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Bevezetés

Sokunk átélte már egy jól sikerült kirándulás örömteli élményét. Kiszabadulva lakó-

helyünk megszokott világából, rácsodálkozunk egy-egy táj vagy domboldal szépségére, 

megpihenünk egy öreg fa árnyékában. Rohamosan változó, átalakuló világunkban a 

védett természeti területek, természeti értékek – átalakulásukban is – egyfajta állan-

dóságot jelentenek. Biztosak lehetünk abban, hogy a ragályi kocsányos tölgy már 150 

évvel ezelőtt is fontos tájékozódási pontja volt az erdészeknek, az erdőjáróknak. Ki 

tudja, hányan pihentek meg árnyékában, és milyen sokfajta élőlénynek adott táplálékot 

vagy otthont. Sajnos ellentétes érzelmeink is megfogalmazódhatnak – egy-egy pusz-

tuló park láttán. A hajdani rendezett kert sétaútjai már alig látszanak, az idős fák alatt 

széltörte, vaskos ágak hevernek, a 40-60 éve még ápolt kert kezdi elveszíteni eredeti 

jellegét. Az a kert, vagy akár tudományos értékként is telepített növényegyüttes, ami 

korábban valakiknek fontos volt, ma már majdnem teljesen más célt szolgál, mert hiá-

nyoznak a fenntartáshoz szükséges igények vagy lehetőségek. A helyi védett területek, 

fák, kertek stb. legtöbbjének külön története van, amit elmesélhetünk gyermekeink-

nek, elplántálva lelkükbe a megőrzés igényét. 

 Boldogkőváralja, a Péchy-Zichy-kastély parkja
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„A helyi védett értékek a vidéki Magyarország fontos természeti és kulturális értékeit 

őrzik. Minél több ilyen védett fogódzónk marad, annál erősebben kötődünk közvetlen 

környezetünkhöz, és végső soron megőrzünk egy kis darabot az évtizedekkel vagy szá-

zadokkal korábbi Magyarországból.”1

Azért állítottuk össze kiadványunkat, hogy minél több önkormányzat felismer-

je ennek jelentőségét, s felhívjuk a fi gyelmet Borsod-Abaúj-Zemplén megye vé-

dett értékeinek helyzetére, és segítséget nyújtsunk a védettség megerősítéséhez. 

Kiadványunk megszerkesztése során nagymértékben támaszkodtunk kérdőíves felmé-

résünk eredményeire, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi 

Szakállamtitkárságának honlapján található, helyi védelemmel kapcsolatos informáci-

ókra (www.termeszetvedelem.hu), az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park helyi védett-

séggel foglakozó szakértőinek segítségére. 

Köszönjük mindazon önkormányzatok segítségét, akik kérdőíves megkeresésünkre 

válaszoltak és személyes találkozásainkon készségesen rendelkezésünkre álltak!

 Kéked, Meltzer-kastély

1  Haraszthy L.(2009) előadás „Lehetőségek és kihívások a helyi természeti értékek megőrzésében” konferencia
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi jelentőségű

védett értékei,  Miskolc helyi védett értékei nélkül 
(2008-2009-es állapot)

Megnevezés Védettség állapota Kezelési terv

1 Abaújkér (Gibárt), Mihály bácsi 

nyárfája 

A védettség megszűnt – 2008. január 

1-ei hatállyal. A fa kidőlt.

–

2 Abaújszántó, Sátor-hegy, 

Krakó, Sólyom-tető, Bánya-tető 

Védettség nincs megújítva. nincs

3 Alacska, Miklósvári-kastély 

környezete

Védett. van

4 Boldogkőújfalu, kőtenger Védettség nincs megújítva. nincs

5 Boldogkőváralja, kastélypark Védettség nincs megújítva. nincs

6 Borsodivánka, kastélypark Védett. nincs

7 Borsodszirák, Rákóczi u. 45. sz. 

alatti védett szőlőtőke

Védett. nincs

8 Egerlövő, mocsárrét és erdő   Védettség nincs megújítva. nincs

9 Emőd, idős kocsányos tölgy Védett. van

10 Füzérkajata, kovásodott fatör-

zsek 

Védettség nincs megújítva. nincs

11 Golop, kastélypark Védett. nincs

12   Harsány–Kisgyőr közötti völgy

harsányi területei 

Védett. nincs

13 Harsány–Kisgyőr közötti völgy

kisgyőri  területei

Védettség nincs megújítva. nincs

14 Kéked, Meltzer-kastéy parkja Védettség nincs megújítva. nincs

15 Kéked, Továbbképző Intézet 

parkja 

Védettség nincs megújítva. nincs

16 Komjáti, tölgyfák Védett. nincs

17 Megyaszó és Monok, opálvál-

tozatok 

Védett. nincs

18 Múcsony, Nagy-parti gyurgya-

lag-költőtelep

Védett. nincs

19 Onga, Berzsenyi utcai fasor Védett. nincs

20 Pácin, kastélypark Védett. nincs

21 Putnok, Jubileumi emlékfa a 

ref. templomkertben, Serényi 

Béla úti gesztenyefasor.

Kányás-tető és az ősbükkös

Védett. nincs

van
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Megnevezés Védettség állapota Kezelési terv

22 Ragály, kocsányos tölgy Védettség megerősítése folyamatban 

van.

van

23 Sajóörös, törökmogyorófa Védettség megerősítése folyamatban 

van.

van

24 Sajósenye, idős, nagylevelű 

hársfa 

Védett. van

25 Sajómercse, Mazsúr-szőlők, 

Őr-hegy, Nyúzó-völgy, 

Körtvélyes, Nyúzó-bérc

Védett. van

26 Sárospatak, iskolakert Védett. nincs

27 Sárospatak, Mandulás növény-

világa 

Védett. nincs

28 Sárospatak, várkert Védet t. nincs

29 Sátoraljaújhely (Széphalom), 

Kazinczy Múzeum parkja 

Védettség nincs megújítva. nincs

30 Sátoraljaújhely, Sátor-hegy 

törésvonala 

Védettség nincs megújítva. nincs

31 Sima, tölgyfa Védettség nincs megújítva. nincs

32 Tarcal, Takta-holtágak                  Tokaj-Bodrogzug TK része lett.
33 Tiszabábolnai, sziki tölgyes Védett. nincs

34 Szemere, kastélypark Védett. nincs

35 Szikszó, Felhábor-Frank-hegy 

dombsori gyepek, a Hernád 

folyót kísérő ligeterdők és gye-

pek. Földutakat kísérő gyepek a 

Hernád-völgyi határrészekben. 

Határsövények és gyepek a 

Magyar- hegyen. Malom-pásti-

legelő, Nagyér területe

Védett. van

36 Taktabáj, kastélypark Védett. nincs

37 Tiszaújváros, Kisfaludi-erdő 

(Tiszapalkonyai tölgyfák), 

Morotvaerdő, 0209/8 gyepterü-

let, Tiszasziget 

Védett. nincs

38 Tokaj, védett fák, fasorok Védett. nincs

39 Viszló, idős erdei fenyő Védettség megszűnt, elpusztult. -

40 Zádorfalva, Zádori-fasor A védettség nincs megújítva. nincs

41 Ziliz, tölgyfa A védettség nincs megújítva. nincs



– 8 –

BORSODABAÚJZEMPLÉN MEGYE 

 Boldogkőújfalu kőtenger

Helyi védett értékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Magyarországi települések védett természeti értékei felmérésének összegzését a 

Mezőgazda kiadó jelentette meg, Tardy János szerkesztésében, 1996-ban. A miskolci 

helyi jelentőségű védett értékeken kívül ekkor 29 település határában 42 helyi jelen-

tőségű védett természetvédelmi terület és természeti emlék volt nyilvántartva Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében. Kérdőíves felmérésünk elsősorban az 1994-es felmérés 

idején védett természeti értékekre vonatkozott, azzal a céllal, hogy tisztázzuk, a de-

reguláció hatására a helyi jelentőségű természeti területek és emlékek védettsége meg 

lett-e újítva, illetve természetvédelmi kezelésükhöz rendelkezésre állnak-e a szükséges 

kezelési tervek, de a felmérés és az illetékes nemzeti parki igazgatóságokkal történt 

egyeztetés alapján a korábbi lista több új védett értékkel egészült ki.  2008-2009-ben 

35 település határában 42 hatályos jogszabállyal védett helyi értékről kaptunk infor-

mációt. További 12 önkormányzat 16 korábban védett természeti értékének védelme 

még nincs megerősítve. Sajóörös és Ragály természeti emlékeinek védetté nyilvánítása 

folyamatban van. A viszlói „százéves fenyő” és az abaújkéri nyárfa védettsége szűnt 

meg, mivel a két fa elpusztult. Hogy a helyi természeti értékek védelmét továbbra is 

fontosnak tartják az önkormányzatok azt jelzi az is, hogy több új, védetté nyilvánítási 

eljárás van folyamatban. 
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 Fűzérkajata, kovásodott famaradványok

Tapasztalatok

A korábban védett megyei természeti értékek közül – a kiadvány szerkesztésének 

idején 16 helyi védett természeti érték védettsége nincs megerősítve. 

Ennek okai:

–  Az önkormányzati intézményi rendszer működtetésével járó feladatok háttérbe szorí-

tották a védett területekkel kapcsolatos kötelezettségeket

–  Az önkormányzatok az egyébként is szűkös anyagi helyzetben nem mernek olyan 

rendeletet hozni, amelyben a meghatározott – esetenként anyagi ráfordítással is járó 

– kezelési feladatoknak később nem tudnak eleget tenni.

–  A védettség megerősítéséhez szükséges kezelési tervek elkészíttetésére nem minden-

hol áll rendelkezésre pénzügyi forrás

–  Ahol egy-egy önkormányzati cikluson belül több jegyző is követi egymást, időt vesz 

igénybe, hogy az új jegyző átlássa az önkormányzat feladatait, fontossági sorrendben 

kezeli a feladatokat, így a helyi védettség kérdése a sor végére kerül

–  A védettség megújításával kapcsolatos információhiány
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 Kékedfürdő

A megyei helyi védett értékek állapota

A kérdőívek feldolgozása és az egyes területek bejárása alapján az alábbi megálla-

pításokra jutottunk: A helyi védettség meg nem erősítése tapasztalataink szerint nem 

jelenti azt, hogy ezek a területek kezeletlenek is. A helyileg védett természeti területek 

tájképi jellege nem változott, de célirányos kezelésekre több helyen szükség van, cserje-

irtás, invazív fajok – akác, zöld juhar – visszaszorítása. A sárospataki Mandulás-hegyen 

pl. az illegális hulladéklerakás és a művelt területek felé vezető forgalom is veszélyez-

tető tényező. Hasonlóan problémát okoz az illegális hulladéklerakás Abaújszántó ha-

tárában, illetve a gyepterületek cserjésedése is kezelést igényel. A Harsány és Kisgyőr 

közötti völgyben, a Csincse-patak mentén az aranyvessző fajok (Solidago canadensis, 

Solidago gigantea) terjedése jelent problémát, de a patakvölgyben megjelent a selyem-

kóró (Asclepias syriaca) is.

