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1. Bevezetés 
1. 1. Előzmények 

A Talent-Plan Kft. (9023 Győr, Richter János u. 11.) készíti el Koroncó önkormányzatának 
megbízásából a Koroncó településrendezési eszközök módosítása című dokumentumot (Munkaszám: 
18097). A dokumentációt a tervezők véleményezés céljából az illetékes környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási 
Hivatala részére megküldte.  

Erre azért volt szükség mert a tervmódosítással érintett területek egy része az országos 
területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 18. § (1) bekezdése alapján az ökológiai 
folyosó övezetébe tartozik. Ebből kifolyólag bizonyos megkötések érvényesek a területre.  

 
Az ökológiai hálózattal érintett területekre vonatkozó tervmódosítás a következőket tartalmazza:  

Telektulajdonosi igény merült fel Koroncó településrendezési tervének módosítására a 
horgászsport kiszolgálása érdekében. A település déli-, külterületi részén található -Tét várossal 
határos területén- történne a módosítás. A különleges golf terület egészére érvényes, hogy a Kg 
jelzés megváltozik Kbsz (különleges beépítésre nem szánt terület szabadidős) jelzésre, mivel a 
golf (alap) funkció már nem szerepel a további elképzelésekben. A terület beépítési paraméterei 
így nem változnak meg.  

Az itt található horgásztavak kiszolgálása érdekében a 0152/31, 0152/30, 0152/27, 0152/28, 
0152/18 hrsz-ú különleges golf terület (Kg) változna különleges beépítésre nem szánt terület – 
horgászatot kiszolgáló hétvégiházas üdülőterületté (Kbüh). A 0150/6 különleges terület (Kg) 
változna különleges beépítésre nem szánt terület – élményfarm területté (Kbéf). A terület egy 
része véderdővé (Ev) módosulna. A fent említett különleges területen a jelenleg hatályos 
tervlapokon nem szerepel az az öntöző tó (V), mely a befektető jelen terveihez kapcsolódna 
(vízjogi engedéllyel rendelkezik), ezért ezt is feltüntetésre került a 0150/5 hrsz-ú területen.  

A különleges terület északi oldalánál elhelyezkedő 903/9, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 
903/14, 903/15, 903/16, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8, 905/9, 905/10, 905/11, 
905/12, 905/14, 905/15, 905/16, 905/17, 905/18, 905/19, 905/20 hrsz-ú hétvégiházas 
üdülőterület (Üh) különleges beépítésre szánt terület – horgászatot kiszolgáló hétvégiházas 
üdülőterületté (Küh) módosulna az egységes jelölés kialakítása érdekében. Mivel ez a terület 
már beépült, így a 15%-os beépíthetőség szerzett jognak számít, ezért ez a terület nem kerül 
beépítésre nem szánt kategóriába.  

A kiszolgáló területek megközelíthetőségéhez szükséges úthálózat feljelölését is tartalmazza 
a módosítás, így ezek közútról történő megközelíthetősége is megoldott. Új beépítésre szánt 
terület nem kerül kijelölésre. A kijelölésre kerülő területek funkciói előre láthatóan nem lesznek 
káros hatással a természeti környezetre. A horgászatot kiszolgáló hétvégiházas üdülőterület a 
terület északi oldalánál már megvalósult, kiépítésénél figyelembe vették a fakadóvíz és 
árvízvédelmi sávot. 

A hatóság a Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság előzetes tájékoztatási szakaszban nyújtott 
adatszolgáltatása alapján (Hiv. szám: 1757-11/2018) a módosítással érintett területen védett növény 
és állatfajok egyedei (hússzínű ujjaskosbor, széleslevelű nőszőfű, fehér madársisak, dunai 
tarajosgőte, vöröshasú unka, zöld gyík) találhatóak. A hatóság a védett fajok jelenléte, illetve az 
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ökológiai hálózat státusza miatt az eljárás során további „természetvédelmi szempontú vizsgálat 
elkészítését javasolja”. 

