
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

……./2018. (…...) önkormányzati  rendelete 

 

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Védetté nyilvánítás 

 

1. § 

 

(1) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi jelentőségű védett 

természeti területté nyilvánítja az Fehér eperfasorok, az Ikva-völgy, a Kisállé és a Széche-

nyi kastélypark nevű területet. 

(2) Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete helyi jelentőségű védett ter-

mészeti emlékké nyilvánítja a Temető előtti tiszafákat és a Fertőbozi úti platánfasort.  

 

Fehér eperfasorok TT 

 

2. § 

 

(1) A Fehér eperfasorok helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 2,6683 ha, 

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai: 030, 034, 045/1, 045/2, 051, törzskönyvi száma: 

07/21/TT/75 

(2) A védetté nyilvánítás célja az eredetileg gróf Széchenyi István által 1829-ben ültetett ter-

mészetvédelmi, tájképi és mezőgazdaság-történeti jelentőségű eperfasorok megőrzése és fenn-

tartása. 

(3) A védett természeti terület kezelési tervét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) A védetté természeti terület áttekintő térképét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet: Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzata. 

Ikva-völgy TT 

 

3. § 

 

(1) Az Ikva-völgy helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 43,1579 ha, ingatlan-

nyilvántartási helyrajzi számai 0101/2a, 082/1, 082/2, 082/3, 082/4, 082/6, 082/7, 082/8, 

082/9, 082/10, 082/11, 082/12, 082/13, 082/19, 082/20, 087/2, 087/4, 087/7, 087/8, 087/9, 

087/10, 087/11, 087/14 , 087/15, 087/16, 087/17, 087/19, 087/20, 087/21, 087/22, 087/23, 

087/24, 087/26, 087/27. 
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(2) A védetté nyilvánítás célja az Ikva-patak árterének, mint tájképi és természeti érték meg-

őrzése. 

(3) A védetté nyilvánított védett természeti terület kezelési módját a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(4) A védetté természeti terület áttekintő térképét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet: Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzata. 

Kisállé TT 

 

4. § 

 

(1) A Kisállé helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 1,2759 ha, ingatlan-

nyilvántartási helyrajzi száma: 0222 és 0221/2, törzskönyvi száma: 7/110/TT/07. 

(2) A védetté nyilvánítás célja a Kisállé természetvédelmi, tájképi és mezőgazdaság-történeti 

jelentőségű fasorának (24 db platán, 17 db vadgesztenye és 13 db magas kőris) megőrzése és 

fenntartása. 

(3) A védetté nyilvánított védett természeti terület kezelési módját a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(4) A védetté természeti terület áttekintő térképét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet: Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzata. 

Széchenyi kastélypark TT 

 

5. § 

 

(1) A Széchenyi kastélypark helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 8,0186 

ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma: 658/1, törzskönyvi száma: 7/109/TT/07. 

(2) A védetté nyilvánítás célja a kastélypark jellegének, idős fáinak és a hozzájuk kötődő élő-

világ védelme. 

(3) A védetté nyilvánított védett természeti terület kezelési módját a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(4) A védetté természeti terület áttekintő térképét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a mindenkori, Magyar Ál-

lam által kijelölt fenntartó. 

Temető előtti tiszafák TE 

 

6. § 

 

(1) A Temető előtti tiszafák helyi jelentőségű védett természeti emlék által érintett terület 

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma: 452/2, törzskönyvi száma: 7/112/TE/07. 

(2) A védetté nyilvánítás célja a 4 db idős tiszafa (Taxus baccata) védelme. 

(3) A védett természeti emlék kezelési tervét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) A védett természeti emlék áttekintő térképét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A természeti emlék természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet: Nagycenk 

Nagyközség Önkormányzata. 
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Fertőbozi úti platánfasor TE 

 

7. § 

 

(1) A Fertőbozi úti platánfasor helyi jelentőségű védett természeti emlék által érintett terület 

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma: 0107/33, 664/234, 664/235, 664/237, 664/309, 

664/310 , törzskönyvi száma: 7/112/TE/07. 

(2) A védetté nyilvánítás célja a tájképi jelentőségű idős juharlevelű platán (Platanus x 

acerifolia) fasor (jelenleg 45 db idős fa) megőrzése. 

(3) A védett természeti emlék kezelési tervét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) A védett természeti emlék áttekintő térképét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A természeti emlék természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet: Nagycenk 

Nagyközség Önkormányzata. 