A füzérkajatai faopál lelőhelyén kisebb-nagyobb gödrök, ásásnyomok tanúskodnak 

arról, hogy a visszajáró gyűjtők rendszeresen bolygatják a területet.

A kastélyparkok kezelésére fordítódik a legtöbb anyagi forrás és munka. Mivel mű-
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emléki védettségű épületekhez kapcsolódnak, itt jelentősebb látogatói létszámmal is 

számolni kell. Az összes park esetében elmondható, hogy az önkormányzatok a költ-

ségvetésükből telhetően foglalkoznak a parkok megóvásával, jellegük fenntartásával. 

Különösen szép és rendezett a pácini kastélypark, a kékedi Meltzer-kastély, a sárospa-

taki iskolakert és várkert. 

Boldogkőváralja (Péchy-Zichy-kastély), Szemere, Golop (Új-kastély), Kéked (Kékedi 

Továbbképző Intézet parkja), Borsodivánka (Prónay-kastély) esetében azonban szükség 

lenne az idős fák kezelésére, a kiöregedett vagy elpusztult fák pótlására. Taktabáj kas-

télyparkja a ligeterdőkre jellemző dús vegetációt őrzi, ahol már csak helyenként látha-

tók a korábbi sétányok. Sajnos növényzetében erőteljes a zöld juhar és az akác jelenléte, 

szükséges lenne a park jellegének erőteljesebb hangsúlyozására, bár a jelen állapotok a 

madárvilág számára mindenképpen kedvezőek.

A védett famatuzsálemek a természetes öregedés különböző stádiumaiban vannak. 

A természetes öregedés, a külső sérülések miatti, vagy ágcsonkolás okozta korhadás, 

balesetveszély megelőzése szakszerű kezelést igényel. Az egyedülálló fák közül a leg-

jobb egészségi állapotban a simai kocsányos tölgyet, a sajósenyei nagylevelű hársat, a 

sajóörösi török mogyorófát találtuk. A 655 cm törzskerületű ragályi idős tölgyön is jól 

láthatóak a természetes öregedés nyomai. Lombkoronájában termetes ágak száradtak 

el, és a tőkorhadás is veszélyezteti a törzset. Kezelés nélkül a fa állapota jelentősen rom-

lani fog. A zádori védett fasorban 46 db, méretes ezüstjuhar él. Több fának a koronája 

csonkolt, széltörött, és a szinte rendszeres tavaszi tüzek sem kímélik a fasor fáit. A zilizi 

kocsányos tölgynek már csak két főága maradt meg, törzse üreges, kiégett, kérdéses, 

hogy meddig bírja a megmaradt két ág súlyát. 

 Ziliz, öreg 
kocsányos tölgy
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A védetté nyilvánítás jelentősége és 

az ebből származó fontosabb előnyök

A helyi védettség az önkormányzati területek és természeti emlékek megőrzését szol-

gálják, de a természetvédelmi szempontok mellett néhány más, fi gyelemreméltó érv is 

szól a védettség fenntartása mellett:

– A helyi védelem megteremtésével védelem alá vonhatók azok a helyi jelentőségű ter-

mészetvédelmi értékek is, amelyek kimaradtak a NATURA 2000 hálózat kijelöléséből.

– A védelmen és a védelemhez kapcsolódó kezelésen keresztül megőrizhető a tájképi-

leg szép önkormányzati környezet, amely vonzza a látogatókat, és az ökoturizmus révén 

bevételhez segíti az önkormányzatot.

– A helyi védett értékek természeti értékeik mellett a település történetéhez is szerve-

sen kapcsolódnak, és ezek feltárásán, megismertetésén keresztül erősíthető a fi atalabb 

generációk településhez való kötődése.

– A védett értékek kezelése közösségteremtő lehet, mert a feladatokba bevonhatók az 

iskolák, civil szervezetek vagy a helyi lakosság.

– A természetvédelmi nevelés fontos területei lehetnek a védett értékek (pl. felha-

gyott szőlőhegyek, kastélyparkok, fajgazdagságuk révén).

– A felhagyott szőlőhegyek extenzíven kezelt területein vegyszermentesen előállított 

gyümölcsfajták termesztésére van lehetőség. Az ezekből készített termékek, lekvárok, 

szörpök, aszalványok egészséges élelmiszereket szolgáltatnak, melyek a falunapokon, 

egyéb helyi eseményeken árusíthatók. Szintén lehetőségként jöhet itt számba az ősho-

nos tájfajták átoltása, fenntartása. 

– A védett terület bevételt is jelenthet az önkormányzatnak vagy a tulajdonosának, 

ha a védett terület jellege ezt lehetővé teszi. 

– Pl. a rendezett kastélyparkok esetében lehetőség van belépődíj szedésére. 

– Egyes védett területek természeti értékeit bemutató színes kiadványok, plakátok, 

leporellók, matricák, naptárak, tematikus térképek, árusíthatók, emellett az oktatásban 

betöltött szerepük is fontos. Ráadául ezek a kiadványok nagyon népszerűek is a helyi 

lakosok között. (2002–2003-ban a Nyögő-patak völgyének felhagyott szőlőhegyeit mérte 
fel a CEEWEB Egyesület. A fl orisztikai felmérés a felhagyott területek botanikai értékeit 
vette számba. A felmérés eredményeiről leporelló és egy nagy alakú színes plakát is készült. 
A felmérés eredményeit bemutató előadássorozatok után a jelenlévőknek és az önkormány-
zatoknak is adtunk a plakátokból. Amellett, hogy a helyi emberek nagy lelkesedéssel vették 
kezükbe azt a kiadvány,t ami a lakóhelyük természeti értékeit mutatta be, később több helyi 
élelmiszerboltba,n gyógyszertárban, iskolákban, és – a helyi postás elmondása szerint - több 
lakásban is kitették a plakátokat.)

– A védett értékek fenntartására pályázati források is elérhetők.

– A védett érték tulajdonjogának megváltozása esetén az állam után az önkormány-

zatot illeti meg az elővásárlási jog.
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Mit kell tenni a védettség megerősítése érdekében?

A 2007. évi LXXXII. Törvény 2007. július 1-én lépett hatályba, amely hatályon 

kívül helyezte valamennyi, 1989. október 23-a előtt védetté nyilvánított, helyi jelentő-

ségű védett természeti terület védetté nyilvánításáról rendelkező normatívát. A törvény 

6. § (6) bekezdése felhatalmazta a települési önkormányzatok képviselő-testületeit, 

hogy az érintett területek védettségét a védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül, 

rendelettel tartsák fenn, mivel ennek hiányában a törvény 1. § (4) bekezdése alapján a 

korábbi védettség megszűnt. 

– Ahol nincs a védettség fenntartása alóli mentesség (a védett érték megsemmisült), 

ott új védetté nyilvánító önkormányzati rendeletet kell alkotni, a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvényben szabályozott védetté nyilvánítási eljárás szerint.

– A rendelet előkészítője a jegyző, aki a tulajdonosokkal, az illetékes nemzeti park 

igazgatóságával együttműködve készíti elő a rendeletet.

– A védetté nyilvánítási rendelethez a védett értékre vonatkozó kezelési tervet is kell 

készíteni, melynek tartalmát a 3/2008 (II.5) KVvM rendelet rögzíti, és az illetékes 

nemzeti park igazgatóság véleményezi.

– (A természetvédelmi kezelési terv elkészítése feltételezi egyfajta alapállapot-fel-

vétel – megalapozó dokumentáció – elkészítését a védett területről, aminek alapján 

a 3/2008 (II.5) KVvM rendelet „A természetvédelmi kezelési terv tartalmi követel-

ményei” c. melléklet, védendő értékre vonatkozó „Természetvédelmi célkitűzések, 

Természetvédelmi stratégiák, Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-

mak,” a védendő értékre releváns módon a készülő önkormányzati rendeletben meg-

határozhatók. Amíg az országos jelentőségű védett területek esetében a kezelési tervet 

megalapozó dokumentáció tartalmát a 9/2009(VII.17) KVvM utasítás kötelezően elő-

írja, addig a helyi jelentőségű védett értékekre vonatkozóan a természetvédelmi kezelési 

tervek előkészítése nincs szabályozva. Ennek ellenére javasolt ennek fi gyelembevétele.

A természetvédelmi kezelési tervek megalapozó dokumentációjának elkészítésében 

– a védendő érték jellegétől függően – esetleg közreműködő szakemberek bevonására 

lehet szükség. A nemzeti parki vagy más szakértők mellett az önkormányzat a kezelési 

terv elkészítésében együttműködhet a területet jól ismerő, a területen tevékenykedő, 

természetvédelmi célú civil szervezetekkel is.).2

– A védettség tényét az ingatlan-nyilvántartásban rögzíteni.

– A rendelet egy példányát az illetékes nemzeti park igazgatóságának megküldeni.

– A védett területet táblával megjelölni.

A helyi védelmet érintő további jogszabályok a http://www.termeszetvedelem.hu/

onkormanyzatok c. oldalon olvashatók.

2 http://www.termeszetvedelem.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-terulet-termeszetvedelmi-kezelesi-terv
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 Taktabáj, kastélypark
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Mellékletek

Mintarendelet a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról3

….. (község/nagyközség/város) Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2009. (……) rendelete

helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

…. (község/nagyközség/város) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tör-

vény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 

alkotja:

1. § Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a(z) ……………nevű területet.

2. § (1) A(z) ……………. helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése ………. ha, 

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i) …………..

(2) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a rendelet 

melléklete tartalmazza. [A természetvédelmi kezelési terv készítése minden védett természeti terület 
esetében kötelező a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján]
(3) Az (1) bekezdés szerinti helyrajzi számú ingatlan(ok) területe(i) az európai közösségi jelen-

tőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 

8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül(nek). [Erre a bekezdésre csak akkor 
van szükség, ha a felsorolt hrsz-ok szerepelnek a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendeletben]
3. §  A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja………[pl. a területen található értékes 

növényzet, élőhely megőrzése stb.]
4. §  Az 1. és 2. §-ban meghatározott területe(ke)n a jegyző engedélye szükséges:

-………………….., -……………………..

