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Nominal voltage

Voltage of cables and wires, by which the construction and the tests in respect of electrical characteristics are to be 
refered. 
According to DIN VDE 0298 and IEC 183 the cables are speci ed U /U, where

U  = cable nominal voltage between the conductor and the metal covering or earth and
U = cable nominal voltage between the phase conductors, for 3-phase U =  !3 U0.

According to IEC regulations, the maximum permissible voltage Um is given in brackets.  
The identi cation is: U /U (Um).
As the insulation of plastic insulated cables are measured with a nominal voltage U0/U = 0,6/1 kV and all radial eld 
cables for the voltage U0, these cables are suitable for installation:
● in single phase systems, in which the both phase conductors are insulated, with nominal voltage UN = 2 U
● in single phase systems, in which one phase conductor is earthed, with the nominal voltage UN = U

Operating voltage

Voltage between conductors of a power system or between a conductor and earth under speci ed condition in a given 
time during an undisturbed operation.

Coordination of cable Nominal voltages

 Nominal- for for 1-phase alternating current

 voltages 3-phase both phase conductors one phase conductor

 U0/U system insulated earthed

 kV kV kV kV

   0,6/1     1   1,2   0,6

   3,6/6     6   7,2   3,6

   6/10 10 12      6   

 12/20 20 24    12   

 18/30 30 36    18   

Coordination of maximum permissible Operating voltages

 Nominal maximum maximum voltage for 1-phase alternating current

 voltages voltage both phase conductors one phase conductor

 U0/U for 3-phase system insulated earthed

 kV kV kV kV

 0,6/1     1,2   1,4   0,7

 3,6/6     7,2   8,3   4,1

   6/10 12    14      7   

 12/20 24    28    14   

 18/30 36    42    21   

Note:
Cable with U0/U 0,6/1 kV is allowed for Direct Current Systems, of those the maximum operating voltage 
conductor/conductor 1,8 kV or conductor/earth 0,9 kV not to be exceeded.

NOMINAL VOLTAGE AND OPERATING VOLTAGE
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The guidelines for current carrying capacities of copper and aluminium are valid DIN VDE 0298 part 4 as well as  
DIN VDE 0276 part 603 and for the conversion factors DIN VDE 0276 part 1000.

The current carrying capacity of a cable should limited in such a degree that at all locations in a cable system which 
causes the generated heats under given proportions to lead safely in the environment.
The heat ow depends on the inner heat-resistance between conductor and outer surface of the cable and
as well as from the heat emission to the surroundings.

The following recommended values are the current carrying capacity of cables for laying in earth and in air at normal 
operating conditions. Hints for the deviated operating conditions, see DIN VDE 0298 table 4 and
DIN VDE 0276 part 603 and part 1000.

Indications for Calculation

● For laying in earth
–  Deviating operating conditions with both conversion factors are to be considered, as these depend on both of 

speci c heat-resistance and the grade of load.
–  EVU-load (load grade) is the maximum load factor of 0,7. The conversion factors for the load grades 0,5, 0,6, 0,85 

and 1,0 are to be taken in tables DIN VDE 0276 part 603 and part 1000. Intermediate values can
 be interpolate (1,0 used for permanent load).
–  Laying depth 0,7 m. The load capacity decreases with increasing of the laying depth. Usual depth of laying 

is 0,7 to 1,2 m.
–  As normal value of the speci c ground thermal resistivity in moist areas is selected with 1,0 K  m/W . For dry areas 

the choiced value is 2,5 K  m/W, under consideration of the applied usual bedding materials of sands.
–  For favourable ground conditions or with thermal resisted bedding materials, lower value under well consolidation 

can be achieved. For individual case, the values and upon that the resulted current carrying loads are to be 
determined.

● For laying in air
– The values stated in the tables for outdoor laying in the air are de ned for permanent operation.
– The arrangement of the cables is corresponded the presentation in table 3, DIN VDE 0276 part 1000.
– Conversion factors for other laying conditions and the heaping of cables are shown in table 10 and 11,
 DIN VDE 0276 part 1000.
– The current carrying capacities of multi-core cables can be calculated by using the current load value for
 3-core cables according to table 13 with help of the conversion factors.
–  By using the cable channels or cable board underlays etc. the air temperature will be increased. In this case the 

conversion factors according to table 12 for deviating air temperature should be used.
– For outdoor installation in air, the ambient temperature is based on 30° C.

● Radiation of heats and solar in uence must be taken into consideration, where a good air circulation is needed.

●  A suf cient large distance is to retain between the cables and the heating elements, because badly insulated heat-
ing elements often raise additionally the temperature of the cable.

● Distance between the cable from the wall, oor or ceiling =   2 cm 

● Distance between the cables being laid one above the other =   2 x D

● Distance between the cable systems being laid one above the other = 20 cm

● Distance between the cables being laid side by side =   2 x D

● 
 – very moist area = 0,7 K  m/W
 – moist area = 1,0 K  m/W
 – dry area = 2,0 K  m/W
 – very dry area = 3,0 K  m/W

CURRENT CARRYING CAPACITY AND INDICATIONS
FOR CALCULATION OF POWER CABLES AND WIRES
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Installation method type A1
● Single core cables in insulation tube in a thermally insulated wall.

Installation method A2
●  Multicore cables or multicore plastic sheathed cables in the insulation tube in a thermally insulated wall, whereby the 

walls for the methods of installation employed comprise an outer weatherproof board, thermal insulation and an 
inner board of wood or materials similar to wood, having a temperature lag of 0,1 m2  K/W. The plastic or metal in-
sulation tube is mounted such that this is very close to the inner wall without actually being in conduct with the wall.

Installation method B1
● Single core cables in insulation tube on a wooden wall.

Installation method B2
● Multicore cables or multicore plastic-sheathed cables in insulation tube on a wooden wall.

For both installation methods, the insulation tube must be secured such that the space between conduit and the wall 
surface is less than 0,3 times the diameter of the insulation tube. The plastic or metal insulation tube can be installed 
directly on the masonry construction or plastered surface, whereby the current carrying capacity of the cables or wires 
can then be higher.
This problem is still being investigated by CENELEC.

Installation method C
● Single core or multicore cables, or single core or multicore plastic-sheathed cables, on a wooden wall.

  The cables or insulated wires shall be mounted such that the space from the wall surface is less than 0,3 times the 
outer diameter of the cable or insulated wire. The current carrying capacity can be increased when installed directly 
on or in the masonry construction as well as underneath the plaster.

