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ELŐTERJESZTÉS 
Biai-halastó helyi természetvédelmi terület kiterjesztése 9201, 9202 és 0307/12 hrsz.-ú 

területekkel 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) lehetőséget biztosít 
a helyi önkormányzatoknak, hogy a védendő egyedi értékeket, és területeket helyi védelem 
alá helyezzék. 
A helyi jelentőségű védett természeti területen a települési jegyző hatáskörébe kerülnek a 
védett természeti területekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatok, mint pl.: 
fakitermelés vagy ültetés, a védett terület használata és az ottani közlekedés, a termőföld 
művelési ágának megváltoztatása stb. 
A védelemmel feladatok és kötelezettségek is hárulnak az Önkormányzatra, hiszen a 
védelem biztosítása érdekében a nyilvántartások vezetése, az ingatlannyilvántartásban 
történő feltüntetésen, a védettséget jelentő táblák kihelyezésén kívül kezelési tervet is 
készíteni kell valamennyi területre, amelyek betartásáról gondoskodni is szükséges. 
A helyi védelmet szükséges lenne kiterjeszteni a Biai-halastó nádassal borított és gazdag 
élővilággal rendelkező részeire. 
A Tvt. 24-25. §-a rendelkezik a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról. A 
törvény alapján: 

• természeti területet és más védelemre érdemes földterületet helyi jelentőségű terület 
esetén rendeletben a települési önkormányzat nyilvánít védetté, 
 

• védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet, 
 

• a védetté nyilvánítás előkészítése során a jegyzőnek- a terület védetté 
nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok megküldése mellett – meg kell 
keresnie a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságát, hogy kívánja-e a terület 
országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását, (60 napjuk van 
véleményt nyilvánítani) 
 

• továbbá a védetté nyilvánítás előkészítése során meg kell vizsgálni a védetté 
nyilvánítás indokoltságát, a védelem céljainak megvalósításához szükséges 
intézkedéseket és a védelemhez szükséges feltételek, pénzügyi eszközök 
biztosíthatóságát, valamint a védelem várható következményét. 

 
A helyi védelem 9201, 9202 és 0307/12 hrsz.-ú területekre való kiterjesztését a Biatorbágyi 
Tájvédő Kör Egyesület indítványozta, és arra kéri Biatorbágy Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét, hogy helyezze helyi természetvédelmi oltalom alá a halastó jelentős 
természeti értékeit. Kérelmük indoklását tartalmazó levél az előterjesztés mellékletét képezi. 
A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítási eljárás lefolytatása során, a 
rendelet előkészítése alkalmával lehetőség lesz pontosítani a kötelezettségek várható 
költségeinek nagyságát, így a rendelet megalkotásakor már mindezek figyelembevételével 
tudja majd meghozni a döntést a Képviselő-testület. 



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és 
a megvitatást követően a határozati javaslatot elfogadni. 
 
Biatorbágy, 2022. április. 13. 

 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

1. melléklet:  Biai-halastó helyi természetvédelmi terület kiterjesztésének indítványa 
2. melléklet: A biatorbágyi Herés-kert pangó vizes területének herpetológiai felmérései 

2020. 05.11. 
3. melléklet: A biatorbágyi Herés-kert pangó vizes területének herpetológiai felmérése 

2017.04.04. 



K i v o n a t 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2022.(IV.28.) határozata 
 

Biai-halastó helyi természetvédelmi terület kiterjesztése 9201, 9202 és 0307/12 hrsz.-ú 
területekkel 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Biai-halastó helyi 
természetvédelmi terület kiterjesztése 9201, 9202 és 0307/12 hrsz.-ú területekkel 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi 

jelentőségű védett természeti területté nyilvánítási eljárás indítását a 9201, 9202 és 

0307/12 hrsz.-ú területekre. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Hajdu Boglárka jegyző 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 

 

 

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 
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1. A terület jellemzése 

 