 [Nem kötelező rendelkezés, csak ha a képviselő-testület a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvényben foglalt engedélyköteles tevékenységek és korlátozások körén túl mást is meg akar határoz-
ni.]
5. § A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a(z)…………….. [pl. egy civil 

szervezet, alapítvány, az önkormányzat által e célra létrehozott szervezet]

6. § (1) Ez a rendelet …………….. lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési területe 

alapján érintett nemzeti park igazgatósága részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.

           ……………………………                                     ……………………

  polgármester    jegyző

(A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve:

2009. ……            ……………………   

                                      jegyző

3  http://www.termeszetvedelem.hu/mintarendelet
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Természetvédelmi kezelési tervek

Az alábbiakban három természetvédelmi kezelési tervet mutatunk be, Miskolc város 

helyi védett értékeire vonatkozóan. A terveket úgy válogattuk, hogy azok egy idős fe-

kete nyárra, egy védett területre és egy parkra vonatkozzanak, segítséget adva hasonló 

típusú kezelési tervek kidolgozására a megyei védett értékek közül. 

Terjedelmi okok miatt a kezelési terveket megalapozó dokumentáció összefoglaló 

adatait, és leíró részeit nem mutatjuk be, ennek fejezeteit a már említett 3/2008. (II.5) 

KVvM rendelet határozza meg. Ezek az információk minden egyes védendő értékre 

specifi kusan vonatkoznak. Viszont úgy gondoljuk, a biológiai jellemzők bemutatása és 

az ehhez kapcsolódó kezelési szempontok segítséget jelenthetnek a védelmi feladatok 

megalapozásához és ellátásához, más hasonló típusú területen is. A közölt élőhelyekre 

és védett értékekre vonatkozó terveket nem lehet automatikusan és a helyi sajátosságo-

kat fi gyelmen kívül hagyva más, hasonló adottságú területre hiánytalanul alkalmazni. 

Bemutatásukkal csak az a célunk, szemléltessük egy adott élőhelyre vagy természeti 

emlékre vonatkozóan, milyen kezelési feladatok következhetnek a védendő érték bio-

lógiai sajátosságaiból.

A kezelési terveket 2006-ban Hudák Katalin, Barati Sándor, Horváth Benő, Szász 

Róbert készítette. A terveket készítő munkatársakat Hudák Katalin szakmai iránymu-

tatása fogta össze. 

 Boldogkőváralja, Péchy-Zichy-kastély
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MISKOLC–BULGÁRFÖLDI FEKETE NYÁRFA
Természetvédelmi kezelési terv

(kivonat)
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A VÉDETTSÉG RENDELTETÉSE

BIOLÓGIAI JELLEMZŐK

A fekete nyár (Populus nigra) az elmúlt században az ártéri puhafás erdők egyik 

fő fafaja volt. Visszaszorulásának alapvető okai a 19. sz. közepén elkezdődött folyósza-

bályozások, árvíz-mentesítési munkák és lecsapolások, s emiatt korábbi termőhelyük 

szárazzá vált. A jelenlegi előfordulások megőrzését, fenntartását, eredeti termőhelyen 

történő felújítását természetvédelmi szempontok is indokolják.

Erősen fényigényes fafaj, az oldalárnyékolást azonban tűri, ilyenkor nem terebélye-

sedik el. Nagy a melegigénye, de télállósága jó, és szélsőséges teleken sem károsodik. 

Optimális tenyészhelye az árterek mély, tápanyagdús, laza, homokos és vályogta-

lajain van. Jó alkalmazkodó képességű, ezért a szárazabb homoktalajokon is megél. 

Növekedése azonban itt csak úgy kielégítő, ha gyökere a talajvizet eléri, egyébként 

alacsony, erősen csomoros, görbe törzsű, bokrosodó lesz. Elviseli a szárazságot, de az 

elárasztást is bírja, a pangóvizet csak rövid ideig tűri. A túl kötött, nehéz agyagos tala-

jokat nem kedveli.

Nagyon erőteljesen és gyorsan növekszik. Optimális tenyészhelyén 30-40 év alatt 

eléri a 25-35 m magasságot, 0,6-1 m vastagságot. Ismeretesek száz évnél idősebb, 35-40 

m magas, 2-3 m vastag példányai is.

Sarjadzóképessége gyökérről és tuskóról is jó. Visszaszerzési képessége kitűnő. Sok 

helyen az idős fák körül a gyökérsarjak erőteljesen törnek fel, így képezve újulatot. 

Természetes úton csak ártéren, vizenyős, nedves helyeken újul magról. A magról való 

vetényülés azonban gyakorlatilag lehetetlen. A hosszan vízállásos területeken a vízhaj-

tások képződése, ill. a csomorosodás gyakori jelenség.

Természetes populációi igen változatosak, mind alaktani, mind élettani-ökológiai 

sajátosságaikban. Az amerikai fekete nyárral (P. deltoides) való természetes keresztező-

dése és a széleskörű keresztezéses nemesítés eredményeként számos hibridje van. 

A fekete nyár csak nagyon kis területen alkot összefüggő állományokat. Megjelenésük 

inkább ligetszerű, jobbára fasorokban, legelőszegélyeken találkozunk velük. Homoki 

területeken inkább csak idősebb, egyedülálló példányaikat találjuk, összefüggő állo-

mányokat nem alkot. (Gergácz, 2000)

A bulgárföldi feketenyárfa az Erenyő ( Pereces)-patakot kísérő hajdani ligeterdők 

egyetlen megmaradt példánya. Egyedi és monumentális megjelenése a lakótelepi kör-

nyezetben különösen meghatározó. 

A famatuzsálem törzse odvasodó, koronájában száraz ágak találhatók, de a növény 

ennek ellenére még életképes, vitális. Hosszabb távon való megőrzése viszont megkí-

vánja folyamatos kezelését.



– 19 –

HELY I JELENTŐSÉGŰ V ÉDETT ÉRTÉK EIRŐL

TÁJI ÉRTÉKEK
A védett fa egyedüli képviselője az Erenyő (Pereces)-patakot kísérő egykori természetes nö-

vényzetnek. A jelenlegi humán-mesterséges környezetben különleges kuriózumnak számít. 

CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

A TERÜLET ÉRTÉKELÉSE

A természetvédelmi jelentőség értékelése

Kritérium Minősítő jellemző Jelentőség

Méret Törzskörmérete 990 cm, magassá-
ga kb. 20 méter.
Koronája 2 vastag ágból indul, ág-
végei száradók. A magasfeszültségű 
vezetéket mintegy 2 méterre köze-
lítik meg a hajtásai.

Tekintélyes méretű famatuzsá-
lem, mely a hajdani puhafás-li-
geterdők képviselője.
Környezetében egyedi és megis-
mételhetetlen értéket képvisel

Diverzitás Az adott környezeti és élőhelyi vi-
szonyokra jellemző.

A telepített zöldfelület és a lakó-
telep mesterséges változatosságá-
val szemben természetes elem. 

Természetesség Természetes elem az antropogén 
környezetben

Állandó emberi hatások érik 
(gázvezeték, földfeltöltés, bur-
kolt talajfelszín, nagyfeszültség, 
burkolt vízelvezető csatorna), 
melyek a védett fa életfeltételeit 
alapvetően befolyásolják. 

Ritkaság Országos viszonylatban nem ritka, 
helyileg viszont igen.

Botanikai értéket jelentő, idős fa. 
A városban még élő, kevés koros 
fák egyike. 

Sérülékenység Sérülékeny. Tekintettel arra, hogy a fekete 
nyár egy ligeterdei faj, környeze-
tének vízellátása és a jó szerkezetű 
talaj alapvető fontosságú fenn-
maradása szempontjából. 
Törzsén és ágain odvasodik, ezál-
tal állékonysága gyengül. 

Jellemzőség A földrajzi fekvésre jellemző erősen 
antropogén élővilág, ahol nincs 
több hasonló korú és hasonló élő-
helyi igényű növényfaj.

Egyedi értéket képvisel mind fa-
ját, mind korát, mind megjelené-
sét tekintve.
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Kritérium Minősítő jellemző Jelentőség

Elhelyezkedés A terület része egy természetes 
ökofolyosó-rendszernek. „Az 
ökofolyosó-rendszert alkotó pata-
kok - a településökológiai átszel-
lőzést biztosító hatásuk mellett - a 
városi zöldfelületek és a természe-
tes környezet tájszerkezeti elemei 
között kapcsolatteremtő szerepet 
is betöltenek. 
Fejlesztésük során a felmerü-
lő feladatokat a városrendezés 
előírásival összehangoltan kell 
megoldani.”(MÉSZ)

A MÉSZ előírásai szerint a kö-
zeli patak mentét „zöldfolyo-
só”-ként kell kezelni, és ennek 
egyik hangsúlyos eleme kell 
hogy legyen a még élő, hatal-
mas feketenyárfa.

Potenciális ter-
mészetvédelmi 
érték

A potenciális növénytársulás meg-
határozó eleme.

A környezet alapvető megvál-
toztatásával a korábbi termé-
szetalkotók közül csak ez a fa 
maradt fenn. 

A legfontosabb természeti értékek meghatározása

Természeti érték Nemzetközi Országos Helyi

jelentőség

Növényfajok - - A területen a védett természe-
ti emléken kívül más védett 
növénytani érték nem talál-
ható

Ideális természetvédelmi célkitűzések

A tájképi szempontból jelentős természeti emlék fennmaradásának biztosítása.

A vegetációtörténeti és botanikai értéket képviselő idős fa megőrzése.

Természetvédelmi célú bemutatás elősegítése.
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KORLÁTOZÓ ÉS VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

A korlátozó és veszélyeztető tényezők összefoglaló táblázata

Belső tényezők Külső tényezők

Természeti 
folyamatok

A fa öregedése, száradó ágak „ter-
melése”
Ingadozó vízellátás
A nyílt területen érvényesülő erős 
széláramok okozta gally- és ágtö-
rések

Az időjárási tényezők 
változása

Emberi 
hatások

Gyökér- és koronacsonkolás
Tájékozatlanságból eredő felgyúj-
tás, ok nélküli csonkítás
Odvak kezelésének elmaradása

Csatornázás, földfeltöl-
tés
Aszfaltburkolat terítése, 
betonozás, magas-fe-
szültség miatti kockázat
Védettséget jelző tábla 
hiánya 

A természetvédelmi kezelés korlátai

A természetvédelmi kezelő rendelkezik a megfelelő jogszabályi háttérrel és hatósági 

jogkörrel, szakértői és társadalmi bázissal. 