 This problem is still being investigated by CENELEC.

● Single core or multicore cables, or single core or multicore plastic-sheathed cables, installed in the open air.

  The cable or insulated wire shall be installed such that the dissipation of heat is not impeded, whereby allowance 
shall be made for heating by other sources and for irradiation by sunshine. Natural convection shall not be 
obstructed. The space from the cable or insulated wire by each bordering surface shall be 0,3 times that of the 
outside diameter. A space equal to that of the outside diameter is suf cient for single core cables and plastic-
sheathed wires in order to meet the current carrying requirements for an installation in the open-air.

INSTALLATION METHODS AND OPERATING CONDITIONS
– Power cables and insulated wires for xed installation –
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As laying depth, the mathematical distance to the cable axis – for tringular bunched laying the distance of the bundle 
axis to the earth surface with 70 cm is choised. With increased laying depth the load ratings will be mathematically 
reduced. Hereby the same temperature and the same thermal earth resistances are to be presumed.
Normal operation conditions and indications for deviating operation conditions.

Normal operation conditions

Laid in Earth Laid in Air Indications

1 Multicore cable

1 Single core cable
 in direct current system

3 Single core cables
 in 3-phase system,
 side by side, with a
 space of a cable ø

3 Single core cables in 
 3-phase system 
 in bundle form1)

– Laid in open air, i.e. unhin-
 dered heat radiation will 
 be ensured at: 
 Distance of  cable from wall, 
 oor or ceiling ^ 2 cm

– For cables laying 
 side by side:
 Space  at least two 
 times of the cable ø

– For cables laying one above the
 other:
 Vertical space of the cable
 atleast two times of the cable ø
 cable length at least 30 cm

– Consideration of thermal 
 loss in cable, the increased 
 air temperature of suf cient 
 big and ventilated 
 rooms

– Protection against direct 
 heatradiation of sunlight etc.

– Air temperature 30°C

Adequate big or ventilated rooms,
due to that the power loss of 
the cable not be noticeable 
increased

Connecting and earthing of
metal sheaths or screens on 
both sides

1 Multicore cable

1 Single core cable 
 in direct current-
 system

3 Single core cables  
 in 3-phase system,
 side by side, with a
 space of 7cm

3 Single core cables
 in 3-phase system,
 in bundle form1)

Bedding in sand or 
earth shove and if 
necessary covering
with bricks, cement 
plates or with at to 
light curved thin 
covering of plastic

Ambient conditions

– Ground temperature at 
 installation depth: 20°C
– Soil-thermal resistivity
 of moist area: 1,0 K  m/W
– Soil-thermal resistivity
 of dry area: 2,5 K  m/W

Connecting and earthing 

of metal sheaths or screens 
on both ends

1) in “bunched” or triangle touching 

arrangement

Conversions factors see 
the following tables

as of collective laying conditions 
see the following tables

● Conversion factors 
 for laying in earth:
– covering hood with air
 cavat y = 0,9
 laid in conduit = 0,85

● Conversion factors 
 for laying in air:
– alternating ambient
 temperatures
– as of collecting laying
 conditions
– for laying in conduits
– see tables and 
 indications according 
 to DIN VDE 0298

LAYING CONDITIONS FOR POWER CABLES
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For permanent operating to the ambient temperature of 30° C. Conversion factors for the deviating site operation 
conditions – see tables below.
Suf ciently large or ventilated rooms in which the ambient temperature is not noticeably increased by the heat  
losses from the cables. Protection should be taken from the solar radiation etc.

Installation

 in open air on face without on surface with in tubes, conduites,

  inter-contact  inter-contact  cabinets

   

Conversion factors – to table 1 to table 2 to table 3

for grouping

Cross-section, mm2  Current ratings in Ampere (A) up to 30° C ambient temperature

    0,25   13   12     9     7

    0,33   17   15´   11     9

    0,50   19   18   12   10

    0,75   24   23   17   13

    1,0   31   30   20   17

    1,5   39   36   25   20

    2,5   51   48   33   26

    4   68   65   45   36

    6   88   84   58   46

  10 121 116   80   64

  16 160 152 106   85

  25 211 200 140 111

  35 261 248 172 138

  50 320 304 211 169

  70 411 391 272 217

  95 502 476 331 265

120 587 558 387 310

150 680 646 449 359

185 781 743 516 413

240 931 884 614 492 

Conversion factors for grouping

Number of single core cables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
for 2-phase or 3-phase systems

Table 1 Factor 1,00 0,94 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Table 2 Factor 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 – –

Table 3 Factor 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,45 

Conversion factors for deviating ambient temperatures

Temperature in °C  20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 105 110 115

Factor  1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0,53 0,47 0,41 0,33 0,24 

CURRENT RATINGS FOR HELUTHERM® 145
Operting temperature at conductor 120° C
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The indicated values stated in the following table are considered as guiding values. These are to be selected each 
particularly for the individual application.

Heat-resistance at an ambient temperature up to

  Group 1 Group 2 Group 3

Nominal- current-carrying current-carrying current-carrying 
cross- capacity capacity capacity 
section A A A 

0,25     2,8     – 5 

0,5     6    7 10 

0,75     9    12 15 

1,0   12   15   19 

1,5   16   18 24 

2,5   21   26 32 

4   28   34     42 

6   36   44    54 

10   49   61     73 

16   65   82     98 

25   85   108 129 

35 105 135 158 

50 140 168 198 

70 175 207 245 

95 210 250 292 

120 250 292 344 

150     – 335 391 

185     – 382 448 

240     – 453 528 

300     – 523 608 

Group 1: One or more single core cables laid in duct.
Group 2: Multicore cables, exible cables laid in open or ventilated conduits.
Group 3: Single core cables laid in open air with a spacing at least equal to cable diameter.

