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1. Bevezetés 

 

1. 1. Előzmények 

A Talent-Plan Kft. (9023 Győr, Richter János u. 11.) készíti el Vámosszabadi 
önkormányzatának megbízásából a Vámosszabadi településrendezési eszközök módosítása című 
dokumentumot. A besorolás módosításának egy része az Országos Ökológiai Hálózatot érinti, ami 
miatt a terület természeti értékeinek vizsgálatát kellett elvégezni.  

A Talent-Plan Kft. ebből kifolyólag adott megbízást Kovács Péter természetvédelmi 
szakértőnek, hogy végezze el a szóban forgó terület élővilág felmérését (természetvédelmi szempontú 
vizsgálatát) a módosítási szándék, illetve a terület státuszának (ökoháló) tükrében. 

 

2. Vizsgált terület általános bemutatása 

 

2. 1. A vizsgált terület fekvése 

A vizsgált terület Vámosszabadi belterületén található a temető melletti zöldterületen az ún. 
Kertaljai Felső Nagy-Dülőn.  

A vizsgált terület Vámosszabadi település közigazgatási határán belül fekszik, mely település a 
Győri járásban található. Hazánk kistájkataszteri felosztása alapján a Kisalföld, Győri-medence, 
Szigetköz kistájába tartozik (Dövényi szerk. 2010) (1. és 2. ábra).  

Növényföldrajzi szempontból a Pannóniai (Pannonicum) flóratartomány Alföld 
(Eupannonicum) flóravidék, Kisalföld (Arrabonicum) flórajárásába tartozik (Molnár in Farkas 1999).  

Állatföldrajzi felosztás szerint pedig a közép-dunai faunakerület, Alföld (Pannonicum) 
faunakörzet, Kis-Alföld (Arrabonicum) faunajárásába tartozik (Varga, Rácz 2004, Dudich nyomán).  

A kistáj természetes növénytakaróját az emberi tevékenység és a vízállás határozza meg 
leginkább. Jellemző a vízfolyásokat kísérő bokorfüzesek, puhafás erdők a magasabb térszínen a 
keményfás ligeterdő. A kimondottan magas, száraz területek potenciális fásvegetációja a száraz 
tölgyesek. Rétgazdálkodás nagyon visszaszorult a gyepek közül a mocsárrétek a legelterjedtebbek, 
de kevés közte az igazán jó természetességű (Király, Király2008).  
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1. ábra. Áttekintő térkép (topográfiai 100.000). 

 

 

2. ábra. Áttekintő térkép (topográfiai 10.000). 
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2. 2. A vizsgált terület lehatárolása 

 

A vizsgálat a következő hrsz.-i számú területeket érinti: 0173, 0174/22-39. 

A településrendezési eszközök módosítása több helyrajziszámot érint. A zöldterület, közpark 
(Zkp) a 0174/23 hrsz.-on van kijelölve (3. ábra).  

A 0174/24 hrsz.-on különleges sportpálya besorolást (Ksp) kapna, illetve részben a falusias 
lakókörnyezetbe (Lf) lenne átsorolva. Ez utóbbi eszközmódosítás érintené a 0174/25-39 hrsz.-i 
számokat is. Ugyancsak ezek a helyrajzi számok részben véderdő (Ev) besorolást is kapnának.  

További területek a Víztér (V), ami horgásztóként üzemel, illetve az Má besorolású területek, 
vagyis mezőgazdasági általános terület (4. ábra). 

 

 

3. ábra. Módosítandó területek. 
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4. ábra. A településrendezési eszközök modósítási tervlapja (kivonat). Forrás: Talent-Plan Kft. 

 

2. 3. A vizsgált terület természetvédelmi érintettsége 

A tervezési terület az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának a részét képezi (5. és 6. 
ábra). Ezen felül nem érint további hazai vagy nemzetközi természetvédelmi hálózatot (1. táblázat).  

A vizsgált területre az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény rendelkezik, 
melyet a hatóság is hivatkozott. 

Ökológiai folyosó övezete 18. §  

(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha  

a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és  

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.  

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölheti ki. Az eljárás 
során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.  

(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, 
a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.  
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(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai 
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el.  

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető. 

 

1. táblázat. A vizsgált terület természetvédelmi státusza. 