A kezeléshez a költségvetésből el kell különíteni anyagi forrásokat, melyek fedezetet 

jelentenek az elvégzendő munkák fi nanszírozására.

A terület kezelése lényeges beruházást nem igényel.

A korlátozó tényezők hatása az ideális célkitűzésekre

A természetes folyamatok közül a fa természetes öregedése hosszú távon befolyásolja 

az ideális célkitűzések megvalósítását; a többi természetes folyamatnak nincs jelentős 

módosító hatása.

Az emberi hatások elsősorban a fa életlehetőségeire vannak hatással, ezáltal az ideális 

célkitűzést is befolyásolják.
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GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS FELADATOK 
MEGHATÁROZÁSA

GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK

a) A bulgárföldi feketenyár védelme, hosszú távú megőrzése

b) A természeti érték bemutatásának biztosítása

TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

Faj védelme 

Kismértékű beavatkozással megoldható.

Látogatás

A védett természeti érték szabadon látogatható.

Oktatás és bemutatás

A védett természeti érték megismertetése, oktatási és bemutatási hasznosítása kívánatos 

Terület- és földhasználat

A védett természeti érték környezetében fenn kell tartani az építési tilalmat. 

A környezetben további aszfaltozás és betonnal történő burkolás nem engedélyezhető.

A védelmet szolgáló, korlátozó rendelkezéseket ki kell terjeszteni a szomszédos 

30018/1. számú telekre is.

KEZELÉSI FELADATOK

Kezelés

A faj védelmét szolgáló kezelési előírások

A védett természeti érték termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a 

törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete, körben 2 

méterrel megnövelve.

Tilos a fát kivágni, élő ágait, gallyait eltávolítani, azt bármi módon károsítani.

Tilos a talajfelszín letermelése, illetve a további földfeltöltés.

A védett fa jelentős mértékű megváltoztatásának engedélyezéséhez a képviselő-tes-

tület hozzájárulása szükséges, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás 

érdekében történik. 



– 23 –

HELY I JELENTŐSÉGŰ V ÉDETT ÉRTÉK EIRŐL

A védett fa kivágásához hozzájárulás csak annak biológiai pusztulása esetén adható 

ki, valamint akkor, ha annak állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent. 

Szükséges a fa egyszeri, teljes növény-egészségügyi kezelése, nyesése: odvak kitisztí-

tása, tömedékelése, száraz ágak eltávolítása.

Szükséges a fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása (hullott ágak és 

levelek összegyűjtése, esetlegesen bekövetkező, a fa vitalitását súlyosan veszélyeztető 

rovar- vagy gombafertőzések elleni védekezés; a megfelelő élettér - és a lombkoronának 

megfelelő földterület - állandó gyommentességének biztosítása.). 

A védett fán és környezetében növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a 

Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni. 

A beavatkozásokat (odúkezelés, száradékolás) vegetációs időszakon kívül kell végezni.

Közlekedést érintő kezelési előírások

Az eddig kiépített járdák nyomvonalát, szélességét nem lehet megváltoztatni. A bur-

kolt felületek kiterjedését nem lehet tovább növelni, sőt inkább csökkentésük lenne 

célszerű.

Gépjárműforgalom a fa közvetlen közelében nem engedhető meg.

Gépjárművel parkírozni a fa környezetében tilos.

A gépjárműforgalommal és parkolással kapcsolatos tiltások nem vonatkoznak a ke-

zelési és hatósági feladatokat ellátó gépjárművekre.

Építési tevékenységeket érintő kezelési előírások

A fa környezetében az építési tilalom továbbra is fenntartandó.

A földfelszín bolygatásával, ezzel a fa gyökérzetének károsodásával járó beavatkozá-

sokat a szomszédos, 30018/1. helyrajzi számú telken is meg kell tiltani.

A védőövezeten belül tilos a talajt burkolattal fedni. Amennyiben a védőövezeten 

belül már létezik burkolat, úgy a védőövezet betartása annak felújításakor jut érvényre.

Oktatást, bemutatást érintő kezelési előírások

A védett természeti érték bemutatása egy helyben kihelyezett tájékoztató táblán (a 

védettséget jelölő táblán kívül).

Szükséges a „Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei” 

című kiadvány újbóli megjelentetése. 

Adminisztráció

a) Védetté nyilvánítás, védelem feloldása

A bulgárföldi feketenyárfa védelmét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

mondta ki 2003-ban. 

A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket 

károsító, vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat - a védett természeti 
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érték közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetén – a jogorvoslatra te-

kintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

A Természetvédelmi Törvény értelmében (1996. évi LIII.) fel kell oldani a természeti 

érték védettségét, ha annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban 

nem indokolják. A helyi védett természeti érték védettségének feloldásához az illetékes 

természetvédelmi hatóság véleményét be kell szerezni. A természetvédelmi hatóság- ál-

lásfoglalása alapján – a nyilatkozatát 60 napon belül adja meg.

A helyi védetté nyilvánítás esetén a települési önkormányzat jegyzőjének a védetté 

nyilvánító, illetve a védettség feloldásáról rendelkező önkormányzati rendeletet – nyil-

vántartási célból – hivatalból el kell küldenie az illetékes természetvédelmi hatóságnak.

MUNKATERV

Középtávú munkaterv

A kezelési terv érvényességi idejére (2006–2010) vonatkozó időszak alatt a következő 

eredményeket kell elérni: 

• A védett természeti érték egészségi állapotának stabilizálása

• A védett természeti érték környezetének rendbe tétele

• A védett természeti érték szélesebb körben való megismertetése

Éves munkaterv

2006: A 30018/1. helyrajzi számú telek tulajdonosának értesítése a kerítése mellett 

található védett természeti értékről és az ebből adódó korlátozásokról.

Szakvélemény és árajánlat kérése a fa odvainak kezelésére és száradékolására.

Az odúkezelés és a száradékolás elvégeztetése.

A védettséget jelző tábla kihelyezése (időközben megtörtént).

Száraz, lehullott gallyak és a lehullott levelek összegyűjtése, gyommentesítés.

A védett fától délre, a kerítés mellett található galagonyabokor kivágása.

2007: Bemutató tábla elkészítése, kihelyezése.

A „Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei” című kiad-

vány újbóli megjelentetése.

Száraz, lehullott gallyak és a lehullott levelek összegyűjtése, gyommentesítés.

2008: Száraz, lehullott gallyak és a lehullott levelek összegyűjtése, gyommentesítés.

2009: Száraz, lehullott gallyak és a lehullott levelek összegyűjtése, gyommentesítés.

2010: Száraz, lehullott gallyak és a lehullott levelek összegyűjtése, gyommentesítés.

A kezelési eredmények összegzése. 

A kezelési terv felülvizsgálata, és a következő öt éves ciklusra való elkészítése.
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A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSE ÉS A TERV FELÜLVIZSGÁLATA

A természetvédelmi kezelési tervben foglaltakat Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője 

ellenőrzi.

A kezelési terv felülvizsgálatának tervezett időpontja: 2010.

Az új kezelési terv életbe lépésének időpontja: 2011.

MELLÉKLETEK

1. Védetté nyilvánítási rendelet (23/2003) másolata 
2. Tulajdoni lap másolata 
3. Topográfi ai térkép (EOV) másolata (M=1:10000)
4. Légi felvétel másolata, a kataszteri térkép rajzolatával
5. Földi fotók



TAPOLCAI KISKÖVES
Miskolc, Miskolc-Tapolca 

Természetvédelmi kezelési terv
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A VÉDETTSÉG RENDELTETÉSE 

Miskolc-Tapolcán a Baghy Gyula utca végén – közvetlenül a beépített terület mel-

lett – emelkedő 10 ha-os terület sztyepprétjének megőrzése, mely sok ritka és védett 

növényfaj élőhelye. 

BIOLÓGIAI JELLEMZŐK

Vegetáció, növénytársulások
A környezet potenciális növénytársulása a cseres tölgyes (Querco petraeae-cerris), de 

a védett terület jellemző növénytársulása, a gyertyános kocsánytalan tölgyes (Carici 
pilosae-Carpinetum) mellett a sajmeggyes karsztbokorerdő (Ceraso-mahaleb-Querceto 
pobescentis), az északi zárt mészkő-sziklagyep (Poa badensis-Caricetum humilis), vala-

mint pusztafüves lejtősztyeppek mozaikjai teszik még változatosabbá a tájat. Ez a sok-

színűség a talajtani adottságokból, és a terület fekvéséből, mikrodomborzatából követ-

kező mikroklimatikus feltételeknek köszönhető. 

A védett terület nem terjed ki a teljes erdőrészletre, azon a korábban felsorolt társu-

lások közül a sajmeggyes karsztbokorerdők, a zárt mészkősziklagyepek és a pusztafüves 

lejtősztyeppek a meghatározók. 

A sajmeggyes bokorerdők (Ceraso-Quercetum) megjelenése ligetszerű, a bennük növő 

fák magassága nem éri el a 10 m-t. Fő alkotói a molyhos tölgy (Quercus pubescens) és a 

sajmeggy (Cerasus mahaleb). A cserjeszint dús, leggyakoribb fajai a húsos som (Cornus 
mas), a kökény (Prunus spinosa), a bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus) és he-

lyenként a sóskaborbolya (Berberis vulgare). A gyepszintben keverednek a tölgyes fajok 

a száraz gyepi fajokkal. Igen sok védett növény (nőszirmok, magyar zergevirág, erdei 

szellőrózsa stb.) élőhelye is. A terület legfajgazdagabb társulástípusa. 

A délies lejtésű oldalakon kifejlődött, valószínűleg irtás eredetű területeken másod-

lagosan kialakult, igen fajgazdag társulásfoltok a lejtősztyeppek (Pulsatillo-Festucetum). 