Power ratings for
ambient temperature over
The following conversion factors are valid:

 Temperature current-carrying
 °C capacity values in %

               up to 150 100

 over 150 to 155   91

 over 155 to 160   82

 over 160 to 165   71

 over 165 to 170   58

 over 170 to 175   41

CURRENT RATINGS FOR SILICONE CABLES AND WIRES
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   maximum value
 cross-section Cu-conductor Alu-conductor
 mm2 Ohm/km Ohm/km

 25 0,727 1,20
 35 0,524 0,868 
 50 0,387 0,641
 70 0,268 0,443
 95 0,193 0,320
 120 0,153 0,253

 150 0,124 0,206
 185 0,0991 0,164
 240 0,0754 0,125
 300 0,0601 0,100

 400 0,0470 0,0778
 500 0,0366 0,0605

Conversion factors for the conductor temperatures

Temperature at °C 60 65 70 80 90

Cu-conductor 1,157 1,177 1,196 1,236 1,275

Alu-conductor 1,161 1,181 1,202 1,242 1,282

Conversion formula:

Rd = R20  for Cu-conductor

Rd = R20   for Alu-conductor

Conductor temperature at  °C  = d
Conductor resistance at d  °C in Ohm/km = Rd

Conductor resistance at 20 °C in Ohm/km = R20

234,5 + d

254,5

228 + d

248

ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF XLPE-INSULATED
MEDIUM VOLTAGE POWER CABLES, 6 – 30 kV
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E

  Copper conductor

Nominal voltage 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

    Cross-section  approx Ohm/km

 mm2

 
 35 0,671 0,673 0,671 0,672 – –
 50 0,497 0,498 0,496 0,498 0,496 0,497
 70 0,345 0,346 0,345 0,346 0,344 0,346
 95 0,249 0,251 0,249 0,250 0,249 0,250
 120 0,198 0,200 0,198 0,200 0,198 0,199
 150 0,163 0,165 0,163 0,165 0,162 0,164
 185 0,132 0,134 0,131 0,133 0,131 0,133
 240 0,102 0,104 0,101 0,103 0,101 0,103
 300 0,082 0,085 0,082 0,084 0,082 0,084
 400 0,068 0,071 0,067 0,070 0,067 0,069
 500 0,055 0,058 0,055 0,058 0,054 0,057

  Aluminium conductor

Nominal voltage 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

    Cross-section  approx Ohm/km

 mm2

 
 35 1,12 1,12 1,12 1,12 – –
 50 0,825 0,826 0,825 0,826 0,824 0,826
 70 0,571 0,572 0,571 0,572 0,571 0,572
 95 0,413 0,415 0,413 0,414 0,413 0,414
 120 0,327 0,329 0,327 0,329 0,327 0,328
 150 0,269 0,271 0,268 0,270 0,268 0,270
 185 0,215 0,217 0,215 0,217 0,214 0,216
 240 0,165 0,167 0,165 0,167 0,164 0,166
 300 0,133 0,135 0,133 0,135 0,133 0,135
 400 0,106 0,109 0,106 0,109 0,106 0,108
 500 0,085 0,088 0,084 0,087 0,084 0,087

I

Nominal voltage 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

    Cross-section  Ohm/km

 mm2

 
 35 0,144 0,158 0,153 0,168 – –
 50 0,136 0,150 0,145 0,159 0,154 0,169
 70 0,129 0,143 0,138 0,152 0,147 0,161
 95 0,123 0,137 0,131 0,145 0,139 0,154
 120 0,118 0,132 0,126 0,140 0,134 0,148  
 150 0,114 0,128 0,121 0,135 0,129 0,143
 185 0,110 0,124 0,117 0,131 0,125 0,139
 240 0,105 0,120 0,112 0,126 0,120 0,134
 300 0,102 0,116 0,108 0,123 0,115 0,130
 400 0,097 0,111 0,103 0,117 0,110 0,124
 500 0,094 0,108 0,100 0,114 0,106 0,120

ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF XLPE-INSULATED
MEDIUM VOLTAGE POWER CABLES, 6 – 30 kV
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Mutual capacitance

 Nominal voltage 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV
    
 Cross-section 

 mm2 F/km F/km F/km  
 35 0,22 0,16 –
 50 0,25 0,18 0,14   
 70 0,28 0,20 0,15
 95 0,31 0,22 0,17
 120 0,34 0,23 0,18
 150 0,37 0,25 0,19
 185 0,40 0,27 0,20
 240 0,44 0,30 0,22
 300 0,48 0,32 0,24
 400 0,55 0,36 0,27
 500 0,60 0,40 0,29
 

Inductance

Nominal voltage 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

Cross-section
 mm2 mH/km mH/km mH/km mH/km mH/km mH/km
 
 35 0,45 0,76 0,48 0,76 – –
 50 0,42 0,73 0,45 0,74 0,48 0,75
 70 0,39 0,70 0,43 0,70 0,45 0,71
 95 0,38 0,67 0,41 0,68 0,43 0,68
 120 0,36 0,65 0,39 0,65 0,42 0,66
 150 0,35 0,63 0,38 0,63 0,41 0,64
 185 0,34 0,61 0,36 0,62 0,39 0,63
 240 0,32 0,59 0,35 0,59 0,37 0,60
 300 0,31 0,57 0,33 0,58 0,36 0,59
 400 0,30 0,55 0,33 0,55 0,34 0,56
 500 0,29 0,53 0,31 0,53 0,33 0,54

ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF XLPE-INSULATED
MEDIUM VOLTAGE POWER CABLES, 6 – 30 kV
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S

Conductor temperature: 90° C

Short-circuit temperature: 250° C

Cable with Cu-conductors

 cross-            short-circuit time in s (seconds)
section
   0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7  0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

mm2        permissible short-circuit in kA 

 25 11,3 8,0 6,5 5,7 5,1 4,6 4,3 4,0 3,8 3,6 2,9 2,5 2,1 1,8 1,6

 35 15,8 11,2 9,1 7,9 7,1 6,5 6,0 5,6 5,3 5,0 4,1 3,5 2,9 2,5 2,2

 50 22,6 16,0 13,1 11,3 10,1 9,2 8,5 8,0 7,5 7,2 5,8 5,1 4,1 3,6 3,2  

 70 31,7 22,4 18,3 15,8 14,2 12,9 12,0 11,2 10,6 10,0 8,2 7,1 5,8 5,0 4,5

 95 43,0 30,4 24,8 21,5 19,2 17,5 16,2 15,2 14,3 13,6 11,1 9,6 7,8 6,8 6,1

 120 54,3 38,4 31,3 27,1 24,3 22,2 20,5 19,2 18,1 17,2 14,0 12,1 9,9 8,6 7,7

 150 67,8 48,0 39,2 33,9 30,3 27,7 25,6 24,0 22,6 21,5 17,5 15,2 12,4 10,7 9,6

 185 83,7 59,2 48,3 41,8 37,4 34,2 31,6 29,6 27,9 26,5 21,6 18,7 15,3 13,2 11,8

 240 108,5 76,7 62,7 54,3 48,5 44,3 41,0 38,4 36,2 34,3 28,0 24,3 19,8 17,2 15,3

 300 135,7 95,9 78,3 67,8 60,7 55,4 51,3 48,0 45,2 42,9 35,0 30,3 24,8 21,5 19,2

 400 180,9 127,9 104,4 90,4 80,9 73,8 68,4 64,0 60,3 57,2 46,7 40,4 33,0 28,6 25,6  