Hazai természetvédelmi hálózatok A tervezési területet érintő védett területek 

1. Nemzeti parki törzsterület - 

2. Tájvédelmi körzet - 

3. Fokozottan védett területek - 

4. Természetvédelmi terület (országos) - 

5. Természeti emlék (országos) - 

6. Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó 

Ex lege természetvédelmi terület – országos  

7. Szikes tó - 

8. Láp - 

Ex lege természeti emlék – országos  

9. Kunhalom - 

10. Forrás - 

11. Víznyelő - 

12. Földvár - 

13. Hangyaboly - 

Természetvédelmi terület – helyi jelentőségű  

14. Természetvédelmi terület (helyi) - 

15. Természeti emlék (helyi) - 

16. Természeti terület - 

17. Erdőrezervátum - 

18. Érzékeny természeti terület - 

19. Biológiai egyedi tájérték - 

Nemzetközi természetvédelmi hálózatok A tervezési területet érintő védett területek 

1. Világörökség helyszínek - 

2. Bioszféra-rezervátumok (UNESCO-MAB) - 

3. Ramsari Egyezmény - 

4. Európa diplomás területek - 

5. Natura 2000 site  

Különleges madárvédelmi terület - 

Különleges természetmegőrzési terület - 

Kiemelt jelentőségű temészetmegőrzési terület (pSCI) - 

Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs rendszer (OKIR); Natura 2000 – Standard data From (SDF adatlap) 
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5. ábra. Országos Ökológiai Hálózat (topográfia 10.000) 

 

6. ábra. Országos Ökológiai Hálózat (topográfia 10.000). 
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3. Vizsgálat során alkalmazott módszerek 

3. 1. Vizsgálat időszaka 

A terepi adatgyűjtésre 2019. április és május hónapokban került sor:  

 

3. 2. Botanikai módszerek 

Az egyes élőhelyek a termőhely, a fiziognómia és a fajkompozíció figyelembevételével 
kerültek megállapításra– az Általános Nemzeti Élőhely Rendszer (ÁNÉR) (Bölöni és mtsai 2011) 
kategóriái alapján. Ezen élőhelyek természetességük ugyancsak a Bölöni és mtsai 2011 munkáját 
követte a következő kategóriák alkalmazásával: 

1 – Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot 

Kizárólag „gyomok” és jellegtelen fajok uralkodnak, semmiféle természetesebb növényzeti 
típus nem ismerhető fel. 

2 – Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot 

A fajkészlet jellegtelen, a zavarástűrő, „gyomok”, idegenhonos fajok uralkodnak, a növényzet 
szerkezete szétesett vagy fejletlen (monodomináns, egykorú foltok, kevés faj él együtt), a 
növényzet gyakran fragmentált, a termőhely általában leromlott.  

3 – Közepesen leromlott / közepesen regenerálódott állapot 

A természetes fajok uralkodnak, de színező elemek alig vannak (máskor több színező elem 
mellett sok a zavarástűrő faj, sőt, a „gyomok” is gyakoriak lehetnek), a termőhely gyakran 
közepesen leromlott, a növényzet szerkezete nem jó (homogén, egykorú vagy 
természetellenesen foltos) /máskor jobb a szerkezete.  

4 – „Jónak” nevezett, „természetközeli” / „jól” regenerálódott állapot 

A növényzet szerkezete jó és / vagy a természetes fajok uralkodnak, sok a színező elem is, 
viszont többnyire kevés a zavarástűrő faj. Nem ritkán 3-as és 5- ös vegetációs jellemzők 
kombinálódnak: pl. (a) fajokban szegényebb, esetleg gyomosabb is, de igen jó szerkezetű folt, 
(b) fajokban igen gazdag, de nem jó szerkezettel, (c) idős erdőállomány, de fajhiányos vagy 
nem jó szerkezetű, (d) az egyik vegetációs szint lényegesen jobb állapotú, mint a másik szint (a 
4-es a legszélesebb természetességi kategória). 

5 – Specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban gazdag, jó szerkezetű, szentély értékű terület 

Az adott élőhely országosan (regionálisan) legjobb (10)-50-100 állományának egyike, gyomok 
és inváziós fajok nincsenek vagy alig vannak, a termőhely természetes alapú.  

 

3. 3. Zoológiai módszerek 

A terepbejárások során általános zoológiai adatgyűjtést végeztünk. A terület jellegéből adódóan 
különös figyelemmel kisértük a kétéltűeket. Az egyes vízterekben vizuális, hangutáni, illetve 
vízihálós mintavételt alkalmaztunk. A madarak esetében ugyancsak vizuális (Olympus 8-16x40-es 
zoomtávcső), hangutáni megfigyelést végeztünk, illetve gallyfészkezést végeztünk. Külön figyelmet 
szántunk a vidrára, illetve az eurázsiai hódra, mint potenciális védett fajok jelenlétére. Mindkét 
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esetben az állatok nyomait (rágásnyomok, hullatékok) figyeltük, illetve egy Minox DTC 550 
vadkameracsapdát is alkalmaztunk a megfigyelések során. 