A korábban homogén gyepek mára erőteljesen cserjésednek, területük beavatkozás hi-

ányában szűkül, s ha a jelenlegi tendencia folytatódik, pár év múlva el is tűnhetnek 

környezetünkből. Épp ezért igen jelentős lenne a még jó állapotú gyepek, és a velük 

mozaikoló sajmeggyes bokorerdők védelme, természetvédelmi célú kezelése. Gyepje 

zárt, a száraz területeken a vékony levelű csenkeszek, a kissé üdébbeken a szélesebb leve-

lű francia perje (Arrhenatherum elatius) és a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum) 

a meghatározó. Ilyen típusú élőhelyeken még a Bükkben is számos szubmediterrán 

faj fordul elő. Igen nagy számban élnek itt az olyan védett fajok, mint a tavaszi hérics 

(Adonis vernalis), a Janka tarsóka (Th laspi jankae), a pusztai meténg (Vinca herbacea), 

s a szegélyeken a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum) és a nagy ezerjófű 

(Dictamnus albus), vagy a piros kígyószisz (Echium maculatum). 

Botanikai szempontból hasonlóan értékesek a sztyeppesedő zárt mészkősziklagye-

pek. Számtalan védett fajnak szolgálnak élőhelyül, s a védett fajok közül többen is 

jelentős egyedszámú populációt képeznek a területen. 
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A kőzetkibúvásokkal szabdalt, sekély, erősen törmelékes rendzinán, déli és keleties 

kitettségben, zárt mészkősziklagyep-foltokat találunk. A sziklagyepi fajok már csak 

alárendelt szerepet játszanak, a vegetáció képét a lejtősztyeppi fajok határozzák meg. 

Jelentősebb sziklagyepi elemek a lappangó sás (Carex humilis), a pusztai csenkesz 

(Festuca rupicola) és a karcsú fényperje (Koeleria cristata), valamint a sárga hagyma 

(Allium fl avum), az ebfojtó müge (Asperula cynanchica), és ritkán a prémes gyöngyperje 

(Melica ciliata). Ez a társulás az élőhelye a több százas egyedszámú törpe nőszirom (Iris 
pumila) populációjának, amelyben a sárga és kék virágú variánsok egyaránt megtalál-

hatók. Ugyancsak jelentős állományát találjuk a tarka kosbornak (Orchis tridentata).

Flóra

A terület a Pannóniai fl óratartomány (Pannonicum) Északi-középhegység fl óravidé-

kének (Matricum) borsodi (Borsodense) fl órajárásába tartozik.

Az előforduló fajok jelentős része melegkedvelő, kontinentális. 

A területen eddig végzett felmérések során, melyek elsősorban a védett fajok fel-

mérését szolgálták, 83 növényfajt írtak össze, de egy teljeskörű vizsgálat ennél jóval 

magasabb számot eredményezne.

A védett területen fellelhető védett növényfajok

Latin név Magyar név
Becsült 
tőszám

Természet-
védelmi érték

Aconitum anthora Méregölő sisakvirág >100 2000 Ft

Adonis vernalis Tavaszi hérics több száz 2000 Ft

Aster amellus Csillagőszirózsa >100 2000 Ft

Centaurea sadleriana Sadler imola néhány 2000 Ft

Centaurea triumfettii Tarka imola <100 5000 Ft

Cephalanthera longifolia Kardos madársisak néhány 5000 Ft

Dictamnus albus Nagy ezerjófű >100 5000 Ft

Doronicum hungaricum Magyar zergevirág >100 10 000 Ft

Echium maculatum Piros kígyószisz <100 10 000 Ft

Iris pumila Törpe nőszirom >100 5000 Ft

Iris variegata Tarka nőszirom <100 5000 Ft

Orchis tridentata Tarka kosbo >100 10 000 Ft

Orchis purpurea Bíboros kosbor <100 10 000 Ft

Polygala major Nagy pacsirtafű <100 2000 Ft

Pulsatilla vulgaris Leánykökörcsin <100 10 000 Ft

Th laspi jankae Janka tarsóka <100 5000 Ft

Vinca herbacea Pusztai meténg >100 2000 Ft
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Kedvező, hogy gyomjellegű növények alig fordulnak elő, s invazív stratégiájú fajok-

kal egyáltalán nem találkozhatunk, eltekintve a betelepített fekete fenyő maghullatá-

sát követő újulat fejlődésétől.

CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

A TERÜLET ÉRTÉKELÉSE

A természetvédelmi jelentőség értékelése

Kritérium Minősítő jellemző Jelentőség

Méret A védetté nyilvánító határozat szerint 

12,2 ha, az Erdészeti Üzemtervi 129/B 

erdőrész területét alapul véve, a belterü-

lettel együtt 8,9ha, a valóságban 5-6 ha-

os kiterjedésű

Pontosítani kell a védett 

terület lehatárolását

Diverzitás A védett terület növényzeti változatos-

sága a környezethez képest kiemelkedő

Jelentős faj- és egyed-

számban vannak jelen 

a védett növények, és a 

védettséget nem élvező, 

természetes állapotokra 

utaló fajok egyaránt

Természetesség Természetközeli Az emberi hatások ellené-

re természetközeli terület

Ritkaság Elszórtan, kisebb kiterjedésben a tető-

kön, Galyákon máshol is jellemző, de a 

közvetlen közelben nincs máshol ilyen 

fajgazdag egység

Helyi viszonylatban ritka

Sérülékenység Fokozottan sérülékeny Természetes és emberi 

hatások is veszélyeztet-

hetik

Jellemzőség Vegetáció: a földrajzi viszonyokra jellemző

Flóra: a vegetációtípusokra jellemző
®

Elhelyezkedés Az ökológiai hálózatban magterület-je-

lentőségű élőhely ®

Terület-történet Nem ismert

Potenciális 

természetvédelmi érték

A terület potenciális értéke a vegetáció
®

Különleges tudományos 

jelentőség

A terület különleges botanikai jelentő-

séggel bír. ®
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A legfontosabb természeti értékek meghatározása

A területen nincs jelentős földtani érték

A területen nincs víztani érték

A területen az edafi kus (talajtani) és mikroklimatikus viszonyoknak megfelelő tár-

sulások a jellemzőek

A területen 17 védett növényfajról tudunk, melyek összes egyedszáma több ezerre tehető.

A területen jelentős állattani érték előfordulásáról nincs adatunk. 

A területen nincs jelentős kultúrtörténeti érték.

Ideális természetvédelmi célkitűzések

A növénytani szempontból jelentős, változatos élőhelyi-komplex fenntartása.

A területen élő védett fajok megőrzése.

A terület oktatási, bemutatási célú hasznosítása.

A terület természetvédelmi célú kutatása

KORLÁTOZÓ ÉS VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

A korlátozó és veszélyeztető tényezők összefoglaló táblázata

Belső tényezők Külső tényezők

Természeti folyamatok Kedvezőtlen szukcessziós folya-
matok, Az erdő záródása, a nyílt 
gyepfoltok eltűnése
Feketefenyő elszaporodása
Más, idegenhonos fajok bete le-
pülésének esélye

  Emberi hatások Nem megfelelő erdőhasználat
Illegális szemételhelyezés
Égetés
Taposás
Lopás
Idegenhonos fajok telepítése

A természetvédelmi kezelés korlátai
A kezelés nem igényel jelentős beruházást.

A fenntartó kezelésekkel kapcsolatosan egyeztetés szükséges az ÉSZAKERDŐ ZRT. 

Lillafüredi Erdészeti Igazgatóságával.

A kezelési költségek kompenzálására a költségvetésből el kell különíteni anyagi for-

rásokat.

A természetvédelmi célú kutatások fi nanszírozása.
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A korlátozó tényezők hatása az ideális célkitűzésekre
A külső természeti folyamatok közül az erdő teljes záródása veszélyezteti leginkább 

az értékes, mozaikos élőhelyek fennmaradásának esélyeit. 

Az emberi hatások közül elsősorban a 30-40 éve végzett feketefenyő-telepítés befo-

lyásolta az élőhely jövőjét.

A felhalmozott gyepavar és a kifejezetten gyúlékony fenyőállomány véletlen vagy 

szándékos felgyújtása a terület teljes élővilágát veszélyezteti, és a közeli lakott telepü-

lésrészre is veszélyt jelenthet.

A lopásból adódó károsítás többnyire a legszebb példányokat érinti, ezáltal a teljes 

állomány genetikai potenciálját is csökkenti, hiszen éppen a legellenállóbbat emeli ki 

környezetéből. 

GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS FELADATOK 
MEGHATÁROZÁSA

GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK

Biztosítani a mozaikos szerkezetű élőhelyek fennmaradását

A természetközeli társulások megőrzése

Az előforduló védett fajok megőrzése, állományuk növelése

Természeti értékek bemutatásának lehetősége, oktatási hasznosítás

TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

Élőhelyek kezelése, fenntartása
A mozaikos megjelenésű, sajmeggyes bokorerdő-lejtősztyepp-zárt sziklagyep komp-

lexeinek védelme, jelenlegi kiterjedésük növelése, élőhelyvédelmi beavatkozások segít-

ségével.

A Kisköves-tetőn az erdősülés szabályozása.

Idegenhonos fajok eltávolítása a területről.

A terület tájképi megjelenését, faji összetételét befolyásoló (zavaró) új építmények 

(épület, kerítés, lépcső, támfal, földkábel, közmű, átjátszó torony stb.) létesítésére 

vonatkozó teljes építési tilalom elrendelése.

Fajvédelem 

Az élőhelyvédelem a területen élő fajok védelmét is szolgálja, külön előírások nem 

szükségesek.

Tájidegen fajok állományának szabályozása
Idegenhonos fajok (fekete fenyő, vörös tölgy) eltávolítása (letermelése) a területről. 
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Látogatás
A természetvédelmi terület szabadon látogatható

Oktatás és bemutatás
A védett természeti terület megismertetése, valamint természetvédelmi oktatást-ne-

velést szolgáló programok megvalósítása szükséges.

Kutatás
A védett területről rendelkezésre álló adatsorok kiegészítésre szorulnak

Szükséges a terület kutatása, és a kezelések monitoringos nyomon követése

Terület- és földhasználat
A jelenlegi területhasználat változtatásának tilalma.

KEZELÉSI FELADATOK

Kezelés

Az élőhelyek védelmét szolgáló kezelési előírások

Meg kell akadályozni az értékes gyepmozaikok erőteljes cserjésedését, erdősülését. 

Fokozatosan növelni kell a nyílt felületek arányát úgy, hogy öt év alatt elérje a védett 

terület 60–70%-át. 

Az idegenhonos fajoktól fokozatosan kell a területet megszabadítani.

A beavatkozások előtt szükséges az ÉSZAKERDŐ Lillafüredi Erdészeti Igazgató-

ságával való egyeztetés.