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 Koroncótól déli irányba található a Zöld-major és a Marcal folyó közötti 

területen a 8418-as számú aszfaltút mellett az Ürgehegy irányába.  

A vizsgált terület Koroncó település közigazgatási határán belül fekszik, mely település a Győri 
járásban található. Hazánk kistájkataszteri felosztása alapján a Kisalföld, Győri-medence, Csorna-sík 
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 mélyebb fekvésű, folyók menti területeinek 
természetes növénytakarójára a keményfás- és puhafás ligeterdők, illetve mocsárrétek voltak a 
jellemzők. Győr és Koroncó térségében nyomokban homoki erdősszytepp-vegetáció is fellépett. Ma 
főként a szántóföldi művelés dominál. A Marcal menti mocsárrétek mára erősen fragmentálódtak, 
melyekről közepes inváziós terhelés mondható el (Király Gergely 2008).  

 
1. ábra. Áttekintő térkép (topográfiai 100.000). 
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2. ábra. Áttekintő térkép (topográfiai 10.000). 

 

2. 2. A vizsgált terület lehatárolása 
A vizsgálat a következő hrsz.-i számú területeket érinti: 0152/31, 0152/30, 0152/27, 0152/28, 

0152/18, 0150/6, 0150/5, 903/9, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 903/14, 903/15, 903/16, 905/3, 
905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8, 905/9, 905/10, 905/11, 905/12, 905/14, 905/15, 905/16, 905/17, 
905/18, 905/19, 905/20. 

A horgászatot kiszolgáló hétvégiházas üdülőterületté a 0152/31, 0152/30, 0152/27, 0152/28, 
0152/18 hrsz-ú különleges golf terület (Kg) változna különleges beépítésre nem szánt terület – 
(Kbüh). 

A 0150/6 különleges terület (Kg) változna különleges beépítésre nem szánt terület – 
élményfarm területté (Kbéf). A terület egy része véderdővé (Ev) módosulna.  

A fent említett különleges területen a jelenleg hatályos tervlapokon nem szerepel az az öntöző 
tó (V), mely a befektető jelen terveihez kapcsolódna (vízjogi engedéllyel rendelkezik), ezért ezt is 
feltüntetésre került a 0150/5 hrsz-ú területen. 

A különleges terület északi oldalánál elhelyezkedő 903/9, 903/10, 903/11, 903/12, 903/13, 
903/14, 903/15, 903/16, 905/3, 905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8, 905/9, 905/10, 905/11, 905/12, 
905/14, 905/15, 905/16, 905/17, 905/18, 905/19, 905/20 hrsz-ú hétvégiházas üdülőterület (Üh) 
különleges beépítésre szánt terület – horgászatot kiszolgáló hétvégiházas üdülőterületté (Küh) 
módosulna az egységes jelölés kialakítása érdekében. Mivel ez a terület már beépült, így a 15%-os 
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beépíthetőség szerzett jognak számít, ezért ez a terület nem kerül beépítésre nem szánt kategóriába 
(3. ábra).  

 

 

3. ábra. Módosítandó területek. 

 

2. 3. A vizsgált terület természetvédelmi érintettsége 

A tervezési terület az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának a részét képezi (4. és 5. 
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.  
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(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.  

(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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4. ábra. Országos Ökológiai Hálózat (topográfia 10.000) 

 

5. ábra. Országos Ökológiai Hálózat (topográfia 10.000). 
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3. Vizsgálat során alkalmazott módszerek 
3. 1. Vizsgálat időszaka 

A terepi adatgyűjtésre 2019. február, március és április hónapokban került sor:  

 2019.02.15 
 2019.03.07 
 2019.03.20 
 2019.03.28 
 2019.04.20 

 

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.  