 

3. 4. Irodalmi áttekintés 

Tudomásunk szerint nincs a területre vonatkozó irodalom, korábbi kutatási anyag vagy egyéb 
adatközlés.  

 

4. Eredmények 

4. 1. Botanikai vizsgálatok eredményei 

Összesen 10 élőhelyfoltot különböztettünk meg (2. táblázat; 6. és 7. ábrák). Az 
élőhelyfoltokat Bölöni és mtsai (2011) munkája alapján különítettük el. Ezen munka alapján 
határoztuk meg az egyes foltok természetességét és ahol mód volt rá rendeltük hozzá a közösségi 
jelentőségű élőhelytípusokat is.  

A vizsgált terület legnagyobb része kaszáló, attól nyugatra puhafás jellegű erdőtársulást 
találunk. Kiterjedésben jelentős még a horgásztó, illetve egy kisebb mesterséges tó is található még a 
területen.  

 

2. táblázat. Az élőhelyek összefoglaló táblázata. 

ID ÁNÉR 
Élőhelyfoltok 
megnevezése 

Élőhelyek 
természetessége 

Közösségi jelentőségű 
élőhely (Natura 2000) 

1 U9 Állóvizek Erőteljesen leromlott (2-3) nem 

2 OG 
Taposott 
gyomnövényzet 

Erőteljesen leromlott (2) nem 

3 RA 
Őshonos fajú 
facsoportok, fasorok 

Erőteljesen leromlott (2-3) nem 

4 RB 
Őshonos fafajú puhafás 
jellegű vagy pionír erdő 

Erőteljesen leromlott (2) nem 

5 OD 
Lágyszárú özönfajok 
állományai 

Teljesen leromlott (1) nem 

6 RB 
Őshonos fafajú puhafás 
jellegű vagy pionír erdő 

Erőteljesen leromlott (2) nem 

7 U9 Állóvizek Erőteljesen leromlott (2-3) nem 

8 P2a 
Üde- és nedves 
cserjések 

Közepesen leromlott (3-4) nem 

9 P2a 
Üde- és nedves 
cserjések 

Közepesen leromlott (3-4) nem 

10 D34 Mocsárrétek Közepesen leromlott (3) 6440 

 

Az 1. folt az állóvizek kategóriájába (ÁNÉR: U9) sorolandó. A nagy kiterjedésű terület horgásztóként 
funkcionál. Nincs benne hínárvegetáció, környezete teljesen mesterséges kialakítású, így erőteljesen 
leromlottnak tekinthetjük. Ugyancsak alacsony természetességű a másik állóvíz a területen. A kisebb 
kiterjedésű tavat a 7. élőhelyfolttal jelöltük. A parti régió itt is mesterséges a víz szélében kis 
kiterjedésű, szegényes parti vegetációval.  
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1. kép. A 7. élőhelyfolt kisebb kiterjedésű szabad 
vízfelület. 

2. kép. Az 1. folt egy mestrségesen kialakított, jelenleg 
hórgásztóként üzemelő víztest..  

 

A tó mellett található a 2. élőhelyfolt, ami taposott gyomnövényzet. Ez a terület a tó megközelítését 
szolgálja. Erőteljesen leromlott természetességű terület. A 3. élőhelyfolt az Őshonos fajú 
facsoportok, fasorok kategóriába sorolandó. A folt kivan téve az emberi nyomásnak. Illegális 
zöldhulladék és egyéb lakossági szemét látható itt. A sávot főleg kökény alkotja, de nyárfa, illetve 
szórványosan dió és akác is fellelhető. A 4. élőhelyfolt az előző sávnak a folytatása, de itt főként a 
fehér nyár az uralkodó, illetve szórványosan fiatal magas kőrisek és akác látható még. Az 5. 
élőhelyfolt a 4. és 6. foltok közé ékelődik be, mely egy villanyvezeték nyomvonala. A nyomvonalon 
jelentős részben növényzetmentes felszínt láthatunk, de főként az inváziós magas aranyvessző 
dominálja a területet. Szórványosan egy foltban találjuk meg a farkasalmát. A 6. élőhelyfoltban 
elsősorban középkorú és idősebb nyárfákat találunk, de a szélében fiatal nyárültetvény is látható. A 
8. és 9. élőhelyfoltok domináns cserjefaja a veresgyűrűs som, szórványosan fűz, alma, dió és magyar 
kőris.  

 

3. kép. Az 5. élőhelyfolt a villanyvezeték alatti sávot 
jelöltük. Itt a magas arnyvessző mellett a farkaslama si 
virágzott.  