A cserjeirtást vegetációs időn kívül (télen) kell végezni. 

A tápanyag-feldúsulást lassítani kell a gyepek évente egyszeri kaszálásával, vagy a 

vegetációs időn kívüli gyepavar összegyűjtésével. A kaszálás, illetve a száraz gyep gereb-

lyézése mozaikosan, előre elkészített beavatkozási ütemterv alapján történjen; az egyes 

mozaikok csak minden 5. évben kerüljenek sorra. A területről a lekaszált, összegereb-

lyézett szerves anyagot el kell távolítani. 

Tilos a gyepek égetése.

A fajok védelmét szolgáló kezelési előírások

A sziklagyepi és sztyepp-fajok védelme a nyílt felszínek megőrzésével biztosítható 

leginkább. 

A területen növényvédő és irtószereket nem lehet alkalmazni.

Tilos a talajfelszín letermelése, illetve feltöltése.

 Az erdőgazdálkodásra vonatkozó előírások

Az erdőrész vágáskorát 200 és 266 évben határozták meg. Ez a kor gyakorlatilag 

azt jelenti, hogy a területen belátható időn belül nem lesz termelés. Ez az egyébként 
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természetvédelmi szempontból kedvező előírás a Kiskövesen a fenntartási munkákat 

alapvetően befolyásolja, hiszen ezen a területen természetvédelmi szempontból szüksé-

ges a tetőn lévő területek nyitása, és a fekete fenyő letermelése.

A fakivágási munkákat csak vegetációs időn kívül, télen lehet végezni.

A közelítést a lehető legkisebb zavarással kell végezni, hiszen a sérülékeny kőtörme-

lékes rendzinán kialakult vegetáció is nagyon sérülékeny.

Kemikáliák használatát kerülni kell. 

A vadgazdálkodásra vonatkozó kezelési előírások

A védett területen nem lehet elhelyezni vadászati létesítményt, nem lehet sózót, szó-

rót létesíteni. Tilos a védett gyepterületre gépkocsival ráhajtani. 

Közlekedést érintő kezelési előírások

Ki kell jelölni egy turista-ösvényt, amelynek útvonala legkevésbé zavaró a terület 

védett növényeire.

Meg kell vizsgálni az Ungvári utca felőli megközelítési lehetőséget (gyalogosforgalom).

Nem lehet engedélyezni a területen terepbicikli, terepmotor, és semmilyen gépkocsi 

közlekedését.

A gépjárműforgalommal kapcsolatos tiltások nem vonatkoznak kezelési és hatósági 

feladatokat ellátó gépjárművekre.

Oktatást, bemutatást érintő kezelési előírások

Szükséges a „Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei” 

című kiadvány újbóli megjelentetése.

Szükséges a védettséget jelző tábla elhelyezése a terület megközelíthetőségi pontjai-

nál (2db).

Szükséges egy, az ajánlott ösvény kezdeténél elhelyezett tájékoztató tábla, mely a 

területen található élővilág megismertetését segítené.  

Kutatást érintő előírások

Szükséges a terület élővilágának minél teljesebb körű megismerése.

A beavatkozásokat megelőzendő egy vegetáció-térképet kell készíteni a védett terü-

letről.

A kezeléseket kísérő monitoring vizsgálatokat kell végezni, melyeket 3-5 évente meg 

kell ismételni.

4.3.1.8. Területhasználatot érintő előírások

A védett területen mindennemű építmény létesítése tilos.
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Adminisztráció

a) Védetté nyilvánítás, védelem feloldása

A Tapolcai Kisköves védelmét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács mondta ki 

az II/1986 sz. rendeletében. 

A védettség nem szerepel a terület tulajdoni lapjain, ezért azt pótolni kell.

A védettség ténye nem szerepel a 129/B jelű erdőrész Erdészeti Üzemtervi lapján sem.

Az eredeti határozatban szereplő Borsodi EFAG jogutódja az ÉSZAKERDŐ ZRT.

A természetvédelmi kezelő Borsod megyei Természetvédelmi Egyesület jogutódja a 

Holocén Természetvédelmi Egyesület.

A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket 

károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat - a védett természeti 

érték közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetén - a jogorvoslatra te-

kintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

A Természetvédelmi Törvény értelmében (1996. évi LIII.) fel kell oldani a természeti 

érték védettségét, ha annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban 

nem indokolják. A helyi védett természeti érték védettségének feloldásához az illetékes 

természetvédelmi hatóság véleményét be kell szerezni. A természetvédelmi hatóság- ál-

lásfoglalása alapján - a nyilatkozatát 60 napon belül adja meg.

A helyi védetté nyilvánítás esetén a települési önkormányzat jegyzője a védetté nyil-

vánító, illetve a védettség feloldásáról rendelkező önkormányzati rendeletet - nyilván-

tartási célból - hivatalból meg kell küldenie az illetékes természetvédelmi hatóságnak 

(Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség).

MUNKATERV

Középtávú munkaterv

A kezelési terv érvényességi idejére (2006–2010) vonatkozó időszak alatt a következő 

eredményeket kell elérni: 

– A védett terület pontos lehatárolása

– Vegetáció-térkép elkészítése a jelenlegi állapotról

– A védett területre értékes mozaikos szerkezetű élőhelyek fenntartása, kiterjedésük 

növelése a Kisköves-tetőn

– Védett fajok fennmaradásának biztosítása, állományuk növelése

– Minél teljesebb biotikai adatbázis készítése a védett terület élővilágáról.

– A bemutatást segítő tábla és a védettséget jelző táblák kihelyezése.

Éves munkaterv
2006: A védett terület pontos kiterjedésének rögzítése

A védettség tényének a tulajdoni lapra való rávezetésének kezdeményezése
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Az építési és elidegenítési korlátozás széljegyzetben való megjelölése

Védettséget jelző tábla kihelyezése a Baghy utca végében

Kutatási megbízás a vegetáció-térkép elkészítésére és a biotikai adatok bővítésére.

Egyeztetés az ÉSZAKERDŐ Zrt. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóságával a tervezett 

beavatkozásokat illetően (tájidegen fajok letermelése, cserjeirtás)

2007: A „Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei” című 

kiadvány újbóli megjelentetése

Cserjeirtás és favágás a vegetációs időszakon kívül, egyeztetés alapján

Kaszálás a terület 1/5én, nyár végén 

2008: Cserjeirtás, ritkítás folytatása

Botanikai és zoológiai vizsgálatok

Nyár végi kaszálás a gyepterület 1/5-én

2009: Cserjeirtás, ritkítás folytatása

Monitoring a kezelésekhez kapcsolódóan

Nyár végi kaszálás a gyepterület 1/5-én

Ismertető tábla felállítása

2010: Cserjeirtás, ritkítás folytatása

Nyár végi kaszálás a gyepterület 1/5-én

A kezelési eredmények összegzése 

A kezelési terv felülvizsgálata, és a következő öt éves ciklusra való elkészítése

A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSE ÉS A TERV FELÜLVIZSGÁLATA

A természetvédelmi kezelési tervben foglaltakat Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője 

ellenőrzi.

A kezelési terv felülvizsgálatának tervezett időpontja 2010.

Az új kezelési terv életbe lépésének időpontja 2011.

MELLÉKLETEK

1. Védetté nyilvánítási rendelet  másolata (II/1986) (4 oldal)
2. Tulajdoni lapok másolata (3 oldal)
3. Erdészeti Üzemterv-lap másolata (1 oldal)
4. Topográfi ai térkép (EOV) másolata (M=1:10000) a telekhatár és az erdőrész-határ 

jelölésével
5. Erdészeti térképlap másolata
6. Földi fotók



MISKOLC-TAPOLCA PARKRENDSZERE
Miskolc, Miskolc-Tapolca 

Természetvédelmi kezelési terv
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A VÉDETTSÉG RENDELTETÉSE

Az arborétum jellegű, őshonos és exóta fajokban gazdag terület megőrzése. A park 

az idegenforgalmat, valamint a szabadidő kultúrált eltöltését szolgálja.

BIOLÓGIAI JELLEMZŐK

Vegetáció, növénytársulások

A környezet potenciális növénytársulása a cseres tölgyes (Querco petraeae-cerris), de 

a hűvösebb oldalakon gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Carici pilosae-Carpinetum) 

fejlődtek, a meleg, napos oldalak erodálódott felszínein a melegkedvelő tölgyesek 

mellett sajmeggyes karsztbokorerdő (Ceraso-mahaleb-Querceto pobescentis), és kisebb 

sziklagyepfoltok is megjelennek. Ez a sokszínűség a talajtani adottságokból és a terület 

fekvéséből, mikrodomborzatából következő mikroklimatikus feltételeknek köszönhető. 

A védett terület eredeti növénytársulása az égerláp és a patak menti égerliget volt, 

melyet láp- és mocsárrétek egészítettek ki. A területen alapvetően mesterségesen kiala-

kított díszparkban részben megőrződtek az eredeti vegetáció főként fás elemei /égerek 

(Alnus glutinosa), törékeny füzek (Salix fragilis), fehér nyarak (Populus alba)/, illetve 

kiegészültek olyan dekoratív idegenhonos fajokkal, mint pl. az örökzöld Cryptomeria 
japonica, több fenyő- és borókaféle, vagy a lombhullató mocsárciprusok (Taxodium 
distichum); illetve olyan látványos díszfa-fajtákkal, mint pl. a vérbükk (Fagus sylvatica 
’Atropunicea’, vagy éppen a Garas Sámuel úti platánfasor (Plartanus x hybrida). 

A tóban kiterjedt hínárvegetáció telepedett meg, de a VFV beruházási munkála-

taihoz kapcsolódó vízleeresztés következtében állományuk gyakorlatilag megszűnt. 

Jellemző alkotói voltak a kanadai átokhínár (Elodea canadensis), mely helyenként sűrű 

víz alatti „erdőt” alkotott, illetve néhány békaszőlőfaj (Potamogeton sp.). A parti vege-

táció a burkolt és meredek partfal miatt nem alakulhatott ki.  

Flóra
A terület a Pannóniai fl óratartomány (Pannonicum) Északi-középhegység fl óravidé-

kének (Matricum) borsodi (Borsodense) fl órajárásába tartozik.

A védett területen található növényfajok részben a honos fl óra elemei, részben exóta 

fajok. 

