoz is. A megvizsgált
szakaszon 8 olyan védett vagy fokozottan védett fajt találtunk, melyek életterében jelentős szerep jut a
part menti sávnak. Közülük 6 kifejezetten érzékeny ennek a keskeny zónának a megváltozására.
Javasoljuk, hogy 1) a kőszórást a lehető legrövidebb szakaszon alkalmazzák, illetve 2) a kőszórás alá
ne telepítsenek geotextíliát, mivel ez erősen visszaveti a halak táplálékául szolgáló vízi szervezetek
állományát. A fentiek ellenére jelentősebb ívóhelyet nem találtunk, így erre vonatkozó külön intézkedést
nem kell készíteni.
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A kivitelezés idejére javasoljuk egy természetvédelmi szakértő jogosultsággal és kellő szakmai
gyakorlattal rendelkező biológus, vagy természetvédelmi mérnök végzettségű kapcsolattartó személy
alkalmazását. A kapcsolattartó személy a terepelőkészítési munkálatok előtt pontosítja, ill. elkészíti a
természetközeli élőhelyek, védett fajok aktuális előfordulásának térképi lehatárolását, ismerteti azt a
kivitelezővel és részt vesz a kármegelőzésben. A beruházó részéről részt vesz továbbá a
természetvédelmi szakfelügyeletben is, így szükség esetén irányítja a védett fajok (kétéltű- és hüllő
stb.) mentési munkálatait. A megvalósítás során konzultációra van szükség a területileg illetékes
nemzeti park igazgatóság szakembereivel és a Természetvédelmi Őrszolgálattal. A Natura 2000
területek közelében végzett egyes részmunkálatok megkezdése előtt a természeti károk minimalizálása
érdekében az Igazgatóság munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani. A kivitelezés alatt gondoskodni
kell az átmenetileg igénybe vett területeken rendszeres kaszálásról a gyomosodás és az inváziós fajok
terjedésének megakadályozása érdekében, legalább évente 2 alkalommal a telepítés utáni első 3
évben.
A természetesebb élőhelyeket stabil, rongálás- és időjárásálló ideiglenes kerítéssel kell elzárni a
felvonulási és munkaterülettől.
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8. KIEGYENLÍTŐ (KOMPENZÁCIÓS) INTÉZKEDÉSEK
A tervező, illetve a beruházó által javasolt, felajánlott, a kedvezőtlen hatással legalább azonos
nagyságú kiegyenlítő intézkedések, a terület kijelölésének alapjául szolgáló, valamennyi érintett faj vagy
élőhelytípus természetvédelmi helyzetére irányuló kedvezőtlen hatások vonatkozásában (például
élőhelyrekonstrukció vagy -létesítés, az állománynagyságot már korábban is kedvezőtlenül befolyásoló
tényező megszüntetése, az állománynagyságot pozitívan befolyásoló intézkedések bevezetése)
Tekintve a csekély mértékű várható hatásokat, kompenzációs intézkedésre nincs szükség.
Tekintettel arra, hogy a távlati nyomvonal 2030. év után kerül sor, további tervkészítés során egy újabb
felmérést kell készíteni, mikor pontosabb információk állnak rendelkezésre a kivitelezésre vonatkozóan.
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9. BIOMONITORING
MONITOROZÁSRA KIJELÖLT TERÜLET
A monitorozásra kijelölt terület a Felső-Tisza N2000 (HUHN 20001) helyszín részét képezi. A tervezett
nyomvonal Záhony településtől keletre, a környezeti hatástanulmányban foglalt tervek szerint 475 m
hosszan keresztezi a Natura 2000 oltalom alatt álló területet.
A „I.K” változaton beruházás által igénybe vett terület mérete 4,75 ha. A monitorozáshoz a nyomvonal
tengelyétől számított 200-200 m távolságot vettük alapul, de kizártuk a szántóföldi művelés alatt álló és
fiatal nemes nyár telepítésű részeket, így a monitorozandó terület mérete 11,2 ha lett.