 500 226,1 159,9 130,5 113,1 101,1 92,3 85,5 79,9 75,4 71,5 58,4 50,6 41,3 35,8 32,0

Cable with Alu-conductors

 cross-            short-circuit time in s (seconds)
section
   0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7  0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

mm2        permissible short-circuit in kA 

 25 7,4 5,3 4,3 3,7 3,3 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 1,9 1,7 1,4 1,2 1,1

 35 10,4 7,4 6,0 5,2 4,7 4,2 3,9 3,7 3,5 3,3 2,7 2,3 1,9 1,6 1,5

 50 14,9 10,5 8,6 7,4 6,6 6,1 5,6 5,3 5,0 4,7 3,8 3,3 2,7 2,4 2,1

 70 20,8 14,7 12,0 10,4 9,3 8,5 7,9 7,4 6,9 6,6 5,4 4,7 3,8 3,3 2,9

 95 28,2 20,0 16,3 14,1 12,6 11,5 10,7 10,0 9,4 8,9 7,3 6,3 5,2 4,5 4,0

 120 35,7 25,2 20,6 17,8 16,0 14,6 13,5 12,6 11,9 11,3 9,2 8,0 6,5 5,6 5,0

 150 44,6 31,5 25,7 22,3 19,9 18,2 16,9 15,8 14,9 14,1 11,5 10,0 8,1 7,1 6,3

 185 55,0 38,9 31,7 27,5 24,6 22,5 20,8 19,4 18,3 17,4 14,2 12,3 10,0 8,7 7,8

 240 71,3 50,4 41,2 35,7 31,9 29,1 27,0 25,2 23,8 22,6 18,4 16,0 13,0 11,3 10,1

 300 89,2 63,1 51,5 44,6 39,9 36,4 33,7 31,5 29,7 28,2 23,0 19,9 16,3 14,1 12,6

 400 118,9 84,1 68,6 59,5 53,2 48,5 44,9 42,0 39,6 37,6 30,7 26,6 21,7 18,8 16,8

 500 148,6 105,1 85,8 74,3 66,5 60,7 56,2 52,5 49,5 47,0 38,4 33,2 27,1 23,5 21,0

ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF XLPE-INSULATED
MEDIUM VOLTAGE POWER CABLES, 6 – 30 kV
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Short-circuit to ground

 Nominal voltage 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV
    
 cross-section 
 mm2 A/km A/km A/km
 

 35 1,2 1,7 –

 50 1,4 1,9 2,3

 70 1,5 2,1 2,5

 95 1,7 2,4 2,7

 120 1,9 2,6 2,9

 150 2,0 2,7 3,1

 185 2,2 3,0 3,3

 240 2,4 3,3 3,7

 300 2,6 3,5 4,0

 400 3,0 4,0 4,4

 500 3,3 4,3 4,8

 

S

 short-circuit time load of short-circuit current in kA

    in seconds 

  
up to 16 mm2 25 mm2 35 mm2

 s kA kA kA

 0,1 9,7 15,1 21,2

 0,2 6,9 10,7 15,1 

 0,3 5,7 8,9 12,5

 0,4 5,0 7,7 10,9

 0,5 4,5 7,0 9,8

 0,6 4,2 6,4 9,0

 0,7 3,9 6,0 8,4

 0,8 3,5 5,6 7,9

 0,9 3,4 5,3 7,5

 1,0 3,3 5,1 7,2 

 1,5 2,7 4,2 5,9

 2,0 2,3 3,6 5,1

 3,0 1,9 2,9 4,2

 4,0 1,7 2,6 3,6

 5,0 1,5 2,3 3,2

Coordination of screen-cross-section

 conductor cross-section screen-cross-section
 mm2 mm2  
 
 35 to 120 16

 150 to 300 25

 400 and 500 35

ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF XLPE-INSULATED
MEDIUM VOLTAGE POWER CABLES, 6 – 30 kV
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Load rating for cables laid in ground

Fundamental conditions*

Ground temperature 20° C

Thermal resistivity 1,0 K  m/W

Distance between cables or systems 7 cm

Single core cables laid in trefoil touching arrangement

Load factor

Type of Cable Nominal Number of cables or systems

insulation design voltage 2 4 6  8 10

PVC Multicore cables 0,6/1  to  3,6/6 kV 0,86 0,71 0,64 0,60 0,57  
Three-core cables  to  6/10  kV 0,87 0,71 0,63 0,59 0,54
 Single core cables 0,6/1 to 3,6/6 kV 0,85 0,70 0,63 0,59 0,56
 Single core cables  to 6/10  kV 0,83 0,66 0,57 0,53 0,49

VPE Multicore cables 0,6/1  to  18/30  kV 0,85 0,70 0,63 0,59 0,56  
Three-core cables 0,6/1 to  18/30  kV 0,85 0,70 0,63 0,58 0,56

Type of Cable Nominal  Number of cables or systems

insulation design voltage 1 2 4  6 8 10

PVC Multicore cables 0,6/1 to 3,6/6 kV 0,81 0,66 0,52 0,46 0,43 0,40
 Three-core cables  to 6/10  kV 0,82 0,67 0,51 0,45 0,41 0,37
 Single core cables 0,6/1 to  3,6/6 kV 0,79 0,65 0,51 0,46 0,42 0,40
 Single core cables  to 6/10  kV 0,78 0,62 0,47 0,40 0,36 0,33

VPE Multicore cables 0,6/1 to 18/30   kV  0,83 0,67 0,53 0,47 0,44 0,41
 Single core cables 0,6/1 to 18/30   kV 0,81 0,66 0,52 0,47 0,43 0,41

Build-up of systems:

 • for single core cables • for multicore cables

CONVERSION FACTOR FOR MEDIUM VOLTAGE  
POWER CABLES, 6 – 30 kV

CW&A Edition 27 (published 01.04.2015)













 

 