 

Vám utcai fasor TE 

 

7. § 

 

(1) A Vám utcai fasor helyi jelentőségű védett természeti emlék által érintett terület ingatlan-

nyilvántartási helyrajzi száma: 661/, 662/. 

(2) A védetté nyilvánítás célja a tájképi jelentőségű idős juharlevelű platán (Platanus x 

acerifolia) és korai juhar (Acer platanoides) fasor (jelenleg 25 db idős fa), illetve juharlevelű 

platán (Platanus x acerifolia) facsoport (jelenleg 6 db idős fa) megőrzése. 

(3) A védett természeti emlék kezelési tervét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4) A védett természeti emlék áttekintő térképét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(5) A természeti emlék természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet: Nagycenk 

Nagyközség Önkormányzata. 

 

A védettség bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba 

 

8. § 

 

(1) A rendelet hatálybalépését követően a jegyző haladéktalanul gondoskodik a védettség té-

nyének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 

(2) A védett területek esetén az ingatlan-nyilvántartásba a védettség ténye kerül bejegyzésre: 

”Helyi jelentőségű védett természeti terület”.  

(3) A védelem biztosítása érdekében a védetté nyilvánított természeti emlékek esetén az ingat-

lan-nyilvántartásba a következő bejegyzés kerül bevezetésre: "Az ingatlanon védett természeti 

emlék található, az alábbi egyedek vonatkozásában: …. db ….. (fajta)". 
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A védett természeti területekre és emlékekre vonatkozó előírások és szabályok 

 

9. § 

 

(1) A 2-7. §-okban meghatározott területe(ke)n a természetvédelmi hatóság engedélye szük-

séges a fák és cserjék kivágásához, pótlásához, valamint az 1. mellékletben meghatározott 

kezelési tervektől eltérő kezeléséhez. 

(2) A 2-7.§-okban meghatározott területeken élő fák esetében a (3) bekezdésben meghatáro-

zott statikai állapotot érintő, javító kezelésekhez, illetve a (4) bekezdésben meghatározott, a 

fák egészségi állapotát érintő javító, a fa további fenntartását biztosító ápolásokhoz nem szük-

séges külön természetvédelmi engedély, de a tervezett munkákat a természetvédelmi hatóság 

felé min. 15 nappal korábban be kell jelenteni. A természetvédelmi hatóság a tervezett mun-

kákat szükség esetén korlátozhatja. 

(3) A fák statikai állapotát érintő, javító kezelések: 

a) A tő, a törzs terhelésének csökkentése a korona visszavágásával. 

b) Az ágtő, az ág terhelésének csökkentése az ág visszavágásával. 

c) A sebek begyógyulásig való kezelése. 

d) A visszavágásokból fejlődő vízhajtások, gallyak, ágak rendszeres időközönkénti válo-

gatása ritkítása. 

e) Az idő során egyre súlyosbodó, az újból nagy terhet jelentő korona, ág visszavágása. 

(A visszavágást a fa életében rendszeresen el kell végezni.) 

f) A törzs megerősítése. 

g) Az egész fa statikai megerősítése. (Ide tartozik a fiatal fa karózása is.) 

h) Vázágak megerősítése. 

(4) A fák egészségi állapotát érintő javító, a fa további fenntartását biztosító ápolások, kezelé-

sek: 

a) Száraz, megtört (vihar, ónos eső, hó), villámsújtotta, stb. ágak, csúcs eltávolítása, seb-

kezelés. 

b) Odúkezelés, vízbejutás akadályozása, vízkifolyás biztosítása. 

c) Fagyöngy, fakín eltávolítása, sebkezelés. 

d) Növényvédelmi permetezés. (Kórokozók, károsítók, lombtrágyázás.) 

e) Metszés, nyesés, sebkezelés. (Ültetéskor: gyökér-, korona-metszés. Később: villany-

vezeték, ház, betegség, stb. miatti metszés, nyesés.). 

f) Tősarjak és törzssarjak fokozatos ritkítása, azok tőben történő eltávolításával. Sebke-

zelés. 

g) Oltványok alanyhajtásainak rendszeres eltávolítása. 

(5) A fák és cserjék kezelését a madár- és denevérfajok fészkelési és utódnevelési időszakán 

kívül kell elvégezni. 

(6) A védelemmel érintett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, használói a védett terület, 

illetve védett emlék állapotának felmérése céljából kötelesek a felülvizsgálatok időpontjaiban 

a védelemmel érintett ingatlanokra, az Önkormányzat által arra feljogosított személyt a mun-

kavégzés idejére beengedni. 