Biomonitorozás helyszíne a „I.K” változat mentén. Sárga vonalkázás: igénybevett és beépítésre kerülő
terület. Narancssárga vonalkázás: monitorozásra kijelölt terület. Kék: nyomvonal. Zöld: talpárok.
Az „A” változaton beruházás által igénybe vett terület mérete 11,0 ha. A monitorozáshoz a nyomvonal
tengelyétől számított 200-200 m távolságot vettük alapul, de kizártuk a szántóföldi művelés alatt álló
részeket és a nemes nyarasokat, így a monitorozandó terület mérete 13,0 ha lett.

Biomonitorozás helyszíne az „A” változat mentén. Sárga vonalkázás: igénybevett és beépítésre kerülő
terület. Narancssárga vonalkázás: monitorozásra kijelölt terület. Lila: nyomvonal. Zöld: talpárok
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PROGNOSZTIZÁLHATÓ VÁLTOZÁSOK
A várható változások közül a legfontosabb az élőhelyek zsugorodása lesz. Ez a kijelölt területen belül
főképp az ártéri puhafaligetet, kisebb mértékben az árvízvédelmi töltés száraz üde gyepfelületét érinti.
Csekély zavarással kell számolni a madarak fészkelési és a denevérek fiókanevelési ideje alatt.
FAJOK KIVÁLASZTÁSA
A monitorozásra kijelölt fajok kiválasztását olyan kritériumok alapján végeztük el, melyek a hatékony és
hosszú távon fenntartható munkavégzést lehetővé teszik.
Könnyű azonosítás: a faj meghatározásához nem szükséges speciális módszer (pl. mikroszkópos
vizsgálat, morfológiai bélyegek mérése, molekuláris vizsgálat).
Ismételhető megfigyelés: A faj stabilan megfigyelhető legyen, előfordulását minél kisebb mértékben
befolyásolják temporális események (pl. időszakos vízborítás)
Költséghatékony monitorozás: Az adatgyűjtés ne igényeljen speciális és drága eszközöket, jelentős
munkaidő ráfordítás vagy nagyszámú szakértőt.
Jól interpretálható ökológiai indikáció: A faj előfordulása köthető legyen valamilyen könnyen értékelhető
ökológiai állapothoz.
A fenti kritériumok közül legalább 3 meglétét tartottuk szükségesnek a monitorozás elindításához
faj

bánáti csiga
Chilostoma banaticum
nagy tűzlepke
Lycaena dispar
skarlátbogár
Cucujus cinnabarinus
nagy szarvasbogár
Lucanus cervus
nagy hőscincér
Cerambyx cerdo
fekete harkály
Dryocopus martius
közép fakopáncs
Dendrocopos medius
berki tücsökmadár
Locustella fluviatilis
karvalyposzáta
Sylvia nisoria
tövisszúró gébics
Lanius colluria
denevérek
Chiroptera
nöszőfüvek
Epipactis-fajok

könnyű
azonosítás

ismételhető
megfigyelés

költséghatékony
monitorozás

jól interpretálható
ökológiai indikáció

x

x

x

?

x

x

x

?

x

?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

?

x

x

x

x

x

x

?