A vizsgálat a biatorbágyi Herés-kert dűlő, illetve részben a Kerek-domb területén található 

pangó vizes területre terjedt ki. A terület Biatorbágy közigazgatási területén, a településtől 

északnyugati irányban található. Határait a Biai-tó, illetve a Békás-Patak, délről a Benta-

patak, valamint keletről a települést Herceghalommal (Kisherceghalommal) összekötő műút 

(Szent István utca) töltése képezik. A Kerek-domb északi-északkeleti részén szántó található, 

amely a vizes élőhelyekkel közvetlenül határos. A felmérés a Biatrobágy 9201, és részben a 

9202, illetve a 0307/12 helyrajzi számú ingatlanokra terjedt ki. 

A vizes élőhely mintegy 5,2 hektár nagyságú, legnagyobb kiterjedése észak-déli irányban 

480 méter, legszélesebb pontján (kelet-nyugati irányban) 280 méter. Tengerszint feletti 

magassága a topográfiai alaptérkép és a műholdas mérés alapján átlagosan 125 méter. 

Legmélyebb pontja délen található, ettől a műút felé, illetve különösen északi irányban kissé 

emelkedik. A vizsgálati terület délkeleti határán, közvetlenül a Benta-patak és a műút 

kereszteződésénél jelentős kiterjedésű, vegyes anyagú feltöltés található. Ez a 2013 júliusa 

előtti légifelvételeken még nem látható, ezt követően azonban területét folyamatosan növelték 

a vizes élőhelyek hátrányára. 

Az élőhely a Békás-patak és a Benta-patak völgyében, a magas talajvízszint hatására, 

pleisztocén kori lösz alapkőzeten alakult ki. A vízborítottság szezonalitását és a vízmélységet 

tekintve a területen jelentős eltéréseket mutat. A mélyebben fekvő területen folyamatos 

vízborítás jellemző, a bejárás időpontjában változó, 20-80 centiméteres vízmélységgel. 

Tekintetbe véve a 2017. év tavaszán jellemző alacsony csapadékmennyiségre, ez arra utal, 

hogy a területen folyamatos, jelentős vízborítottság jellemző, ami a herpetofauna számára 

optimális. Ezt a területet zárt nádas uralja, amelyben három nagyobb nyílt vizes terület is 

található. A nádasban több, mintegy 0,8-1 méteres átlagos szélességű vágás található, amelyek 

ugyancsak nyílt vízfelületet jelentenek. A térszín a műút felé emelkedik, a nádas és az út 

töltése közötti mintegy 50 méter széles terület inkább tekinthető belvizes foltnak, mint állandó 

vízborítottságú élőhelynek. Ez a sáv korábban (a légifelvételek alapján 2012. végéig) 

mezőgazdasági művelés alatt állt. Itt jelenleg az invazív gyomnövények (elsősorban Solidago 

canadensis) térhódítása is jellemző. Északi irányban ugyancsak magasabban fekvő részek 

találhatóak, ezt a területet szántóként hasznosítják, amelyet a Biai-tó felé változó szélességű, 

szárazabb élőhelyek öveznek. A légifelvételek és a terepi tapasztalatok alapján a vizes 

élőhelyek kiterjedése korábban sokkal nagyobb lehetett. Az élőhelyek átalakulásáért 

feltételezhetően a Békás-patak és a Benta-patak szabályozása, valamint a szántók térhódítása 

tehető felelőssé. Biatorbágy környezetében jelenleg hasonló jellegű élőhely nem található. A 

terület közvetlen szomszédságában található Biai-tó jellegét tekintve herpetológiai 

szempontból jelentősen eltérő típusú élőhely. Ennek területét horgásztóként üzemeltetik, 

amelybe a gazdálkodó Peca-tó Sporthorgász Egyesület honlapja (www.biatorbagyipecato.hu) 

alapján ponty, keszeg, compó és süllő fajokat telepítenek. 

  

http://www.biatorbagyipecato.hu/
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2. A vizsgálatok módszere 

 

Vizsgálataim célja a fentiekben részletezett vizes élőhely herpetofaunájának 

feltérképezése, a fajkészlet, illetve az egyes taxonok egyedszámának meghatározása volt. 