(7) A védett terület tulajdonosa (vagyonkezelő, használó) köteles kártalanítás ellenében tűrni 

a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték és termőhely oltalma, tudományos 

megismerése vagy bemutatása érdekében végzett tevékenységét. 
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Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Csorba János 

polgármester 

Percze Szilvia  

jegyző 

 

 

A rendeletet a képviselő-testület a ……….. ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésének napja: 

……………          

Percze Szilvia 

jegyző 
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1. melléklet: A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek természetvédelmi 

kezelési terve 

Fehér eperfa sorok TT 

Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

 A fehér eperfa sorok megőrzése és hosszú távú fennmaradásának biztosítása. 

Természetvédelmi stratégiák 

 A meglévő eperfák megfelelő, és rendszeres ápolással történő megőrzése. 

 Az elpusztult eperfák kivágása és pótlása, beleértve a korábban kivágott és nem pótolt 

példányokat is. 

 A fasorokba spontán betelepedett fák és cserjék rendszeres eltávolítása. 

 A fasorok mellett található mezsgyék kezelése. 

Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

 Az egyes eperfák állapotának vizsgálatát öt évente, szükség esetén gyakrabban el kell 

végezni. 

 Az eperfák fiatalítását, illetve ápolását legalább 3 évente el kell végezni szakértő fel-

ügyelete mellett. A visszavágásokat tavasszal kell elvégezni. 

 A menthetetlen, kivágott fák helyén a pótlást méretes (min. TK: 8/12, T160) fehér fe-

hér eperfa csemetével legkésőbb egy éven belül el kell végezni. 

Ikva-völgy TT 

Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

 Az Ikva-völgy táji és természeti értékeinek, különösen az üde gyepek megőrzése és 

helyreállítása 

Természetvédelmi stratégiák 

 A meglévő gyepek kaszálással történő fenntartása. 

 A gyepek közé ékelődő szántók hosszú távon gyeppé történő alakítása. 

 A tájképet rontó objektumok lehetőség szerinti áthelyezése, átalakítása. 

 Az illegális hulladéklerakás megakadályozása. 

 A természetvédelmi kutatások feltételeinek biztosítása. 

Természetvédelmi kezelési módok korlátozások és tilalmak 

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat – a 

természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályok-

ról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerint – a 3.1 és 3.2 fejezet tartalmazza. 

A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírá-

sokat az elsőfokú természetvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező szervezet egyedi állam-

igazgatási eljárásban határozza meg. 
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3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

Terület- és földhasználat 

 A rét, legelő művelési ág megváltoztatása tilos! 

 A területen épület és egyéb építmény létesítése tilos! 

 A területen etetők, szórók, sózók elhelyezése, vadtenyésztés, vadkibocsátás és zárttéri 

vadtartás, valamint vadföld létesítése, művelése tilos! 

 A területen épület, építmény létesítése – a természetvédelmi bemutatást szolgáló léte-

sítmények kivételével – tilos. 

 A területen új közműveket keresztül vinni tilos! 

 

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési mó-

dok, korlátozások és tilalmak 

Szántó művelési ágú területek kezelése 

 A szántó művelési ágú területek gyepesítése támogatható. 

Gyep művelési ágú területek kezelése 

 A terület évi egyszeri kaszálását biztosítani kell. A tavaszi kaszálást május végén vagy 

júniusban, az őszi kaszálást szeptember és október folyamán kell elvégezni.  A kaszá-

lások során a terület 10%-át éves váltásban érintetlenül kell hagyni. 

 A kaszálást az elsőfokú természetvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező szervezet idő-

szakosan korlátozhatja. 

 Tilos a gyepek felülvetése, lazítása, műtrágyázása, szántása. 

 A lekaszált és bebálázott szénát a kaszálás időpontját követő 1 hónapon belül le kell 

hordani a területről. 

 A területen a legelőgazdálkodás tilos. 

Kisállé TT 

Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

 A Kisállé idős fasorának megőrzése és a hosszú távú fennmaradásának biztosítása. 

Természetvédelmi stratégiák 

 A meglévő platánok, vadgesztenyék és kislevelű hársak megfelelő, és rendszeres ápo-

lással történő megőrzése. 

 Az elpusztult fák kivágása és pótlása, beleértve a korábban kivágott és nem pótolt pél-

dányokat is. 