29

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz
Natura2000 hatásbecslési dokumentáció
A fenti táblázatban ?-jel jelzi, hogy a kritérium megvalósulása kérdéses vagy szakértőt igényel. Kifejtése
az egyes taxonoknál található.
ALAPÁLLAPOT FELMÉRÉSE ÉS MONITOROZÁS
A beruházást megelőző év aktivitási és vegetációs időszakában kell elvégezni az alapállapot felmérést.
Ennek célja, hogy a szakértők kimutassák a célfaj(taxon) jelenlétét. Amennyiben a faj nem kerül elő a
területről, úgy további monitorozást nem szükséges végezni. Ha azonban a monitorozás szükségesség
válik, úgy annak időtartama a beruházást követő 3 évet öleli át. Az alapállapot felmérés és a 3-éves
monitorozás módszertana megegyező, de az alapállapot felvételezésnél több terepnappal.
Bánáti csiga
A faj Magyarországon csak a folyók hullámterén fordul elő. Hazai előfordulásai egyértelműen a
hegyvidékről történő lesodródás (uszadékkal) következményei. A lesodródott egyedek ideális
körülmények között képesek önfenntartó populációkat létrehozni a hullámtéren. Ennek a gyakorisága
azonban a hazai adatok alapján láthatóan csökken az országhatárainktól az ország belseje felé. A
fajnak a Tiszán Vásárosnamény közelében vannak a legalsó, stabil populációi. Önfenntartó populáció
megtelepedése Záhony környékén nem kizárt, de esélye nem prediktálható.
Monitorozási cél: a faj megtelepedésének kimutatása. A bánáti csiga Magyarországon nem jelez
speciális élőhelyi körülményeket, ami ökológiai indikációra alkalmassá tenné. Ritkasága és védett
státusza indokolja a felmérést.
Módszer: A területen található uszadékkupacok, korhadó, kidőlt fatörzsek, gallykupacok szisztematikus
vizuális ellenőrzése a célterület minél alaposabb bejárásával. A fa uszadék a bánáti csiga kedvenc
búvóhelye, mert a kupacokban, fatörzsek alatt tartósan hűvösebb és nedvesebb mikroklíma alakul ki,
mint az aljnövényzet egyéb részein. A kupacokat óvatosan meg kell bontani és egyeléses gyűjtési
módszerrel keresni bennük az üres héjakat vagy élő egyedeket. A kupacokat utána vissza kell rendezni,
mert más taxonoknak is fontos búvóhelyet jelentenek. A faj jelenlétét egyértelműen az élő egyedek
megtalálása jelenti. Üres héjak esetén a friss héj utalhat a faj populációjának jelenlétére, de önmagában
nem elegendő bizonyíték. A régi héjak nagyobb valószínűséggel lesodródásból származnak.
Táblázatba kell foglalni az élő egyedek, a friss üres héjak és a régi üres előfordulását a gps lokáció
megadásával. A terület bejárását javasolt csapadékosabb napok utánra szervezni.
Megfigyelési időszak:

március 1. – október 31.

Felmérési napok száma évente:

15 nap az alapállapot felvételezéshez
1 nap a rendszeres monitorozás alatt

Nagy tűzlepke
A faj gyepvegetációhoz, ezen belül is üde, Rumex-fajokban gazdag gyepekhez kötődik. A Natura 2000
területen belül az árvízvédelmi töltés hullámtér felöli oldalán mutatták ki, a töltés talpi részén.
Magyarországon számos helyen kimutatták, ismert populációi többnyire nagyobb egyedszámúak és
több hektárnyi területet is benépesíthetnek.
30

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz
Natura2000 hatásbecslési dokumentáció
Monitorozási cél: a gyepterület állapotának értékelése, a populáció fennmaradásának nyomon követése
Módszer: A fajt 200 méter hosszú, 5 méter széles, a megfelelő élőhelyeken felállított transzektekben
kell vizuális megfigyeléssel keresni. A transzektek gps koordinációját rögzíteni kell. A transzekteket az
árvízvédelmi töltés hullámtéri oldalán, a rézsűtalpon kell kijelölni, párhuzamosan a töltés koronájával.
Peterakáskor a nőstény egyedek inkább Rumex fajokban gazdag gyepekben keresendők, nagyobb
szárazságban a nektárforrást, búvóhelyet jelentő magasabb füvű gyepekben javasolt keresni.
Megfigyelési időszak:

május 1. – június 15.

Felmérési napok száma évente:

5 nap az alapállapot felvételezéshez
3 nap a rendszeres monitorozás alatt

Skarlátbogár
A faj lárvája és imágója szinte kizárólag puhafák kérge alatt él, átalakulása augusztus közepe táján
zajlik le. A mikroélőhelyi környezet miatt főképp ártéri fűz-nyár ligetekből került elő. Rejtett életmódja
miatt monitorozása némiképp nehézkes. Rendszeres monitorozását kevés helyen végzik az országban,
ennek rutinja az utóbbi években alakult ki.
Monitorozási cél: a faj jelenlétének kimutatása
Módszer: Az imágók felkutatása aprólékos, de jól lokalizálható munkavégzést igényel. A kifejlett
állatokat 1-2 éve kidőlt, lehetőleg vízszintesen álló nyárfák, fűzfák kérge alatti vizuális kereséssel kell
megkeresni a kéreg óvatos lefejtésével. Alapállapot felvételezéskor és monitorozásakor egyaránt
javasolt a kijelölt élőhelyfoltban lehetőleg az összes, de legalább 5 db ilyen kidőlt fáját átvizsgálni.
Monitorozás esetén minden évben meg kell vizsgálni a korábban megvizsgált fákat, akkor is, ha nem
találtunk a kéreg alatt a bogarat (természetesen csak akkor, ha a területről egyébként valahol a faj
előkerült). A vizsgált fák pontos gps lokációját fel kell jegyezni.
Megfigyelési időszak:

augusztus 15. – május 15.