Ennek érdekében a terület felmérése az alábbiaknak megfelelően történt. 

 

1. A herpetológiai felmérést megelőzően, 2017. március 27-én előzetes terepbejárást 

végeztem. Ennek célja a mintaterület, illetve annak környezetének feltérképezése volt. 

Az előzetes bejárás során a vizsgálat tárgyát képező vizes élőhelyek mellett a Kerek-

domb és a Biai-tó közötti erdőszegélyt, valamint a Békás-patak mintaterülettel 

érintkező szakaszán végeztem megfigyeléseket. A herpetológiai szempontból releváns 

észleleteket rögzítettem, illetve fényképekkel dokumentáltam (lásd a függeléket). 

 

2. Az előzetes bejárást követően a mintaterületen végeztem vizuális és akusztikus 

megfigyeléseket és méréseket. Ennek során először végighaladtam az élőhely 

szegélyén, majd ezt követően a nádasban található vágásokban, illetve a 3 nagyobb, 

nyílt vizes foltban. A felmérést két alkalommal, 2017. március 28-án és 2017. április 3-

án végeztem el. Ennek során a herpetofauna felmérés a következőképpen történt: 

 

A. Vizuális megfigyelés és fotódokumentáció: A bejárt területeken megfigyeltem a 

herpetofaunát, meghatároztam a fajkészletet, valamint megbecsültem az egyes 

fajok egyedszámát. Ugyancsak rögzítettem a megfigyelt petecsomók, illetve 

petezsinórok helyzetét is, illetve ezekről fényképet is készítettem. A kétéltűfajok 

néhány egyedét dokumentációs célból kézzel vagy kézi hálóval befogtam, és róluk 

ugyancsak fényképfelvételt készítettem. A gőtefajok állománynagyságának 

becslése érdekében a terület alkalmas pontjaira élvefogó varsacsapdákat helyeztem 

el, összesen 10 darabot. Ezek kihelyezésére az előzetes bejárás alkalmával, 

ellenőrzésére és visszagyűjtésére az ezt követő alkalmakkor került sor. 

 

B. Akusztikus megfigyelés és hangrögzítés: Mivel a felmérésre a kétéltűek 

nászidőszakában került sor, a fajkészlet és a populációnagyságok meghatározása 

hang alapján is lehetséges volt. A megfigyelés dokumentálása érdekében terepi 

hangfelvételeket készítettem.  

 

A terepi tapasztalatok és a gyűjtött adatok alapján megállapítottam, hogy az egyes fajok az 

élőhely mely részeit kolonizálják. Az egyes populációk egyedszám-becslése a 

következőképpen történt. A terepi megfigyelések során több esetben meghatároztam a 

taxononkénti területegységre (1 négyzetméter) eső egyedszámot, majd ezen értékek 

felhasználásával kiszámítottam a területegységre eső átlagos egyedszámot. A terepbejárás 

adatai, valamint a légifelvételek alapján meghatároztam az egyes fajok számára alkalmas (és 

általuk kolonizált) élőhely foltok nagyságát. A teljes becsült populációnagyságot a 

területegységre számított átlagos egyedszám és az alkalmas élőhelyek összes nagyságának 

szorzataként határoztam meg. Erre a módszerre azért volt szükség, mert a mintaterület zárt 

nádassal borított részei az élőhelyek károsítása nélkül nem volt lehetséges. 
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3. A herpetofauna jellemzése 

 

A terület bejárása során az alábbi kétéltű fajok jelenléte volt kimutatható. 

1. Vöröshasú unka (Bombina bombina): Nagy egyedszámmal fordul elő a területen. 

Elsősorban a nem túl nagy vízmélységű (20-30 cm) szegélyeken fordul elő és szaporodik. 