A park fás szárú növényeinek állományáról csupán töredékes adataink vannak 

(Sándor Gergő, 2005, Diplomadolgozat); a nyolcvanas években készült felmérések 

anyagai nem fellelhetőek (a Kertészeti Vállalat, majd a Miskolcterv megszűnésével 

azok dokumentumai és tervlapjai is megsemmisültek).

Töredékes fajlista a parkban található fás növényekről: Abies alba, Abies cephalonic, 
Acer campestre, Acer negundo, Acer platanoides, Acer platanoides ‚Globosum’, Acer 
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pseudoplatanus, Acer saccharinum, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Berberis 
julianae, Betula pendula, Buxus sempervirens, Carpinus betulus, Catalapa bignonioides, 
Chaenomeles japonica, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus colurna, Corylus maxima 
‚Purpurea’, Cotinus coggygria ‚Royal Purple’, Cotoneaster horizontalis, Cryptomeria 
japonica, Deutzia scabra, Fagus sylvatica, Fagus sylvatica ‚Atropunicea’, Forsythia x 
intermedia, Fraxinus pennsylvanica, Ginkgo biloba, Hedera helix, Hibiscus syriacus ‚Red 

Heart’, Hibiscus syriacus ‚Woodbridge’, Juglans nigra, Juniperus chinensis ‚Pfi tzeriana 
Aurea’’, Juniperus chinensis ‚Spartan’, Juniperus sabina, Juniperus scopulorum ‚Skyrocket’, 
Juniperus virginiana ‚Grey Owl’, Kerria japonica  ‚Picta’, Ligustrum ovalifolium, Ligustrum 
vulgare, Magnolia kobus, Metasequoia glyptostroboides, Parthenocissus quinquefolia, 
Philadelphus coronarius, Picea abies, Picea omorika, Picea pungens ‚Glauca’, Pinus mugo, 
Pinus nigra, Pinus wallichiana, Platanus hybrida, Populus alba, Prunus avium, Prunus 
cerasifera, Prunus cerasifera ‚Nigra’, Prunus laurocerasus, Prunus padus, Prunus serrulata 
‚Kazan’, Pyracantha coccinea, Quercus petraea, Quercus robur ‚Fastigiata’, Rhodotypos 
scandens, Salix alba ‚Tristis’, Sambucus nigra (gyom), Sophora japonica, Sorbus aucuparia, 
Sorbus intermedia, Spiraea x vanhouttei, Taxodium distichum, Taxus baccata, Taxus 
baccata ‚Fastigiata’, Th uja occidentalis, Th uja occidentalis ‚Globosa’, Th uja orientalis, 
Th uja plicata, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Ulmus minor, Viburnum rhytidophyllum, 
Weigela fl orida.

A parkban kialakított virágágyások intenzív díszítőelemek, növényanyaguk egykor 

igen változatos volt, sőt fajtabemutatók helyszínéül is szolgált. A kiültetésekben jelen-

leg azonban nincs ésszerű koncepcionális rend, és olyan idegen elemek is kialakításra 

kerültek a közelmúltban, mint a „Mediterrán kert”.

Gyomjellegű növények a folyamatos zavarás/használat következtében különösen 

az utak mentén, a virágágyások környékén, illetve az építkezések miatti erőteljes be-

avatkozások helyszínein jelennek meg. Közülük az invazív stratégiájú és erőteljesen 

allergizáló parlagfű és a honos ürömfélék is gyakoriak.

Fauna
A helyi védettségű területről nincsenek kutatott adataink, de területbejárásunk al-

kalmával több védett madárfajt is megfi gyelhettünk. 

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KULTURÁLIS JELLEMZŐK

Idegenforgalom, turizmus

A terület és környezete hosszú múltra visszatekintő üdülőhely, a kiránduló és gyógy-

fürdőturizmusa révén. Kitűnő földrajzi adottságaival, több ezer holdas erdős környe-

zetével idegenforgalmi vonzerőt jelent. Különleges értéket képvisel a parkrendszer nö-

vényvilága és kiegyensúlyozott, üde klímája.
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További idegenforgalmi jelentősége, hogy szomszédságában található Magyarország 

legnagyobb természetes környezetbe épített, 26 pályából álló kalandparkja. 

Települési viszonyok
A védett terület Miskolc üdülőövezetének központi, frekventált területén fekszik. 

Oktatás, bemutatás
A védett terület megismertetését szolgálja a 2006-ban kiadott „Miskolc város helyi 

jelentőségű védett és védendő természeti értékei” című kiadvány. 

A terület határán a védettséget feltüntető hatósági tábla kihelyezendő.

A MIVÍZ Rt támogatásával korábban néhány jellegzetes, parkalkotó fa- és cserjefaj 

mellé tájékoztató tábla került. 

Kutatás
A védett területen nem folyik kutatás, felmérés, pedig szükségszerű lenne, hiszen 

adataink hiányosak a növényzetet illetően, és teljesen hiányzanak az állatvilágra vo-

natkozóan.

Egyéb használat
Nyilvános park

Kultúrtörténeti értékek
A miskolci Herman Ottó Múzeum 2004 decemberében próbafeltárást végzett 

Miskolc-Tapolcán, a fürdő előtti park központi területén. 

A feltárás során előkerültek a tapolcai bencés apátság templomának és kolostorépü-

letének maradványai. Az apátság épületei a mai felszín alatt 1,5 méter mélységben ta-

lálhatók. A rövid ideig tartó próbafeltárás során föltérképezték a keleti és déli kolostor-

szárny egy részét, valamint a templom főhajóját. A kolostor falai a korabeli járószinthez 

mérten 1,2 méter magasságig, míg a templom egyes részei 1 méter magasságig állnak. 

A templom esetében elkülöníthető egy 13. századi pusztulási réteggel jelzett Árpád-

kori, valamint egy középkori építési periódus. 

A kolostorépület monostorként épített apátsági templomában van az alapító Miskóc 

nemzetség temetkezései helye is. 

Mind a templom, mind a kolostorépület olyan állapotban maradt meg, hogy egy ké-

sőbbi teljes régészeti feltárás eredményeképp megrajzolható az apátság részletes szerkezete.

Táji értékek
A védett terület környezetében található erdők biztosítják a Tapolcai-medence szép 

környezetét, kellemes mikroklímáját. 

A sziklásabb, erodáltabb felszínek gyepvegetációja tovább színesíti, gazdagítja a táj 

élővilágát.

A közelben több védett terület is található (Kisköves, Boldogasszony papucsa-élő-

hely, várhegyi kőfejtő).
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CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

A TERÜLET ÉRTÉKELÉSE

A természetvédelmi jelentőség értékelése

Kritérium Minősítő jellemző Jelentőség

Méret A védetté nyilvánító határozat szerint 
6,5505 ha, de ez az adat nem egyezik 
meg a  helyrajzi számok alapján beazo-
nosítható telkek méretével.  

Pontosítani kell a védett 
terület lehatárolását

Diverzitás A védett terület élővilágának változa-
tossága a környezethez képest jelentős, 
hiszen nagy számban találhatók itt ide-
genhonos díszfajok is a honosak mellett.

Az 1920-as években 
létrehozott parkban 
megőrizték az eredeti 
vegetáció karakteres 
elemeit, illetve mutatós 
díszfajokkal egészítették 
azt ki.  

Természetesség Mesterséges- részben Jól kapcsolódik a kör-
nyezetében lévő termé-
szetes elemekhez.

Ritkaság Élővilágában gazdag terület, hasonló 
jellegű fajgazdag kiültetés nincs a kör-
nyéken.  

Helyi viszonylatban
ritka

Sérülékenység Sérülékeny Természetes és emberi 
hatások is veszélyeztet-
hetik

Jellemzőség Vegetáció: részben a földrajzi viszonyok-
ra jellemző, részben mesterséges
Flóra: vegetációtípusokra jellemző és 
mesterséges

Folyamatos ápolást, 
gondozást igényel!

Elhelyezkedés Összekötő elem az urbánus és a termé-
szetes területek között
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Területtörténet A munkácsi görög-katolikus püspökség a fürdő fejlesztése során 
már 1868-ban létesített parkot, de ez még akkor csak a hazai fafé-
leségekből kialakított parkerdő volt. 1907-ben Miskolc megvásá-
rolta a 48 kat.hold kiterjedésű területet, a város vízellátását segítő 
bővizű forrásokkal együtt. Az 1910-es években elkészült a vízmű, 
és kiépült a vízhálózat. Csak ezután, a 20-as évek táján kerülhetett 
sor a park fejlesztésére, kertművészeti módszerekkel. A korábbi 
faanyagból megmaradtak a mézgás égerek tájképileg fontos fa-
csoportjai, és idős fehér nyár, kocsányos tölgy és magas kőris pél-
dányok. Ezekhez nőttek hozzá az egzotikus fa- és cserjeféleségek, 
melyeket egynyári és évelő virágok sokasága egészített ki. (Hosszú 
ideig tradicionálisan őrizték a nagy körágyás szőnyegnövényekkel 
való kiültetését).
Időközben többször felmérték, áttervezték a parkot, és újabb tele-
pítések is történtek.
Helyenként a park túlzsúfolt lett, a sűrűn ültetett növények nem 
kaptak elégendő életteret, így esztétikai értékük is csökkent.
A tó létrehozásával kapcsolatosan nem találtunk adatokat. 
Azonban kialakítása a fürdő fejlesztésével együtt történhetett, és 
fontos szerepet kapott a fürdőből kiáramló meleg víz hűtésében, 
mielőtt az a Hejőbe jutott. A melegvizű tóba olyan érdekes és de-
koratív fajokat telepítettek, mint a hévízi és a piros tündérrózsa, de 
ezek már nem lelhetők fel. 
Jelenleg, a tó vízhűtési funkciója megszűnt, hiszen a barlangfürdő-
ben is be kellett üzemelni a vízforgatót, és ennek eredményeként 
a fürdőből nincs folyamatos melegvíz-pótlás, másrészt pedig az 
eredeti hőforrás vize a karsztos hidegvízforrással keveredve, eleve 
hűlve érkezik a felszínre. 
Jelenleg igen jelentős gond a tó megfelelő vízmennyiségének biz-
tosítása, de komoly probléma a vízgyűjtőről (környező hegyolda-
lakból) érkező, tápanyagban igen gazdag vizek tóba vezetése is. 
2006-ban a tavat teljesen leeresztették a VFV beruházásában meg-
valósuló fürdőfejlesztés miatt. Ugyancsak 2006-ban jelentős feltá-
rási munkálatok folytak a monostor területén is. 
A parkot – amíg létezett – a Miskolci Kertészeti Vállalat mint ki-
emelt területet kezelte, megszűnésével a parkfenntartási munkákat 
vállalkozásban végzik (Ökopark Kft.). 