Sántos, 032/1. és 03/7. hrsz-ú ingatlanokra 

tervezett napelemes kiserőmű 

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 
TÁJ- ÉS TERMÉSZET/ÉLŐVILÁG-VÉDELMI MUNKARÉSZ  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2021. május 

 



Sántos, napelemes kiserőmű – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció – Tájvédelmi munkarész 

 
 
     2 

Táj- és élővilág-védelmi munkarész 

 

 

Tervezők / szakértők:  

 

Dr. Boromisza Zsombor, PhD, okleveles tájépítészmérnök  

tájvédelmi szakértő (SZTjV SZ-22/2011.), élővilágvédelmi szakértő (SZTV SZ-019/2016.)   

egyéni vállalkozó (székhelye: 1046 Bp., Munkácsy M. u. 58/a, adószáma: 67282304-2-41)  

email: zsombor.boromisza@gmail.com 

tel.: 0630-349-6658  

web: bzsombor.hu 

 

 

Dr. Hahn István, PhD,okleveles biológus, élővilágvédelmi szakértői (Sz-0029/2012) 

 

 
Erdei Tímea, okleveles tájépítészmérnök 

 

 

 

 

 

 



Sántos, napelemes kiserőmű – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció – Tájvédelmi munkarész 

 
 
     3 

Tartalomjegyzék 
 

 

1. TÁJVÉDELEM .................................................................................................................................. 4 

1.1. TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ HATÁSOK VIZSGÁLATA ................................................................................................ 4 

1.1.1. Hatótényezők, hatásfolyamatok meghatározása tájvédelmi szempontból........................................ 4 

1.1.2. A tájvédelmi szempontú hatásterület meghatározása...................................................................... 5 

1.2. TÁJVIZSGÁLAT – JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA ............................................................................................. 7 

1.2.1. Természeti adottságok .................................................................................................................... 7 

1.2.2. A terület megjelenés magasabb szintű tervanyagokban ................................................................... 7 

1.2.3. A területet érintő védettségek, táji értékek ...................................................................................... 9 

1.2.4. Táj- és településszerkezet, tájhasználat vizsgálata ......................................................................... 10 

1.2.5. Tájkarakter (tájjelleg), tájképi/településképi adottságok vizsgálata ............................................... 13 

1.3. A BERUHÁZÁS HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE ......................................................................................................... 14 

1.3.1. A tájhasználatra, tájszerkezetre, tájpotenciálra gyakorolt hatás értékelése.................................... 15 

1.3.2. A tájképre/településképre, tájkarakterre gyakorolt hatás értékelése .............................................. 16 

1.4. TÁJVÉDELMI JAVASLATOK ........................................................................................................................... 17 

2. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM ..................................................................................................................... 17 

2.1. ÉLŐVILÁG-VÉDELMI SZEMPONTÚ HATÁSOK VIZSGÁLATA..................................................................................... 17 

2.2. JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA................................................................................................................. 18 

2.2.1. Élő és élettelen környezeti viszonyok ............................................................................................. 18 

2.2.2. A terület élővilága ......................................................................................................................... 19 

2.3. A BERUHÁZÁS HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE ......................................................................................................... 23 

2.4. ÉLŐVILÁG-VÉDELMI JAVASLATOK .................................................................................................................. 26 

3. ÖSSZEFOGLALÁS ........................................................................................................................... 26 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK ................................................................................................................. 28 

MELLÉKLETEK ................................................................................................................................... 30 

 

 

 

  



Sántos, napelemes kiserőmű – Előzetes Vizsgálati Dokumentáció – Tájvédelmi munkarész 

 
 
     4 

1. TÁJVÉDELEM 

1.1. Tájvédelmi szempontú hatások vizsgálata 

Előzmények, célkitűzések 

Sántos település külterületén, a 032/1 és 03/7 hrsz.-ú ingatlanokon új – egy 15 MW és egy 7 

MW teljesítményű – napelempark létesítése tervezett. Jelen Tájvédelmi munkarész a 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben rögzített, tájvédelmi szakterülethez kapcsolódó 

vizsgálatokat, értékelést tartalmazza a tervezett napelemparkra vonatkozóan. 

Módszertan, szakmai alapelvek 

A tájvédelmi fejezet vizsgálati módszertani kérdéseinek esetében alkalmaztuk a Magyar 

Agrár- és Élettudományi Egyetem(és jogelődjei) Tájrehabilitációs Tanszékének kutatási 

eredményeit, a Nemzeti Tájstratégia (2017) és a Tájvédelmi kézikönyv (Csőszi etal. 2014) 

alapelveit, valamint a Tájak esztétikai minősítéséről szóló (MSZ 20372:2004), a Tájvédelem. A 

tájba illesztést igazoló dokumentáció műszaki követelményei (MSZ 20378:2018), továbbá az 

Egyedi tájértékek kataszterezéséről (MSZ 20381:2009) szóló Magyar Szabványokat.  

A vizsgálatok során az alaptérképet az ÖKO-TRADE Kft. által rendelkezésünkre bocsátott 

térképek és a Google Earth jelentették; a térképek elkészítését QGis 3.8.2 szoftverrel 

végeztük. A vizsgálat elsődleges módszere a helyszínelésen alapuló láthatósági vizsgálat és 

fényképekre alapozott tájesztétikai értékelés, illetve szakirodalmi kutatás volt. Az 

eredményeket tájvédelmi helyszínrajzzal és fényképekkel is dokumentáltuk. 

Az új létesítmény tájba illeszkedésének megítéléshez alapvető szempontot jelent a 

területválasztás, elhelyezés, műszaki kialakítás, valamit a befogadó táj karaktere, 

hagyományai. 

Jelen tanulmány során a fogalmakat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (és 

jogelődjei) Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékén kidolgozottak (Csima 2003, 2008, 

2011), tájépítészeti szakmában egyértelműen elfogadottak alapján használjuk (Csemez 

1996). Ezek a fogalmak összhangban vannak a hatósági gyakorlatban alkalmazott Tájvédelmi 

kézikönyv (Csőszi etal. 2014), és a Nemzeti Tájstratégiában rögzítettekkel (2017). 

A tanulmány készítéséhez szükséges terepi vizsgálatokat 2021. április 8-án végeztük. A 

beruházás tájra gyakorolt hatásait a telepítés, megvalósítás, felhagyás fázisra egyaránt 

vizsgáljuk, a tájhasználat, tájszerkezet, tájpotenciál, továbbá külön a tájkép/településkép, 

tájkarakter (tájjelleg) vonatkozásában is.  