 



Élővilág felmérés– Koroncó-Településrendezési eszközök modosítása 
 

12/24 

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 
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. (A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatközélését leszámítva /Hiv. szám: 1757-
11/2018/). 

Ugyanakkor tágabb értelemben a „Koroncó térségi homokterületek” megjelölés alatt a Fertő-
Hanság Nemzeti Park tanulmánykötetében a Rence 1-ben a barna medvelepke (Hyphoraia aulica) 
(Szabadfalvi, Ambrus 2015) is feltüntetésre került. Polgár Sándor (1941) Győrmegye flórájára 
vonatkozó kiemelkedő munkában ugyancsak a Koroncó térségi homokterületekről közli még a védett 
fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans) és sziki árokvirág (Samolus valerandi) előfordulását. Ezek 
mára eltüntek a térségből.  

 
4. Eredmények 

4. 1. Botanikai vizsgálatok eredményei 
A vizsgált terület délnyugati részén találunk egy magasabb dombhátat, mely merőlegesen fut a 
Marcal vízfolyásra. A területet tengerszint feletti magasságából adódóan (115-118 m), szárazabb 
mikroklímát kedvelő élőhelyegyüttes alkotja. Ettől északabbra egy mélyebb fekvésű völgy húzódik 
(112,5 m tszf). Itt jellemzően vizes élőhelytípusokat találunk. Összesen 33 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.  

 

2. táblázat. Az élőhelyek összefoglaló táblázata. 

ID ÁNÉR Élőhelyfoltok 
megnevezése 

Élőhelyek 
természetessége 

Közösségi jelentőségű 
élőhely (Natura 2000) 

1 P8 Vágásterületek Teljesen leromlott (1) nem 

2 S4 Ültetett erdei- és 
feketefenyves Teljesen leromlott (1) nem 

3 G1 Nyílt 
homokpusztagyepek Közepesen leromlott (3) 6260 

4 S1 Akácültetvény Teljesen leromlott (1) nem 

5 G1 Nyílt 
homokpusztagyepek Közepesen leromlott (3) 6260 

6 G1 Nyílt 
homokpusztagyepek Közepesen leromlott (3) 6260 
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7 P8 Vágásterületek Teljesen leromlott (1) nem 
8 M5 Homoki nyaras Erőteljesen leromlott (2) 91N0 

9 S4 Ültetett erdei- és 
feketefenyves Teljesen leromlott (1) nem 

10 OD Lágyszárú özönfajok 
állományai Teljesen leromlott (1) nem 

11 T10 Fiatal parlag és ugar Teljesen leromlott (1) nem 
12 S1 Akácültetvény Teljesen leromlott (1) nem 

13 T1 Egyéves intenzív 
szántóföldi kultúra Teljesen leromlott (1) nem 

14 OD Lágyszárú özönfajok 
állományai Teljesen leromlott (1) nem 

15 S7 Nem őshonos fafajú 
ültetett fasor Teljesen leromlott (1) nem 

16 P2a Üde- és nedves 
cserjések 

Közepesen leromlott (3-
4) nem 

17 P2a Üde- és nedves 
cserjések 

Közepesen leromlott (3-
4) nem 

18 U8m Folyóvizek Közepesen leromlott (3) nem 
19 OB Jellegtelen üde gyep Teljesen leromlott (1) nem 
20 U11 Út- és vasúthálózat Teljesen leromlott (1) nem 
21 U8m Folyóvizek Közepesen leromlott (3) nem 
22 OB Jellegtelen üde gyep Teljesen leromlott (1) nem 
23 U9m Állóvizek Erőteljesen leromlott (2) nem 
24 U9m Állóvizek Erőteljesen leromlott (2) nem 