Potenciális ter-
mészetvédelmi 
érték

A terület potenciális értéke a tó, a park és 
a környező természetes élőhelyek egysége.



Különleges tu-
dományos jelen-
tőség

Nincs különleges tudományos jelentő-
sége
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A legfontosabb természeti értékek meghatározása

A területen nincs jelentős földtani érték

A területen található források víztani értékek

A területen az edafi kus (talajtani) és mikroklimatikus viszonyoknak megfelelő társu-

lások alkotói a jellemzőek, kiegészülve díszkertészeti elemekkel.

A területen védett állattani értékek találhatók (rovarok, kétéltűek, madarak) de ku-

tatási adat nincs 

A területen jelentős kultúrtörténeti érték a bencés monostor romja.

Ideális természetvédelmi célkitűzések

A park és a tórendszer hosszú távon való fenntartása.

A területen élő védett fajok megőrzése.

A terület oktatási, bemutatási célú hasznosítása.

KORLÁTOZÓ ÉS VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

A korlátozó és veszélyeztető tényezők összefoglaló táblázata

Belső tényezők Külső tényezők

Természeti 
folyamatok

Növényzet elöregedése
Vízhozam csökkenése
Források kiapadása
A vízgyűjtőről jelentős mennyiségű szerves anyag 
mosódik a tóba, mely annak eutrofi zálását és fel-
iszapolódását gyorsítja  

Emberi
hatások

Nincs aktuális információ a park és a tó élővilá-
gáról
Nincs gondos kezelő, nem megfelelő fenntartás, 
ötletszerű beavatkozások
Újabb átgondolatlan növényültetések
Nincs természetes part sem a tónál, sem a parkot 
átszelő Hejő esetében, helyette meredek, épített 
partfalak között találhatók a vízterek (így nincs 
lehetőség a vizek öntisztulására, élőviláguk a lehet-
ségesnél jóval szegényebb) 
Illegális szemételhelyezés, taposás, lopás
A zavarások következtében az inváziós fajok betele-
pülése (a tóba és a parkba egyaránt)
Építkezések miatti területvesztés
Akvarisztikai célú fajok telepítése a tóba
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A természetvédelmi kezelés korlátai
A telekmegosztások és a tulajdonosi-kezelői változtatások nehezítik a védett terület 

pontos behatárolását és fenntarthatóságát.

A megfelelő beavatkozások jelentős beruházást igényelnek.

A kezelési költségek kompenzálására a költségvetésből is el kell különíteni anyagi 

forrásokat.

A korlátozó tényezők hatása az ideális célkitűzésekre
A külső természeti folyamatok közül a növényzet elöregedése és a parki növényállo-

mány besűrűsödése jelent komoly gondot (az elgyengült fák viharban, szélben kidől-

nek, kitörnek, a sűrű növényzet nem teszi lehetővé a fajok megfelelő fejlődését, azok 

felnyurgulnak, elgyengülnek stb.) 

Az emberi hatások közül elsősorban a koncepciótlanság és az ötletszerű beavatkozá-

sok okozzák a legnagyobb kárt.  

GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS FELADATOK 
MEGHATÁROZÁSA

GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK

Biztosítani a védett terület fennmaradását és biztosítani esztétikai, valamit termé-

szeti értékeinek bővítését

Természeti értékek bemutatásának lehetősége, oktatási hasznosítás

Turisztikai célú bemutatás, vonzóvá tétel

TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

Élőhelyek kezelése, fenntartása

A park növényállományának fenntartása, különös tekintettel a szépen fejlődött, 

koros, honos és exóta egyedekre

A vízterek (a tó és a parkot érintő Hejő-szakasz) vitalitásának biztosítása

Idegenhonos gyomfajok eltávolítása a területről

A terület tájképi megjelenését, faji összetételét befolyásoló (zavaró) új építmények 

(épület, kerítés, lépcső, támfal, földkábel, közmű stb.) létesítésére vonatkozó építési 

korlátozások bevezetése.

Fajvédelem 

Az élőhelyvédelem a területen élő fajok védelmét is szolgálja, külön előírások nem 

szükségesek.
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Tájidegen gyomfajok állományának szabályozása
Idegenhonos fajok (parlagfű, kanadai átokhínár) állományának minimalizálása

Látogatás
A természetvédelmi terület szabadon látogatható

Oktatás és bemutatás
A védett természeti terület megismertetése, valamint természetvédelmi oktatást-ne-

velést szolgáló programok megvalósítása szükséges

Kutatás
A védett területről rendelkezésre álló adatsorok kiegészítésre szorulnak

Terület- és földhasználat
A jelenlegi területhasználat változtatásának tilalma

KEZELÉSI FELADATOK

Kezelés

Az élőhelyek védelmét szolgáló kezelési előírások

Szükséges a vízterek átfogó, komplex tervezése (tavak és vízfolyások).

A park növényzetének felmérése és a szükséges beavatkozások meghatározása mellett 

a folyamatos ápolás elengedhetetlen.

Az idegenhonos gyomfajok kordában tartása folyamatos fenntartást igényel.

A szükséges ritkításokat a park területén vegetációs időn kívül (télen) kell végezni.

 A fajok védelmét szolgáló kezelési előírások

A védett területen található fajok védelme az átgondolt és folyamatos fenntartással 

biztosítható leginkább.

A területen kemikáliákat nem lehet alkalmazni, kivéve, ha a védett terület növény-

állományának megmentése csak növényvédő szer alkalmazásával lehetséges. Ebben az 

esetben azonban használatukhoz külön engedély szükséges.

 Az erdőgazdálkodásra vonatkozó előírások

–

A vadgazdálkodásra vonatkozó kezelési előírások

–
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Közlekedést érintő kezelési előírások

A védett terület a gépkocsiforgalom elől jelenleg is elzárt terület. Ez a továbbiakban 

is fenntartandó.

A parkban a gyalogos forgalom a kiépített sétányok, járdák, utak segítségével irányí-

tott. Bővítésük, különösen az alapozott, burkolt felületek növelése kerülendő. 

A gépjárműforgalommal kapcsolatos tiltások nem vonatkoznak a kezelési és hatósági 

feladatokat ellátó gépjárművekre.

Oktatást, bemutatást érintő kezelési előírások

Szükséges a védettséget jelző tábla elhelyezése a terület megközelíthetőségi pontjai-

nál.

Szükséges egy, az ajánlott ösvény kezdeténél elhelyezett tájékoztató tábla, mely a 

védett terület értékeinek megismertetését segítené. 

A korábban kihelyezett növényismertető táblák pótlása, illetve bővítése javasolható

Kutatást érintő előírások

Szükséges a teljes védett terület újbóli és teljes felmérése

 Területhasználatot érintő előírások

A védett területen a földhasználat módosítása és mindennemű építmény létesítése 

tilos

ADMINISZTRÁCIÓ

a) Védetté nyilvánítás, védelem feloldása

Miskolc-Tapolca parkrendszerének védelmét Miskolc m. város Tanácsa végrehajtó 

Bizottsága a V-48/Tk.43.283/1979.IV.12.VB.sz.határozatában mondta ki

A tulajdoni lapok alapján nem dönthető el, melyik telken mennyi a védett terület, 

ezért azt újra pontosítani kell

A védettség nem szerepel a terület tulajdoni lapjain, ezért az pótlandó

Az eredeti határozatban szereplő Miskolci Kertészeti Vállalat megszűnt, új kezelő-

szerv megnevezése szükséges

A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket 

károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat – a védett természeti 

érték közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetén – a jogorvoslatra te-

kintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

A Természetvédelmi Törvény értelmében (1996. évi LIII.) fel kell oldani a természeti 

érték védettségét, ha annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban 

nem indokolják. A helyi védett természeti érték védettségének feloldásához az illetékes 

természetvédelmi hatóság véleményét be kell szerezni. A természetvédelmi hatóság- ál-

lásfoglalása alapján – a nyilatkozatát 60 napon belül adja meg.
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A helyi védetté nyilvánítás esetén a települési önkormányzat jegyzője a védetté nyil-

vánító, illetve a védettség feloldásáról rendelkező önkormányzati rendeletet - nyilván-

tartási célból - hivatalból meg kell küldenie az illetékes természetvédelmi hatóságnak 

(Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség).

MUNKATERV

Középtávú munkaterv

A kezelési terv érvényességi idejére (2007– 2011) vonatkozó időszak alatt a következő 

eredményeket kell elérni: 

– A védett terület pontos lehatárolása

– Komplex felmérési és fenntartási/fejlesztési terv a védett területen található parkra 

és vízterekre

– Folyamatos, átgondolt fenntartási tevékenység

– A bemutatást segítő tábla és a védettséget jelző táblák kihelyezése

Éves munkaterv

2007: A védett terület pontos kiterjedésének rögzítése

A védettség tényének a tulajdoni lapra való rávezetésének kezdeményezése

Az építési korlátozás széljegyzetben való megjelölése

Védettséget jelző tábla kihelyezése 

A terület folyamatos ápolása

2008:

Komplex felmérési és fenntartási/fejlesztési terv a védett területen található parkra 

és vízterekre

A terület folyamatos ápolása

A bemutatást segítő táblák kihelyezése

2009:

A komplex felmérés során megfogalmazott feladatok ütemes végrehajtása 

A terület folyamatos ápolása

2010:

A komplex felmérés során megfogalmazott feladatok ütemes végrehajtása 

A terület folyamatos ápolása

2011:

A komplex felmérés során megfogalmazott feladatok ütemes végrehajtása 
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A terület folyamatos ápolása

A kezelési eredmények összegzése 

A kezelési terv felülvizsgálata, és a következő öt éves ciklusra való elkészítése

A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSE ÉS A TERV FELÜLVIZSGÁLATA

A természetvédelmi kezelési tervben foglaltakat Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője 

ellenőrzi.

A kezelési terv felülvizsgálatának tervezett időpontja 2010.

Az új kezelési terv életbe lépésének időpontja 2011.

MELLÉKLETEK

1. Védetté nyilvánítási rendelet  másolata (2 oldal)
2. Tulajdoni lapok másolata (18 oldal)
3. Topográfi ai térkép (EOV) másolata (M=1:10000) a telekhatárok jelölésével
4. Erdészeti térképlap másolata a telekhatárok jelölésével
5. 2005 évi légi felvétel a telekhatárok jelölésével
6. Földi fotók
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