1.1.1. Hatótényezők, hatásfolyamatok meghatározása tájvédelmi szempontból 

A napelempark kialakítása Sántos község külterületén, a 032/1 és 03/7 hrsz.-ú ingatlanokon 

tervezett. A fejlesztéssel érintett terület a település belterületétől nyugatra fekszik.  
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A 032/1 hrsz.-ú ingatlanon egy 7 MW teljesítményű napelempark kialakítása, a 03/7 hrsz.-ú 

ingatlanon pedig egy 15 MW teljesítményű napelempark kialakítása tervezett. Ezekhez 

kapcsolódóan új, földárokba fektetett vezetékek is telepítésre kerülnek. A két ingatlanon 

lévő napelempark megvalósítása két ütemben tervezett. Jelen előzetes vizsgálati 

dokumentációban együttesen kezeljük ezek hatásainak vizsgálatát.  

Tájvédelmi szempontból hatótényezőként jelöltük meg a földmunkával, növényzetirtással 

járó tevékenységek, valamint az elhelyezni kívánt építményeket (napelemek, inverterek, 

transzformátorok, kapcsolóállomás stb.). Az újonnan megjelenő tájelemek esetében 

vizsgáltuk a területfoglalás mértékét, az anyaghasználatot, magassági paramétereket. A 

hatótényezők közé soroltuk továbbá a vonalas létesítményeket (pl. közmű- és útépítés), 

amelyek szintén földmunkával járó tevékenységek. A panelek elhelyezési magassága 0,6 m a 

földfelszíntől, a köztük lévő távolság 9,4 m. Jelentősebb tereprendezés nem tervezett. 

1. táblázat: A 032/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett napelempark főbb adatai 

Helyrajzi szám 032/1 

Napelemek száma 19114 db 

Tartószerkezet 2 soros álló elrendezésű 25°dőlésszögű egylábas 

További létesítmények inverter (69 db), transzformátor (6 db), kapcsolóállomás (1 db) 

Tervezett vezetékek 

(földárokba fektetve) 

22 kV-os leágazó vezetékek (~215 fm, ~220 fm, ~215 fm, ~220 fm, 

~235 fm, ~215 fm, ~470 fm) 

22 kV-os termelői vezeték (~5770 fm) 

Várható területfoglalás kb. 105000 m2 

 
2. táblázat: A 03/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett napelempark főbb adatai 

Helyrajzi szám 03/7 

Napelemek száma 34488 db 

Tartószerkezet 2 soros álló elrendezésű 25°dőlésszögű egylábas 

További létesítmények inverter (150db), transzformátor (11 db), kapcsolóállomás (1 db) 

Tervezett vezetékek 

(földárokba fektetve) 

22 kV-os leágazó vezetékek (~710 fm, ~90fm, ~155fm, ~95 fm, ~160 

fm, ~325 fm, ~200fm, ~130 fm, ~105fm, ~190 fm, ~240 fm, ~160 fm) 

22 kV-os termelői vezeték (~8600 fm) 

Várható területfoglalás kb. 170000 m2 

1.1.2. A tájvédelmi szempontú hatásterület meghatározása 

Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterületnek tekintjük a tervezett napelemparkok 

által érintett földrészletet (Sántos032/1 és 03/7 hrsz.), amely egyben a tájhasználati 

hatásterület is. Az így lehatárolt terület magában foglalja a megvalósuló beavatkozás és a 

munkagépek mozgásához szükséges területigényt, továbbá az építés közben szükséges 

munkaterületeket. A napelemparkok megközelítése a 66. sz. útról lekanyarodva, földutakon 

lehetséges. 
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Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekintjük a tájképi/vizuális 

hatásterületet. Tájképi hatásterület az a frekventált nézőpontnak tekinthető tájrészlet, 

ahonnan a tervezett beavatkozások legalább középtérben (5000 m) megjelennek. A 

Természetvédelem. Tájak esztétikai minősítése. MSZ 20372:2004 szabvány alapján 

középtérnek számít az 1000-5000 m-es távolság, ahol a táj jellemző formái még 

felismerhetőek, azonban a részletek már elmosódnak. Frekventált nézőpontnak pedig azokat 

a helyszíneket tekintettük, ahol tartós emberi tartózkodás jellemző (pl. lakóterületek, 

településszegély, főbb közlekedési utak). A hatásterület kijelölésnél figyelembe vettük a 

domborzati adottságokat, ugyanis a vizsgált terület változatos, hullámos domborzattal 

rendelkezik, amelynek hatása a felszínborítás és a meglévő beépítések mellett a 

látványkapcsolatokra meghatározó. A tájképi hatásterület a rálátás akadályozása miatt (pl. 

beépítések, növényzet látványkorlátozó szerepe miatt stb.) a valóságban néhány irányban 

beszűkülhet. A fenti megfontolásokat figyelembe véve a becsült tájképi hatásterület döntően 

az erdőállományok és a domborzat által lehatárolt térrészre terjed ki a létesítmény 

környezetében, összesen mintegy kb. 140 ha nagyságú tájrészlet. 

A tájvédelmi hatásterület magában foglalja a tájképi hatásterületet és a tájhasználati 

hatásterületet.  

 

1. ábra: Közvetlen (tájhasználati) és közvetett (tájképi) hatásterület lehatárolása 
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1.2. Tájvizsgálat – jelenlegi állapot bemutatása 

1.2.1. Természeti adottságok 

A természeti adottságok tekintetében csak a táji szempontból lényeges adottságok kerülnek 

összefoglalásra jelen fejezetben. A napelemparkok területe a Dunántúli-Dombság nagytáj, 

Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidékközéptáj területén helyezkedik el, az Észak-Zselic 

kistájának részét képezi. 

A kistáj területe közepesen és erősen tagolt, lösztakaróval fedett dombság, ahol az átlagos 

relatív relief 84 m/km2. A területet északon a Kapos határolja – a vizsgálati terület a folyótól 

délre, kb. 850 m-re fekszik. Sántos településen folyik keresztül a Surján-patak, amelytől a 

vizsgálati terület nyugatra, kb. 750 m-re helyezkedik el.  

A kistáj jelentős részét őshonos erdőségek borítják. Meghatározó klímazonális növényzete az 

ezüsthársas bükkös, kevésbé csapadékos részeken pedig a gyertyános-kocsánytalan 

tölgyesek. A Kapos-völgy rétjei nagyrészt degradálódtak, de előfordulnak közepes 

természetességű foltok.  