25 RB Őshonos fafajú puhafás 
jellegű vagy pionír erdő Erőteljesen leromlott (2) nem 

26 U9m Állóvizek Erőteljesen leromlott (2) nem 

27 U2 
Kertvárosok, 
szabadidős 
létesítmények 

Teljesen leromlott (1) nem 

28 RB Őshonos fafajú puhafás 
jellegű vagy pionír erdő Közepesen leromlott (3) nem 

29 U9m Állóvizek Erőteljesen leromlott (2) nem 

30 RB Őshonos fafajú puhafás 
jellegű vagy pionír erdő Közepesen leromlott (3) nem 

31 U9m Állóvizek Erőteljesen leromlott (2) nem 
32 D34 Mocsárrétek Közepesen leromlott (3) 6440 

33 RB Őshonos fafajú puhafás 
jellegű vagy pionír erdő Közepesen leromlott (3) nem 

 

A 2. folt egy középkorú feketefenyő (ÁNÉR: S4), helyenként felnyíló foltokkal. Alacsony 
természetességű élőhely, ahol erőteljes a fenyőfűavar felhalmozódása. Nagy kiterjedésű élőhely az 1. 
folt, ami jelenleg vágásterület (ÁNÉR: P8), korábban fenyő, illetve akácültetvény volt a területén. 
Most erőteljes gyomosodás figyelhető meg uralkodó faja a siskanádtippan (Calamagrostis epigeios). 
Nagyon alacsony természetességű teljesen leromlott élőhelynek tekinthetjük. Ugyancsak letermelt 
terület a 7. folt, ami korábban akácültetvény lehetett. Most itt is erőteljes a gyomosodás, illetve a 
siskanádtippan (Calamagrostis epigeios) fertőzöttség. Ennek a dombhátnak jelentős részét a 4. folt 
teszi ki, ami egy alacsony természetességű fiatal akácültetvény (ÁNÉR: S1).  
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Ennek a dombhátnak feltételezhetően természetes élőhelyfoltjai az 5. 6. és 3. foltok, amik már nagyon 
kicsi (pár 10 négyzetméteres kiterjedésű) nyílt homokpuszta gyepfragmentumok (ÁNÉR: G1) (1. 2. 
kép). Koroncó térségére mint, természetes vegetáció Király (2008) említi az erdősszytepp-vegetációt. 
Sajnos az akácossal körülvett foltban ritka vagy védett homoki fajok előfordulására kevés az esély. 
Az utolsó terepbejárásra április 20-án került sor. Ekkor nem mutattunk ki védett fajokat a területről. 
A felmérés idején ugyanakkor megállapíthattuk, hogy a társulás vázfaja a Festuca vaginata uralja a 
foltokat. Kis kiterjedésük ellenére is színfoltjai a vizsgált területnek és a Koroncó térségi homokvidék 
utolsó hírmondóinak egyikei lehetnek ezek a fragmentumok. Natura 2000 élőhelytípus a 
homokfragmentum, de kicsi kiterjedése bolygatott környezete miatt kicsi a részesedése.  

A homoki élőhely-együttesek részét képezi a 8. folt, ami elsősorban megjelenésében tekinthetünk 
egy alacsony természetességű homoki-nyaras fragmentumnak (ÁNÉR: M5). Korábban valószínű az 
előző foltokkal együtt alkothattak homoki erdőssztyeppet a buckatetőkön. Ennek az élőhelynek is van 
Natura 2000 élőhellyel azonosítható élőhelytípusa, de kicsi kiterjedése és alacsony természetessége 
miatt nem tekinthető jelentős élőhelynek. Ugyanakkor az is kiemelendő, hogy egy későbbi (tavaszi, 
nyár eleji) időpontban előkerülhetnek védett vagy ritka homoki fajok, amik emelik az élőhely értékét.  

A 9. élőhelyfolt a 2. folttal megegyező ültetett fenyves. Alacsony természetességű ültetvény 
feltételezhetően az egykori homoki tisztások helyére lett telepítve. Ennek déli csücskében találjuk a 
10. foltot, amit a magas aranyvessző (Solidago gigantea) dominál. (ÁNÉR: OD).  