Felmérési napok száma évente:

2 nap az alapállapot felvételezéshez
1 nap a rendszeres monitorozás alatt

Nagy szarvasbogár
Idős erdőkhöz kötődő bogárfaj, főképp tölgyesek lakója, de ártári erdőkben sem ritka. A lárvák idős fák
kérge alatt élnek, átalakulásuk a nyár közepére tehető. Az imágók már csak a fák törzsén ülve
táplálkoznak, azok nedvét nyalogatják. Az országban széles körben elterjedt, gyakran megjelenik
kertvárosokban is. Indikációs ereje kevés, de mégis többnyire jó természetességű élőhelyeken bukkan
fel.
Monitorozás célja: az ártéri erdők természetességének indikációja és állománybecslés
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Módszer: A fajt idős tölgyek esetleg füzek környékén érdemes keresni. Alkonyatkor repülő egyedek
megfigyelésével is kimutatható (csak 11-12 °C feletti esti hőmérséklet felett repül!). Két monitoring
módszer javasolt:
1. Vörösboros, banános palackcsapdával történő csapdázása. Ez esetben a vizsgálandó területen 10
db csapdát kell kihelyezni mintegy 3-5 méter magasságban idős fűzfákra. A csapdák 1,5 l térfogatú
műanyag palackok, oldalukon egy 5x5 cm széles nyílással. A palackokat 3 cm mélységben vörösborral
töltjük fel, és néhány banándarabot helyezünk el bennünk. A csapdát 1-2 hétig kell kint hagyni. Előnye,
hogy az ember számára nehezen elérhető közegből is fog, hátránya, hogy a belehullott állatok
elpusztulnak. A csapdák gps koordinációját, a begyűjtött egyedek számát fel kell jegyezni.
2. Idős fűzfáknál, egységnyi mintakörökön belül a fák tövében elpusztult imágók és azok
maradványainak keresésével mutatható ki a faj. A megvizsgált fák koordinátáját fel kell jegyezni. Előnye
az egyszerűbb munkavégzés, hátránya az esetleges találat.
Megfigyelési időszak:

május 15. – június 30.

Felmérési napok száma évente:

2 nap az alapállapot felvételezéshez
1 nap a rendszeres monitorozás alatt

Nagy hőscincér
A nagy szarvasbogárhoz hasonló életmódú faj, szintén idősebb fákhoz kötődik, de tölgyön kívül máson
csak elvétve fordul elő.
Monitorozás célja: jelenlét kimutatása és az idős tölgyfák állapotának értékelése
Módszer: a területen csak 1-2 alkalmas tölgyfa áll rendelkezésre, ezek pontos lokációját fel kell venni.
Kirepülő nyílásokat és rágásnyomokat kell keresni, de természetesen az esetleg megtalált imágókat is
figyelni kell. A kijelölt tölgyek alatt maradványokat kell keresni. Ajánlott a vörösboros csapda használata
is.
Megfigyelési időszak:

május 1. – június 30.

Felmérési napok száma évente:

1 nap az alapállapot felvételezéshez
1 nap a rendszeres monitorozás alatt

Fekete harkály és közép fakopáncs
Alapvetően erdőben élő fajok, fészkelésük elemi feltétele az odúnyitáshoz alkalmas fák jelenléte. Egész
évben Magyarországon tartózkodnak.
Monitorozás célja: jelenlét megállapítása és az erdő természetességének értékelése
Módszer: az érintett területen belül az erdős rész bejárása és a költőodúk megkeresése vizuálisan
valamint hang alapján. Az odúkat téli időszakban, lombfakadás előtt kell lokalizálni. A lokalizált odúk
gps koordinátáját le kell jegyezni, akkor is, ha nem lakottak. Költési időszakban kell megszámolni a
területen jelenlevő egyedeket.
Megfigyelési időszak:

február 1. – május 31.