1.2.2. A terület megjelenés magasabb szintű tervanyagokban 

A magasabb szintű tervanyagok vizsgálata során, a táj-és természetvédelmi szempontból 

releváns övezeti érintettségeket vizsgáltuk. 

A közvetlen hatásterület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény lehatárolt ökológiai hálózat övezeteit (magterület, 

ökológiai folyosó, pufferterület) nem érinti.A tájvédelmi hatásterület egésze részét képezi a 

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben lehatárolt tájképvédelmi terület övezetének. 

 

2. ábra: Tájképvédelmi terület övezete (Országos Területrendezési Terv alapján) 
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A vizsgálat során áttekintettük Sántos település hatályos településrendezési eszközeit, 

valamint a településkép védelméről szóló rendeletét, vizsgálva a táj- és településképre 

vonatkozó előírásoknak való megfelelést. 

Sántos Község többször módosított 41/2002. (VI.20.) számú határozatával elfogadott 

településszerkezeti terve a közvetlen hatásterülettel érintett ingatlanokat az alábbi 

területfelhasználási egységekbe sorolja: 

• Sántos 03/7 hrsz.-ú ingatlan általános mezőgazdasági terület (szántó) 

• Sántos 032/1 hrsz.-ú ingatlan „a” alrészlete általános mezőgazdasági terület (szántó) 

• Sántos 032/1 hrsz.-ú ingatlan „b” alrészletének jelentős részét általános 

mezőgazdasági terület (gyep, rét, legelő) 

• Sántos 032/1 hrsz.-ú ingatlan „b” alrészlete délkeleti határ mentén egy kisebb 

területrészen erdőterület (gazdasági) 

A Településszerkezeti Terv a Sántos 032/7 hrsz.-ú ingatlan „b” alrészletét, mint „Védelemre 

javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi terület” jelöli. 

Sántos helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 5/2002. (VI.27.) önkormányzati 

rendelete a közvetlen hatásterület által érintett ingatlanok az alábbi övezetekbe sorolja: 

• Sántos 03/7 hrsz.-ú ingatlan M-SZ jelű tájképvédelmi érintettségű mezőgazdasági 

terület (szántó), 

• Sántos 032/1 hrsz.-ú ingatlan „a” alrészlete M-SZ jelű tájképvédelmi érintettségű 

mezőgazdasági terület (szántó), 

• Sántos 032/1 hrsz.-ú ingatlan „b” alrészletének jelentős része M-GY jelű 

tájképvédelmi érintettségű mezőgazdasági terület (gyep, rét, legelő), 

• Sántos 032/1 hrsz.-ú ingatlan „b” alrészletének délkeleti határ mentén egy kisebb 

területrész E-G jelű tájképvédelmi érintettségű gazdasági rendeltetésű erdőterület  

A Szabályozási Terv a Sántos 032/7 hrsz.-ú ingatlan „b” alrészletét szintén, mint „Védelemre 

javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi terület” jelöli. A Helyi Építési Szabályzat 

„Természet- és tájvédelem” című 15.§ (2) bekezdése alapján „a védelemre javasolt helyi 

jelentőségű természetvédelmi területeket és az egyedi természeti emlékeket – tájékoztató 

jelleggel – a szabályozási tervek jelölik. A védelemre javasolt helyi jelentőségű 

természetvédelmi területek és egyedi természeti emlékek tételes felsorolását a 2. függelék 

tartalmazza.” 

A 2. függelék 1. pontja szerint a Csóvölgyi rétek (Sántos 032/1-2, 035, 036, 037; 047 hrsz.-ú 

ingatlanok) védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi terület. 

A település egyes területrészein lehatárolásra került a naperőmű létesítés céljából 

korlátozottan igénybe vehető terület övezete, amely nem érinti a közvetlen hatásterületet. 

A település- és tájvédelemre vonatkozó szabályozást Sántos Község Képviselőtestületének a 

településkép védelméről és alakításáról szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza. A településképi rendelet 2. számú melléklete a közvetlen hatásterületet 
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beépítésre nem szánt területként jelöli. A rendelet nem határoz meg konkrét előírásokat 

napelemes fejlesztések esetére, általános célja a település és környezetének, valamint az ott 

található értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti 

elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése. 

A településrendezési eszközök vizsgálatát követően megállapítható, hogy a tervezett 

beruházás nincs teljesen összhangban a hatályos településrendezési eszközökkel. 

1.2.3. A területet érintő védettségek, táji értékek 

Természetvédelem 

A napelempark területe védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területet 

érint a település rendezési tervei alapján (3. ábra). A napelempark déli határán található „két 

erdő közti lemélyült földút” helyi jelentőségű védett természeti emlékként van nyilvántartva 

– a lemélyült része a napelemparktól délkeletre lévő erdős részen található (1. fotó), a 

tervezett napelemparkkal határos földútszakasznak már nincs lemélyült része (2. fotó). A 

tágabb környezet természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területeinek bővebb 

bemutatását az élővilág-védelmi fejezet tartalmazza. 

 

3. ábra:Természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területek (saját szerkesztés) 
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1. fotó: A „két erdő közötti lemélyült földút”a 
tervezett napelempark felé vezető erdős részen 

 

2. fotó: A „két erdő közötti lemélyült földút”a 
tervezett napelempark melletti szakaszon 

Örökségvédelem 

A tájhasználati hatásterület összességében nem érint műemlékeket, műemléki jelentőségű 

területeket, helyi védelem alatt álló épített értékeket, valamint régészeti lelőhelyet. A 

tájhasználati hatásterület tágabb környezetében elhelyezkedő régészeti lelőhelyet a 

3. számú mellékletben közölt Tájvédelmi helyszínrajz mutatja be.(A tájhasználati hatásterület 

határán az épített környezet elemei között a vadászathoz használt magaslesek említhetőek.) 