 
1. kép. A 3. élőhelyfolt pár tíz négyzetméteres nyílt 
homokpusztagyep fragmentuma. 

 
2. kép. A 6. folt akáccal körülvett homokpuszta 
fragmentum.  

 

A vizsgált területen észak felé haladva mélyebb térszínre érünk. Itt találjuk a mesterségesen 
kialakított horgásztavakat (26. 24. és 23. foltok). Az vizek a szabadidő eltöltését szolgáló mesterséges 
vízterek (ÁNÉR: U9m), ahol természetes növényzetről alig beszélhetünk (3. kép). Partja állandóan 
zavart, fásszárú növényzetet alig találunk, a parti zonációt egy nagyon keskeny nádas jelenti, ami a 
parti rézsüre jellemző. Bizonyos részeit leégetik évről évre. A tavakat a 27. folt öleli körbe, mely 
szintén mesterséges a tavakat kiszolgáló murvás út, túlnyomó részt faházak alkotják (ÁNÉR: U2). 
Teljesen leromlott 1-es természetességű élőhely.  

A tavakat mentén találunk egy csatornát (18. 21. foltok) amit az Üde – és nedves cserjések követnek 
a 16. és 17. élőhelyfoltok. Ezek a foltok közepesen leromlottak (3-4), a keleti részükben mézgás éger 
(Alnus glutinosa) kíséri a csatornát majd a kiszélesedett részeken jellemző a rekettyefűz (Salix 
cinerea) bokrok, amiket nádas (Phragmites australis) és gyepes sédbúzás (Deschampsia caespitosa) 
foltok mozaikolnak (4. kép). A Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatásában 
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megjelölt védett növényfajok közül a hússzínű ujjaskosbor a széleslevelű nőszőfű és fehér madársisak 
potenciálisan előfordulhatnak ezen a termőhelyen. A felmérés időpontja megelőzte a növények 
tenyészidejét.  

 

 
3. kép. A horgásztavak egyike. A tavak elsődleges a 
horgászat kiszolgálása.  

 
4. kép. A 17. élőhelyfolt rekettyefüzessel és a gyepes 
sédbúzával. 

 

A 33. folt a vizsgált terület mélyfekvésű része, ahol puhafás jellegtelen erdőt találunk (ÁNÉR: RB). 
Fiatal nyárfák dominálják a területet. Az alacsonyabb részeken kora tavasszal vízállásos foltok voltak, 
ahol rekettyefüzek és magassásost találunk.  

Ugyancsak a mélyebb térszínen találjuk a 32. foltot, ami kora tavasszal erősen vízállásos mocsárrét 
(6. kép). A korai vizsgálati időpontban nem tette lehetővé a rét részletes florisztikai felmérését. Kis 
kiterjedésű, erősen gyomosodó gyep, ami legfeljebb közepes természetességű. Bár az ÁNÉR kódnak 
van közösségi jelentőségű megfelelője az alacsony természetessége miatt nem „teljes értékű”. A 
Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatásában megjelölt védett növényfajok közül a 
hússzínű ujjaskosbor a széleslevelű nőszőfű és fehér madársisak potenciálisan előfordulhatnak ezen 
a termőhelyen.  

 

 
5. kép. A 29. folt a puhafás jellegtelen erdőben található 
állóvíz. 

 
6. kép. A 32. élőhelyfolt a kora tavasszal erősen 
vízállásos mocsárrét fragmentum. 
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Kiemelendő még a 30. folt, ami ugyancsak puhafás jellegtelen erdő (ÁNÉR: RB). A 29. és 31. foltok 
vízállások, ami korábban a 19. élőhelyfolt vagyis csatorna részét képezték, de mára állóvízként 
funkcionálnak (5. kép). A tavak körül idősebb korú fehérnyaras állomány van. A vizsgálatok során 
nem mutattuk ki a hóvirágot vagy csillagvirágot, mely emelte volna a terület értékét.  