 A fasorokba spontán betelepedett fák és cserjék rendszeres eltávolítása. 

 A fasorok mellett található mezsgyék kezelése. 

Természetvédelmi kezelési módok korlátozások és tilalmak 

 Az egyes fák állapotának vizsgálatát öt évente, szükség esetén gyakrabban el kell vé-

gezni. 

 A menthetetlen, kivágott fák helyén a pótlást méretes (min. TK: 8/12, T160) csemeté-

vel legkésőbb egy éven belül el kell végezni. 

 A két fasor között gépjárművel közlekedni tilos! 
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 A fasorok között és mellett található gyepes sávot évente kétszer le kell kaszálni. A le-

kaszált szénát a területről le kell hordani. 

Széchenyi kastélypark TT 

Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

 A kastélypark természeti, kert- és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése. 

 Az angolkertekre jellemző stílusjegyek, térszerkezet és növényállomány megőrzése, 

fenntartása. 

 A természetközeli állapotú ártéri keményfa ligeterdők maradványainak, tanúfáinak 

védelme, a megmaradásukhoz, egészségi állapotuk javításához szükséges feltételek 

biztosítása. 

 A kastélypark kedvezőtlen természetességi állapotban lévő természetes élőhelyeinek 

rehabilitációja, az ehhez szükséges természeti feltételek biztosítása. 

 A biológiai sokféleség és a védett növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása, 

különös tekintettel a madarak fészkelésére, táplálkozására. 

 A közművelődés, ismeretterjesztés, a szabadidő természetes környezetben történő kul-

turált eltöltésének elősegítése. 

 A kastélypark természeti- és táji értékeinek fenntartását szolgáló tudományos igényű 

kutatások természeti feltételeinek biztosítása. 

2. Természetvédelmi stratégiák 

 A kastélypark többfunkciós jellegének erősítése, a funkcionális területegységek meg-

határozása. 

 A természetvédelmi célú bemutatást, a rekreációt és ismeretterjesztést segítő beruhá-

zások támogatása, a természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése. 

 A terület természetvédelmi és közpark funkciója közötti összhang biztosítása. 

 Az idős és beteg fák egészségi állapotának javítása, diagnosztikai és gyógyító módsze-

rek alkalmazása és bemutatása. 

 Az arra alkalmas területrészeken a természetközeli állapotokat mutató őspark jelleg 

megőrzése, a pótlásokkal megsegített természetes újulat támogatása, az őshonos fafa-

jokból álló, vegyes korú és szerkezetű, cserjékben gazdagabb állományrészek kialakí-

tása. 

 Növénypótlások és -telepítések részben a keményfa ligetekre jellemző állománykép, 

részben az arborétum jelleg megerősítése érdekében. 

 Az arra alkalmas területrészeken a helyben keletkező holtfa anyagra alapozottan, to-

vábbá mesterséges berendezésekkel, valamint ismeretterjesztéssel a kastélypark állat-

közösségei fennmaradásának elősegítése különös tekintettel a madárállományra. 

 A kastélypark kulturális, oktatás-nevelési, rekreációs funkciójának támogatása kiadvá-

nyokkal, rendezvényekkel, természetvédelmi infrastruktúrával. 

 A természetvédelmi célkitűzéseket szolgáló hatékony, színvonalas biológiai és műsza-

ki jellegű parkfenntartási tevékenységek elvégzése. 

 A terület ismertségének, látogatottságának elősegítése. 
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3. Természetvédelmi kezelési módok korlátozások és tilalmak 

 A területen megjelenő agresszíven terjeszkedő ártéri gyomnövényzetet vissza kell szo-

rítani, terjedését meg kell akadályozni.  

 A kezelési tevékenységeket, munkálatokat az odú- és korhadéklakó fajok életfeltétele-

inek biztosítása mellett kell elvégezni. 

 Madár- és denevérodúk kihelyezésével, gondozásával, az odvas fák védelmével bizto-

sítani kell e fajok életfeltételeinek javítását. 

 Fészkelési, költési időszakban a kezelési tevékenységek során fokozottan figyelni kell 

a fészkek biztonságára. 

 A park növénykataszterét fel kell újítani, majd azt követően gondoskodni kell folya-

matos naprakészen tartásáról. 

 A természetvédelmi kezelés során a kert, mint kultúrtörténeti érték megfelelő színvo-

nalú fenntartásáról és fejlesztéséről is gondoskodni kell a Széchenyi kastéllyal, mint 

műemlékkel egységben.  