Felmérési napok száma évente:

3 nap az alapállapot felvételezéshez
1 nap a rendszeres monitorozás alatt
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Berki tücsökmadár, tövisszúró gébics, karvalyposzáta
Mindhárom faj erdőszegélyekhez és cserjés vegetációhoz kötődik. Vándorló fajok lévén megfigyelésük
csak költési időben lehetséges és szükséges. A tövisszúró gébics kifejezetten gyakori országszerte,
indikáció értéke csekélyebb a másik két fajénál.
Monitorozási cél: Fészkelési potenciál megállapítása és a növényzet erdőszegély állapotának,
mozaikosságának értékelése.
Módszer: mindhárom faj esetében a revírek lehatárolása és a költő populáció méretének, azaz a
költőpárok számának felmérése. Az erdőszegélyek és cserjés foltok lokalizálása és gps koordinátájuk
feljegyzése. Minden szóba jöhető fészkelési területet fel kell térképezni. A megfigyeléseket kézi
távcsővel végezzük, a berki tücsökmadár esetben a jellegzetes hang észlelése is megfelelő módszer.
Megfigyelési időszak:

május 1. – július 31.

Felmérési napok száma évente:

5 nap az alapállapot felvételezéshez
2 nap a rendszeres monitorozás alatt

Denevérek
A denevérek szempontjából csekély értékű erdő található a hullámtérben. Kolóniáik idősebb nyárfák,
fűzfák odvaiban jöhetnek létre, azonban ezek száma vélhetően csekély. A felmérendő területen belül
épület nincs, így épült/barlanglakó fajokkal nem kell számolni. A Tisza felszíne fölött bizonyosan lehet
vadászó állománnyal számolni, akár több fajjal is. Ezek között a N 2000 területen kívülről érkező
példányok is lehetnek nagyobb számban. A beruházás legfeljebb a fészkelésre alkalmas fák
kivágásában befolyásolhatja az állományokat, az épülő híd csak időszakos zavarást okoz a vadászó
egyedek életében. Megjegyzendő, hogy a néhány rokonfaj esetében a detektoros regisztrálás nem
elegendő a faji elkülönítéshez, így több esetben csak génusz-szintű eredmény várható.
Monitorozási cél: fészkelő kolóniák feltárása, megsemmisülésük elkerülése.
Módszer: Az alapállapot felvételezés során a fészkelésre szóba jöhető odvak feltárása, a fészkelő
kolóniák lokalizálása alapos terepbejárással történik. Az odvakat elfoglaló egyedek detektorral és/vagy
vizuálisan is regisztrálhatók. Az alkalmas fák gps koordinátáját fel kell jegyezni. A Tisza felett vadászó
állatokat szintén detektorral tanácsos regisztrálni, a part mentén, csónakkal haladva a sodrással
megegyező irányban. Hálózás egyik esetben sem javasolt, túlságosan nagy zavarást jelent és csekély
plusz eredményt hoz.
Megfigyelési időszak:

május 1. – június 30.

Felmérési napok száma évente:

5 nap az alapállapot felvételezéshez
2 nap a rendszeres monitorozás alatt

Nőszőfüvek
Az északi mérsékelt övben élő orchideafajok, mintegy 70 fajuk ismert. Többnyire nedves, üde erdőkhöz
kötődnek, de az elárasztást csak egy fajuk viseli el. A feltárt területen potenciális élőhelyük van, de nem
33

M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény – Záhony közötti szakasz
Natura2000 hatásbecslési dokumentáció
találták meg egyetlen példányét sem. Mivel többféle erdőben előfordulhatnak és nincsenek speciális
igényeik, indikációs értékük viszonylag gyenge.
Monitorozási cél: Jelenlét kimutatása és élőhely megsemmisülés esetén maggyűjtéssel/magszórással a
megsemmisült génkészlet kimenekítése.
Módszer: a terület alapos bejárása az erdővel borított részeken (kivételesen a többi taxon felméréséből
kizárt nemes nyár ültetvények feltárása is szükséges). A megtalált tövek gps koordinátáját fel kell
jegyezni.
Megfigyelési időszak:

május 1. – július 31.

Felmérési napok száma évente:

2 nap az alapállapot felvételezéshez
1 nap a rendszeres monitorozás alatt
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10.

MELLÉKLET

 Áttekintő térkép
 Átnézeti helyszínrajz „A” változat
 Átnézeti helyszínrajz „I.K” változat
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