A vizsgált élőhelyről védett, ritka vagy közösségi jelentőségű növényfajt nem mutattunk ki. A 
nemzeti park adatszolgáltatásában megjelölt védett növényfajok a vizes élőhelytípusokhoz kötődnek. 
Ilyen élőhelytípusokat találunk a 33. 32. 16. és 17 foltokban.  

A vizsgált területen elkülönítettünk közösségi jelentőségű élőhelytípusokat, de ezek vagy 
kiterjedésük vagy természetességük miatt kevésbé értékes élőhelyek (8. ábra). Az 5. és 6. 
élőhelyfoltok vagyis a nyílt homokpuszták beékelődnek az akácosba. Feltételezhetően korábban jóval 
nagyobb kiterjedésűek voltak ezek az élőhelyek. A magasabb térszínen megmaradt három folt 
feltételezhetően védett vagy ritka homoki fajt már nem rejt.  

Ugyancsak alacsony természetességű a homoki nyaras, ami a 8. foltban lett elkülönítve. Kis 
kiterjedésű élőhely, ami várhatóan letermelésre kerül majd.  

A 32. élőhelyfolt mocsárrét, amelynek vegetációja a vizsgálati időszakban még nem indult be. A gyep 
kora tavasszal erősen vízállásos volt. A nemzeti park adatszolgáltatása során megjelölt védett fajok 
feltételezhetően ehhez és a szomszédos puhafás jellegű élőhelytípushoz köthetők. Kis kiterjedésű 
közepes természetességű élőhelyfolt.  

 

 

6. ábra. Élőhely térkép ÁNÉR kódokkal. 
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7. ábra. Élőhely térkép folt azonosítókkal.  

 

 

8. ábra. Natura 2000 (közösségi jelentőségű) élőhelyek. 
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A vizsgált területet túlnyomó többségében teljesen (1-es kategória) vagy az erőteljesen leromlott (2-
es kategória) természetességi kategóriába sorolhatjuk (9. ábra). Ez alól a három nyílt homokpuszta 
fragmentum a kivétel, mely közepes természetességű. Sajnos mindhárom folt nagyon kis kiterjedésű 
feltételezhetően ritka vagy védett faj nem is mutatható ki már innen.  

 

 

9. ábra. Természetességi térkép.  

 

Ugyancsak közepes természetességű foltok még a puhafás jellegtelen erdők a 33. és a 30 foltok, 
illetve az utóbbi élőhelyre beékelődő két vízállás még (29. és 31. foltok). Védett vagy ritka fajok 
innen sem kerültek elő. Természetességi szempontból kiemelendő a 16. és 17. foltok, de ezek is 
nagyon kis kiterjedésűek. Florisztikai vizsgálatra kevésbé volt alkalmas a felmérés időpontja.  
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10. ábra. Átnézeti élőhely térkép. 

 

4. 2. Zoológiai vizsgálatok eredményei 

A kora tavaszi időszakban volt módunk a terület zoológiai vizsgálatát elvégezni. Elsősorban a 
madarak, kétéltűek és hüllők csoportjára koncentráltunk. Irodalmi közlések a már említett Rence 1 
kötet botanikai és lepkészeti munkájában találunk a „Koroncó környéki homokterületek” 
megjelölésével. Pontosabb lokalitás nincs megadva. A homokterületekhez kötődő ritka fajnak a barna 
medvelepkének (Hyphoraia aulica) van egy adatközlése.  

 

Kétéltűek 

A terepbejárások alkalmával négy kétéltű fajt mutattunk ki. Ezek közül kiemelendő a Natura 2000 
jelölő faj a vöröshasú unka (Bombina bombina). Ezen felül az erdei béka (Rana dalmatina), illetve a 
„zöldbékák” közé tartozó kecskebékát (Pelophylax kl. esculentus) mutattuk még ki a békák közül. 
Egy gőte faj a pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) is előkerült. A FHNPI által megadott adatközlésben 
szerepel a dunai tarajosgőte is. Mi ezt a fajt nem tudtuk kimutatni, de a terület egyes részei 
potenciálisan alkalmasak lehetnek a faj szaporodásához. 