Nagyobb tömegben az északi és keleti részeken fordul elő, de a terület más részein is 

megfigyeltem a faj egyedeit. A populáció egyedszáma becsléseim szerint 1-2 ezer egyed közé 

tehető, ami jelentős állománynagyság. A faj élőhelyeit annak jellegzetes hívóhangjai 

segítségével az összes bejárás alkalmával azonosítani lehetett. 

2. Kecskebéka fajkomplex (Pelophylax spp.): A fajkomplex egyedi a mintaterület nyílt 

vizes foltjaiban jelennek meg, nem túl nagy tömegben. A populáció taxonómiai helyzete 

kizárólag genetikai vizsgálatokkal lenne feltérképezhető, morfometriai és akusztikai alapon 

azonban ez nem tisztázható. A megfigyelt egyedek a felmérés időpontjaiban hangot még nem 

adtak. A populáció egyedszáma a szaporodásra alkalmas területek limitált mérete alapján 

valószínűleg nem túl magas, becslésem szerint legfeljebb 100-150 egyedre tehető. 

Megjegyzendő, hogy a populáció nagy értéket jelenthet abban az esetben, ha abban a kis 

tavibéka (Pelophylax lessonae) is megjelenik. 

3. Barna varangy (Bufo bufo): A faj számára az élőhely állandó vízborítottságú területei 

alkalmasak a szaporodásra. A bejárás során a faj egyedeit nagy számban figyeltem meg, 

illetve a nyílt vizes részeken petezsinórokat is találtam. Az állatok jellegzetes hangadása a faj 

előfordulását a nádas zárt, bejárhatatlan részein is igazolta. A varangy-populáció becsült 

egyedszáma 500-1000 egyed közé tehető. 

4. Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris): A faj két egyede a nádas területéről került elő a 

bejárás során. További egy egyedet a Békás-patakban sikerült befognom. A varsacsapdák 

alkalmazása sajnos eredménytelen volt. A faj életmódja, valamint a csapdázás sikertelensége 

miatt, bár előfordulása a területen kimutatható, azonban egyedszáma nem volt megbecsülhető. 

Az élőhely jellegét tekintve azonban aránylag nagy populációméret feltételezhető. 

5. Zöld levelibéka (Hyla arborea): E taxonnak csupán néhány egyedét sikerült 

megfigyelnem a bejárások alapján. A faj nászidőszaka a bejárás időpontjánál valamivel 

később kezdődik, melynek során az esti időszakokban a faj könnyebben figyelhető meg. A 

zöld levelibéka jelenléte a területen igazolható. A populációméret becslésére a rendelkezésre 

álló adatok alapján nem lehetséges, ugyanakkor a terület jellege és nagysága jelentős 

egyedszámot feltételez. 

6. Erdei béka (Rana dalmatina): A faj egyedit a felmérés során nem találtam meg, 

ugyanakkor a mintaterület a műúttal határos szegélyén jelentős számú petecsomót találtam. 

Ez alapján az erdei béka a terület felnyíló, csekély és változó vízborítottsága miatt a halfajok 

által nem kolonizált részeken szaporodik. A faj petecsomóit kizárólag ezen a peremterületen 

találtam meg. Mivel adult példányokat nem találtam, a populációnagyságot nem tudtam 

megbecsülni, ugyanakkor a megfigyelések alapján ebben a szegélyben hozzávetőleg 60-80 

petecsomó fordult elő. A faj szaporodási szokásai alapján ez a felmérésnél néhány héttel 

korábban lezajlott nászidőszakban 100-200 egyed előfordulását feltételezi. 

7. Mocsári teknős (Emys orbicularis): A faj jelenlétét a felmérés során nem sikerült 

kimutatni. Előfordulása a kapcsolódó halastavak (Biai-tó), azok nádas szegélye, valamit a 
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mintaterület állandó, jelentősebb vízborítottsága miatt feltételezhető. A terület egyes részei a 

faj szaporodására alkalmasak lehetnek. 