 A korábban a területre jellemző tölgy-kőris-szil ligeterdő társulás maradványait (idős 

tanúfák), továbbá a koros exóta faegyedeket, mint tájképi értékeket tartamos és szak-

szerű ápolással, egészségi állapotuk megőrzésével, a beteg egyedek gyógyításával kell 

fenntartani. 

 A terület természetes élővilágára jellemző fajok, valamint az exóta különlegességek 

bemutatásra alkalmas egyedeit információs táblával kell ellátni. 

 Faegyedek ápolási, gondozási módszereit tájékoztató táblákon kell bemutatni. 

 Biztosítani kell a települési környezet hatásainak kitett őshonos fajok, a terület élővi-

lága megfigyelésének, tudományos kutatásának (pl. fatermőképességgel, génmegőr-

zéssel kapcsolatos vizsgálatok) természeti feltételeit. 

 A terület jellegének, a területhasználat módjának megváltoztatása – ide értve a nyom-

vonalas létesítményeket, mély- és magasépítési tevékenységeket – kizárólag az 1. 

pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében vagy azokkal 

összhangban engedélyezhető. 

 Gondoskodni kell a közpark sétaútjainak gyommentes állapotban tartásáról, a bal-

esetmentes közlekedés feltételeiről, a közpark létesítményeinek rendszeres karbantar-

tásáról. 

 A látogatottság mértékének, a bemutatás színvonalának emelését, a látogatók ismere-

teinek bővítését tanösvény, tájékoztató táblák létesítésével, információs kiadvánnyal 

kell biztosítani. 

 A területen gondoskodni kell a rendszeres hulladékgyűjtésről és elszállításról.  

 A lágyszárú növényzetet rendszeres kaszálással, a gyom- és agresszíven terjeszkedő 

növényfajok visszaszorításával, eltávolításával kell fenntartani. A látványtengelyeket 

és a gyep borítású területeket évente legalább kétszer le kell kaszálni. A lekaszált nö-

vényi anyagot el kell szállítani a területről. 

 Gondoskodni kell a faegyedek rendszeres ápolásáról, szükség szerint a nyesésről, a 

száraz, korhadt, balesetveszélyes ágak eltávolításáról, egészségügyi célú termelések-

ről.  

 Az elpusztult faegyedek csak az odú- és korhadéklakó fajok életfeltételeinek biztosítá-

sa mellett, a jegyző, mint természetvédelmi hatóság által meghatározott mértékben tá-

volíthatók el a területről. 

 Gondoskodni kell az elpusztult faegyedek pótlásáról elsősorban ártéri ligeterdő társu-

lások fajainak felhasználásával, természetes állománykép kialakítására törekedve. 
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 Az elpusztult exóta faegyedeket hasonló exóta parkfa- vagy cserjefajjal kell pótolni. 

Természeti emlékek 

Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

 A temető bejárata melletti idős tiszafák (4 db) megőrzése. 

 A Fertőbozi út melletti platánfasor megőrzése. 

 A Vám utcai fasor és facsoport megőrzése. 

 A fasorokhoz kötődő telepesen fészkelő madárfajok (vetési varjú) állományainak vé-

delme. 

Természetvédelmi stratégiák 

 A fák megfelelő, és rendszeres ápolással történő megőrzése. 

 Az elpusztult fák kivágása és pótlása, beleértve a korábban kivágott és nem pótolt pél-

dányokat is. 

 A fasorokba spontán betelepedett fák és cserjék rendszeres eltávolítása. 

 A fasorok mellett található mezsgyék kezelése. 

Természetvédelmi kezelési módok korlátozások és tilalmak 

 Az egyes fák állapotának vizsgálatát öt évente, szükség esetén gyakrabban el kell vé-

gezni. 

 A menthetetlen, kivágott fák helyén a pótlást azonos fafajú, méretes (min. TK: 8/12, 

T160) csemetével legkésőbb egy éven belül el kell végezni. 

 A fasorok között és mellett található gyepes sávot évente kétszer le kell kaszálni. A le-

kaszált szénát a területről le kell hordani. 

 Az egyes fák 10 méteres körzetében, a gyökérzet védelme miatt nem végezhető olyan 

földmunka (pl. árok ásása, alapozás stb.), amely a fák gyökérzetét érintheti. 
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2. melléklet: A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek áttekintő térképe 
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