 

Vöröshasú unka (Bombina bombina)  

A faj a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatközélésében /Hiv. szám: 1757-11/2018/) 
is bent van. Mi a 32. élőhelyfoltban a mocsárrét vízállásos részéből mutattuk ki. A faj nem 
távolodik el a víztől egész nyáron aktív folyamatosan petézik. A téli nyugalmi időszakában 
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bizonyos példányok az iszapban hibernálódnak, de a víztest környéki erdőkben vagy éppen 
nádasokban is megtörténhet ez (7. kép).  

 
7. kép. A natura 2000 jelölő faj a vöröshasú unka. 

 

Erdei béka (Rana dalmatina) 

A tavak menti puhafás jellegű erdőben figyeltük meg imágó formájában (33. élőhelyfolt), ahol 
egy vízállásos részen petecsomói is láthatók voltak. A 29. élőhelyfoltban vagyis egy mélyebb 
víztérben (volt csatornában) a petecsomói voltak láthatók. 

 

Kecskebéka alakkör (Pelophylax kl. esculentus) 

A zöldbékák közé három fajt a kis tavibékát a tavibékát és a kecskebékát sorolhatjuk. Ezen 
fajok elkülönítése morfológiai bélyegek alapján kérdéses. Így a három fajt együtt kezeljük. 
Jellemző a zöldbékákra, hogy a víztestet nem hagyják el nem véletlen a vízibéka elnevezés.  

A vizsgált területen belül a 29. élőhelyfoltban vagyis egy mélyebb víztérben (volt 
csatornában) figyeltük meg. Feltételezhető, hogy a horgásztavakban és a többi víztérben, 
illetve csatornában is jelen lehet a faj. 

 

Pettyes gőte (Triturus vulgaris) 

A faj szaporodásához időszakos vagy állandó élővíz szükséges. Keréknyomokban összegyűlt 
vizek, kubikgödrök lassan áramló vizű csatornák mindegyike alkalmas lehet a faj 
tenyészetére. A vizsgált területen belül a vöröshasú unkával együtt a 32. élőhelyfoltban a 
mocsárrét vízállásos részéből mutattuk ki (8. kép). 
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8. kép. A viszonylag gyakori pettyes gőte. 

 

Hüllők 

A terepbejárások alkalmával három hüllőfajt mutattunk ki: A vízisiklót (Natrix natrix) a fürgegyíkot 
(Lacerta agilis) és a zöld gyíkot (Lacerta viridis). Ez utóbbi faj a FHNPI által megadott adatközlésben 
is szerepel.  

 

Fürgegyík (Lacerta agilis) 

A hazánkban viszonylag gyakori faj a Marcal menti töltésen, de elsősorban a 4. élőhelyfoltban 
a szárazabb, magasabb térszínű akácosban volt tömeges.  

Zöld gyík (Lacerta viridis) 

Az előző fajnál jóval ritkább, érzékenyebb faj. A száraz klímájú területeket kedveli a 
homokpuszták egyik karakter gyíkfaja. Győr-Moson-Sopron megyében a Pannonhalmi-
dombság magasságában éri el elterjedésének északi határát. Célirányosan a 4. élőhelyfoltban 
kerestük, ahol több példánya is megfigyelésre került (9. kép).  

Vízisikló (Natrix natrix) 

A vizsgált területen belül a 29. élőhelyfoltban vagyis egy mélyebb víztérben (volt 
csatornában) figyeltük meg. Feltételezhető, hogy a horgásztavakban és a többi víztérben, 
illetve csatornában is jelen lehet. 
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9. kép. A homokpuszta gyepfragmentumban regisztrált zöld gyík. 

