13. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez
A Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció tartalmi
követelményei
I. A Natura 2000 fenntartási terv
1. A terület azonosító adatai
1.1. Név
1.2. Azonosító kód
1.3. Kiterjedés
1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.5. Érintett települések
1.6. Egyéb védettségi kategóriák
1.7. Tervezési és egyéb előírások
2. Veszélyeztető tényezők
3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
3.2. Kezelési javaslatok
3.2.1. Élőhelyek kezelése
3.2.2. Élőhely-rekonstrukció és élőhelyfejlesztés
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések
3.2.4. Kutatás, monitorozás
3.2.5. Mellékletek: a tervezési területen javasolt természetvédelmi kezelések,
valamint a művelési ág lehetséges megváltoztatásának összegzése (térkép és
táblázat)
3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a
tulajdonviszonyok függvényében
3.3.1. Agrártámogatások
3.3.1.1. Jelenlegi működő agrártámogatási rendszer
3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
3.3.2. Pályázati források
3.3.3. Egyéb
3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
3.4.2. A kommunikáció címzettjei
3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó dokumentáció
1. A tervezési terület alapállapot jellemzése
1.1. Környezeti adottságok
1.1.1. Éghajlati adottságok
1.1.2. Vízrajzi adottságok
1.1.3. Talajtani adottságok

1.2. Természeti adottságok
1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek
Élőhely neve:

Élőhely kódja:

Élőhely előfordulásai a területen:

térképmelléklet

Élőhely területi aránya:

Élőhely kiterjedése a területen:

Élőhely jellemzése:

Élőhely természetességi degradáltsági értékelése:
Élőhely veszélyeztetettsége:

Veszélyeztető tényezők:
1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok
Faj neve:

Irányelv melléklete:

Faj előfordulásai a területen:

Állománynagyság (jelöléskor):

Állománynagyság (tervkészítéskor):

Állomány változásának
tendenciái és okai:
Faj veszélyeztetettsége:
Veszélyeztető tényezők:

1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok
Faj neve:

Irányelv melléklete:

Faj előfordulásai a területen:

Állománynagyság (jelöléskor):

Állománynagyság (tervkészítéskor):

Állomány változásának tendenciái és
okai:
Faj veszélyeztetettsége:

Veszélyeztető tényezők:

1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok
1.3. Területhasználat*
1.3.1. Művelési ág szerinti megoszlás
1.3.2. Tulajdoni viszonyok
1.3.3. Területhasználat és kezelés
1.3.3.1. Mezőgazdaság
1.3.3.2. Erdészet
1.3.3.3. Vadgazdálkodás, halászat, horgászat
1.3.3.4. Vízgazdálkodás
1.3.3.5. Turizmus
1.3.3.6. Ipar
1.3.3.7. Infrastruktúra
1.3.3.8. Egyéb
* A területhasználat meghatározásakor figyelembe kell venni a területtel érintett társadalmi,
gazdasági, kulturális igényeket.
2. Felhasznált irodalom
3. Térképek
3.1. Áttekintő térkép: a tervezési terület és az országos jelentőségű védett természeti
területek határa
3.2. Művelési ágak: a tervezési területen a tényleges földhasználatnak megfelelő főbb
művelési ágak egyszerűsített feltüntetése
3.3. Élőhelytípusok: a tervezési területen a fő élőhelytípusok megjelenítése
3.4. Jelölő élőhelytípusok: atervezési területen előforduló közösségi jelentőségű jelölő
élőhelyek lehatárolása