8. Ásóbéka (Pelobates fuscus): A faj jelenlétét a bejárás során nem sikerült kimutatni. A 

terület jellege (laza, löszös talajú mezőgazdasági területek, illetve szaporodásra alkalmas, kis 

mélységű vizek, alacsony tengerszint feletti magasság) azonban a faj jelenlétére enged 

következtetni. 

 

4. Vélemény 

 

A felmérés időpontjaiban rögzített adatok alapján a terület fajgazdag és magas egyedszámú 

herpetofaunával rendelkezik. A terület kiemelt jelen állapotában kiemelt értéket képvisel, 

mivel az ott előforduló kétéltűfajok számára hasonló jellegű élőhely, illetve optimális 

szaporodóhely annak környezetében nem áll rendelkezésre. A Biai-tó halastóként üzemel, 

nagy nyílt vízterülettel és nagy vízmélységgel. A Benta-patak felső folyásán elhelyezkedő 

Sasfészek-tó relatív nagy távolságban található és ugyancsak más jellegű élőhely. A legtöbb, a 

mintaterületen előforduló kétéltűfaj számára a halastó nem nyújt megfelelő szaporodóhelyet. 

Az élőhely felszámolása (feltöltése) elsősorban a vöröshasú unka és az erdei béka eltűnését 

vonná maga után. A többi faj számára a Biai-tó, különösen annak lefűződő, nádas-sásos részei 

részben alkalmas élőhelyek lehetnek, alternatívát jelenthetnek. Amennyiben a területen 

feltételezéseimnek megfelelően az ásóbéka is előfordul, a mintaterület átalakítása e faj 

populációját is súlyosan érinteni. Az előzőek mellett meg kell jegyezni, hogy a Biai-tóba 

ragadozó halfajokat is telepítenek, amelyek elsősorban a peték és lárvák predációja révén 

súlyos károkat okozhatnának az esetlegesen oda áttelepülő kétéltűfajok populációiban. A 

területről rendelkezésre álló adatok, valamint a terepbejárás eredményei alapján, a 

mintaterület keleti oldalán, közvetlen a műút töltése alatt húzódó, 2013-ig mezőgazdasági 

művelés alatt álló, mintegy 50 méter széles földsáv feltöltése a kétéltű populációk számára 

komoly hátrányt feltételezhetően nem jelentene, de a terület többi részét érintő beavatkozás 

azok számára végzetes vagy súlyosan káros lehet. Az utóbb említett szegély átalakítása az 

erdei béka vonulása és szaporodása tekintetében lehet aggályos.  
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5. Függelék 

 

 
1. ábra: A mintaterület légifelvétele 2016. júniusában (balra), és a vizsgált vizes élőhelyek területe (jobbra). Forrás: 

GooleEarth. 

 

 
2. ábra: A mintaterület 2013-ig mezőgazdasági művelés alatt álló keleti szegélye, közvetlenül a műút töltése alatt. 

 

 
3. ábra: Szántó közvetlenül a mintaterület mellett. Balra a Biai-tó 

felé jellemző kiszáradó szegély látható. 
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4. ábra: Nyílt vízterület (balra) és vágott nyiladék (jobbra) a mintaterület állandó vízborítású területén. A vízmélység itt 

már jelentős, akár 80 cm is lehet. 

 

 
5. ábra: Erdei béka (Rana dalmatina) petecsomók a mintaterület keleti szegélyében. 

 

 
6. ábra: Vöröshasú unka (Bombina bombina) a szántó és a mintaterület szegélyén található kisebb vizekből. 
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7. ábra: Barna varangy (Bufo bufo) az egyik nyílt vizes foltból. 

 

 
8. ábra: Pelophylax sp. egyed (kecskebéka) az egyik nyílt vizes foltból. 

 

 
10. ábra: Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) a mintaterület nyugati szegélyéből. 
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11. ábra: Zöld levelibéka (Hyla arborea) a mintaterület szegélyében. 

 

 

 

 

 

 

Kelt Budapest, 2017.04.04. 

 

 

 

Hock Ferenc 

ELTE TTK BI Állatrendszertani 

és Ökológiai Tanszék 
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