 

Madarak 

A vizsgált területen elsősorban a fásterületekhez kötődő gyakori fajok kerültek megfigyelésre: 
széncinege, kék cinege, fekete rigó, énekes rigó, mátyásmadár, szarka, dolmányos varjú, nagy 
fakopáncs, seregély, tőkés réce. Egy faj érdemel kiemelést a Natura 2000 jelölő feketeharkály 
(Dryocopus martius). A faj a terepbejárások alkalmával rendszerese megfigyelésre került. A ragadozó 
fajok közül a vörösvércse és az egerészölyv volt rendszeres a területen (11. kép). 

Sikerült költését igazolnunk a hollónak (Corvus cornix). A 9. élőhelyfolt fenyvesében regisztráltunk 
egy fészket (10. kép). A fészek alatt egerészölyv tollakat találtunk, de a terepbejárásokkor a hollót 
riasztottuk fel többször is a fészekről. Elképzelhető, hogy korábban egerészölyv költött a fészekben.  

 

  
10. kép. Hollófészek. 11. kép. Kameracsapdával készült ritka pillanat. 

Egerészölyv a csatornában. 
 

A halastavak táplálkozó helye a szürkegémnek, nemes kócsagnak és a kárókatonának, amiket 
ugyancsak rendszeresen megfigyeltünk a területen.  
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Emlősök 

Az emlősök közül a vidra (Lutra lutra) emelhető ki, mely faj életmódjából következően a halastavak 
környékén sokszor megtalálható. A 28. élőhelyfoltban (13. kép) vagyis egy volt csatorna mélyebb 
vizében sikerült a nyomait megtalálnunk. A jellegzetes hullatékát (12. kép), jelölő szagát és taposási 
nyomait is sikerült megfigyelni. A kameracsapda sajnos nem regisztrálta az állatot, de nyomai 
egyértelműen mutatják állandó jelenlétét. 

  
12. kép. A vidra friss hullatéka a csatorna parton. 13. kép. A csatorna, ahonnan vidra nyomai előkerültek. 

 

4. 3. A módosítandó területek értékelése élővilág-védelmi szempontból  
 
A tervezéssel három elkülönülő terület érintett (3. ábra). A hétvégiházas üdülőterület (KBüh) 
túlnyomórészt leromlott természetességű élőhelyeket érint (19. 22. és 20. élőhelyfoltok foltok) érint. 
A 17. élőhelyfolt közepes természetességű élőhely ennek egy része érintve lesz.  
 
A másik hétvégiházas üdülőterület (Küh), bár átsorolásra szánt, de ez beruházással, építkezéssel nem 
jár, mert a beépítésre szánt területek már kiépültek. Ezen belül a 30. élőhelyfolt, illetve az itt található 
vízterek az élővilág-védelémi szempontból említésre méltó élőhelyek.  
 
A harmadik összefüggő folt egy részén egy ún. öntöző tó (V) létesülnek, mely rendelkezik már vízjogi 
engedéllyel. A terület teljes egészében alacsony természetességű élőhelytípust érint (11. élőhelyfolt). 
A véderdő (Ev) besorolásra szánt terület részben egy alacsony természetességű fenyvest (9. 
élőhelyfolt), egy teljesen leromlott, özönfajokkal fertőzött területet (10. élőhelyfolt), illetve a 33. 
élőhelyfolt egy részét (Jellegtelen puhafás erdő) érinti. Ez utóbbi természetközeli (közepes 
természetességű) élőhelytípus. Az élményfarm (Kbéf) részben egy nagyon alacsony természetességű, 
ugar jellegű másodlagos élőhelyet, illetve egy mocsárrét jellegű területet venne igénybe. Az utóbbi 
élőhelytípus természetközeli, de a jelen élőhelyfolt erősen gyomosodó legfeljebb közepes 
természetességű habitat. Az időszakos víztereiből mutattuk ki a vöröshasú unka jelölőfajt.  
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