 

4. kép. A 4. élőhelyfoltban idős fehérnyár példányokat 
találunk. 
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A 10. élőhelyfolt a legnagyobb kiterjedésű terület, ami az ÁNÉR besorolás alapján mocsárrétnek 
tekinthető. A magasabb térszínen mezofil jellegbe hajló területen a franciaperje az uralkodó növény, 
alacsonyabb részeken ezt a szerepet a réti ecsetpázsit veszi elő. A terület összeségében száraznak 
mondható hiányzik a nedvesebb mocsárrétekre jellemző növényzet és nem mutattunk ki védett fajt 
sem. Szegényes fajösszetételű a gyep, ahol megjelennek foltokban a gyomnövények is (közönséges 
aszat, kutyatej, magas aranyvessző). A vizsgált területről védett, ritka vagy közösségi jelentőségű faj 
nem került elő. 

 

5. kép. A 10. élőhelyfolt, mely mocsárrét és a mezofil 
franciaperjés kaszáló. 

6. kép. A kaszáló, háttérben az üde- és nedves cserjések 
élőhelytípus. 

 

A 10. élőhelyfoltnak a mocsárrétnek Natura 2000 megfelelője a 6440 azonosítójú élőhelytípus (9. 
ábra). A terület bár közösségi jelentőségűnek tekinthető, de csak közepes természetességű, mivel 
ritka kísérő és védett fajok nem találhatók meg. Hiányzik a nedves gyepekre jellemző több karakter 
faj is és az ez évi vizsgálata során jól láthatóan a kora tavaszi vizes, tocsogós körülmények sem álltak 
fent. A terület kissé átmenetet mutat a franciaperjés, mezofil jellegű gyepek irányába.  

A terület általános természetessége alacsonynak mondható. Leginkább a közepes természetesség a 
jellemző beleértve a kaszáló területét, illetve a puhafás jellegű erdőtársulást is.  
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7. ábra. Élőhely térkép ÁNÉR kódokkal. 

 

8. ábra. Élőhely térkép folt azonosítókkal.  
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9. ábra. Natura 2000 (közösségi jelentőségű) élőhelyek. 

 

10. ábra. Természetességi térkép.  
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11. ábra. Áttekintő élőhely térkép. 

 

4. 2. Zoológiai vizsgálatok eredményei 

Zoológiai szempontból kiemelt értéket nem találtunk. Az puhafás jellegű erdő elsősorban madarak 
szempontjából emelhető ki. A két víztest használatából (horgásztó) adódóan elég fajszegény. Kevés 
növényzete miatt a vízigerinctelenek megkapaszkodására kevésbé alkalmas.  

A vízhez kötődő kétéltűek közül a gyakori zöldbékák előfordulását regisztráltuk ritkább vagy 
közösségi jelentőségű faj nem került elő.  

A kaszálón szintén nem mutattunk ki védett faj, gyakoribb madarak lettek regisztrálva a területről. A 
puhafás jellegű fástársulásokból szintén a madarak emelhetők ki. 

 

Kétéltűek 

A terepbejárások alkalmával két kétéltű fajt mutattunk ki. Az erdei béka (Rana dalmatina), illetve a 
„zöldbékák” közé tartozó kecskebékát (Pelophylax kl. esculentus) kerültek elő.  

Az erdei békát (Rana dalmatina) a mocsárrét menti puhafás jellegű erdőben figyeltük meg kifejlett 
formájában (6. élőhelyfolt). A kecskebéka alakkörhöz tartozó kecskebékát (Pelophylax kl. 
esculentus) a vizsgált területen belül a 7. élőhelyfoltban vagyis a kisebb víztérben figyeltük meg. 
Feltételezhető, hogy a horgásztóban is jelen lehet kisebb populációja. 
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Hüllők 

A terepbejárások alkalmával egy hüllőfajt a gyakoribb fürgegyíkot (Lacerta agilis) mutattuk ki. A 
hazánkban viszonylag gyakori faj a mocsárrétről került elő.  

 

Madarak 

A puhafás jellegű erdőkből és cserjésekből gyakoribb madarakat mutattunk ki: széncinege, kék 
cinege, fekete rigó, énekes rigó, mátyásmadár, szarka, dolmányos varjú, nagy fakopáncs, seregély, 
zöld küllő. A 6. élőhelyfoltnak már a vizsgált területen kívüli fehér nyarasában regisztráltunk egy 
egerészölyv fészket.  

Az 1. élőhelyfolthoz kötődően regisztráltuk a hazánkban gyakori fészkelő tőkés récét és bütykös 
hattyút. 

 

  

7. kép. Egerészölyv fészek. 8. kép. Őzek a kaszálón. 
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