Egyedi tájértékek 

A táji értékek közé tartoznak az ún. egyedi tájértékek is, amelyek nem állnak sem kiemelt 

természetvédelmi oltalom, sem műemléki oltalom alatt, valamely közösség számára 

jelentőssé váltak, azokat a közösség építette, készítette, használta vagy használja, illetve 

érzelmileg kötődik hozzá (Csima 2003, 1996. évi LIII. törvény, MSZ 20381:2009 

Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése.). A természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény 6.§ (5) bekezdése alapján a településrendezési terv tartalmazza a tervezési 

területen található egyedi tájértékek felsorolását. A 314/2012. Korm. rendeletben pedig 

nevesített kötelező térképi elemként szerepel a településszerkezeti terven és a szabályozási 

terven. A tájvédelmi hatásterület által érintett település rendezési tervének áttekintését 

követően megállapítottuk, hogy az egyes dokumentációk nem tartalmaz adatot egyedi 

tájértékekre vonatkozóan. A helyszínelés során, a tájhasználati hatásterületen egyedi 

tájérték nem került elő. 

1.2.4. Táj- és településszerkezet, tájhasználat vizsgálata 

Az első katonai felmérésen (1784.) Sántos település délebbre, a mai Szentbalázs helyén 

szerepel a térképen, a jelenlegi település helyén erdő van feltüntetve. A Kapos ekkor még 

szabályozatlanul folyt, mocsaras-gyepes terület húzódtak a folyó mentén. A Surján-patakot is 

gyepes sáv kísérte. A jelenlegi 66-os út közelében egy patak van a térképen, melynek egyik 

ága a tervezési terület sarkánál vezetett. A magasabban fekvő területeket erdőtakaró 

borította, az erdőfoltok között – így a vizsgált napelemparkok területén is – művelt területek 

feküdtek. 
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A XIX. századra, a második katonai felmérés alapján (1859.), növekedett az erdőtakaró 

aránya. A vizsgálati területen húzódó mindkét völgyben erdőtakaró volt jellemző, a tervezési 

terület többi részét szántóterületek foglalták el. A térképen már jelenlegi helyén látható 

Sántos településmagja, a Kapos folyó pedig szabályozva lett, de a Surján-patak mentén 

továbbra is kiterjedt gyepterületek feküdtek.  

Az 1941-es katonai felmérésen és az 1960-as műholdfelvételen az erdők csökkenése látható, 

a napelemparkok területén lévő völgyek közül csak a keletiben maradt meg az erdőborítás. A 

vizsgálati terület többi részre mezőgazdasági művelés volt jellemző.  

 
I. katonai felmérés – 1784. 

 
II. katonai felmérés – 1859. 

 
Katonai felmérés – 1941. 

 
CORONA kémműhold felvétel – 1960. 

4. ábra: Katonai felmérések és történeti térképek 
(forrás: https://mapire.eu/hu) 

Sántos település belterületétől északra (a 0132/16-19. hrsz.-ú ingatlanokon) korábban is 

épült napelempark, amelynek előzetes vizsgálatát az ÖKO-TRADE Kft. készítette. Ennek 

bővítése (0132/5 és 0132/10 hrsz.-ú ingatlanok) várható, de még nem valósult meg. Ezek 

mellett a sántosi Fő út, a 66. sz. főút északi oldalán is található egy kisméretű napelempark. 

A tájhasználati hatásterület Sántos település közigazgatási területén helyezkedik el, a 

település belterületétől nyugati irányba. A tájhasználati hatásterület a66. jelű útról 

földutakon közelíthető meg. Jelen dokumentáció tárgyát képező, tervezett napelemparkok 
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területén jelenleg mezőgazdasági művelés jellemző. A 03/7 hrsz.-ú ingatlan szántó művelési 

ágú, a 032/1 hrsz.-ú ingatlan „a” alrészlete szántó művelési ágú, „b” alrészlete pedig legelő. 

A település dombsági fekvéséből adódóan a 

magasabban fekvő területeken egységesen 

zárt erdőborítottság jellemző, valamint a 

völgyekben kisebb kiterjedésű erdőfoltok. A 

tervezett napelemparkok területét kelet felől 

elegyes-akácos és akácos erdőterület 

határolja, amely elválasztja a területet a 

település belterületétől. Ezen erdőrészletek 

magántulajdonban vannak, elsődleges 

rendeltetésük faanyagtermelő. A vizsgálati 

területtől északra és nyugatra összefüggő, 

elegyes-hársas és elegyes-akácos 

erdőterületek találhatók, amelyek állami 

tulajdonban vannak, elsődleges rendeltetésük 

faanyagtermelő és talajvédelmi. Az 

üzemtervezett erdőterületek térképe a 5. 

ábra látható.  

 

6. ábra: Jelenlegi tájhasználat (Google Earth alapján) 

 

5. ábra: Üzemtervezett erdőterületek  
(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ alapján) 

03/7 

032/1 

a 

b 

3. fotó 
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3. fotó: Sántos belterületétől északra (0132/16-19. hrsz.) található napelempark 

1.2.5. Tájkarakter (tájjelleg), tájképi/településképi adottságok vizsgálata 

A hatásterület tájkarakterét és tájképi adottságait alapvetően a természeti adottságok és az 

ezzel szoros összefüggésben álló tájhasználat befolyásolja. A hatásterületet és Sántos 

települést befoglaló tájrészletben a változatos domborzat és a zárt erdőállományok 

dominanciája meghatározó.  

A tájhasználati hatásterület fekvése miatt, a domborzati és felszínborítási adottságoknak 

köszönhetően korlátozott vizuális térkapcsolatokkal rendelkezik. A befoglaló tájrészlet ki- és 

rálátásviszonyait vizsgálva megállapítható, hogy a 032/1b helyrajzi számú terület a tervezett 

napelempark területének legmélyebben fekvő része, a völgy alján cserjés sáv húzódik (4. 

fotó). A völgy aljáról a látványkapcsolatok korlátozottak (5. fotó). 

 

4. fotó: Völgy alján húzódó cserjés sáv (032/1b hrsz.), kilátás északi irányba 

 

5. fotó: Korlátozott látványkapcsolatok a völgyben 
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A napelempark területének domborzata innen keleti és nyugati irányban is emelkedik. A 

hullámos domborzat miatt változatos kilátási és rálátási viszonyok jellemzőek, egyes 

részeken a domborzat határolja a látómezőt, míg máshol a környező erdőterületek jelentik a 

horizont határát (6. fotó). Déli irányban jellemző látványkapcsolat a közeli erdős 

dombtetőkkel (7. fotó).  

 

6. fotó: A tervezett napelempark délkeleti része 

 

7. fotó: Kilátás a tervezett napelemparktól déli irányba 

A helyszínelési tapasztalatok alapján az elméleti láthatóságot vizsgálva a beruházás elemei a 

környező szántóterületekről és földutakról, valamint a tervezett napelemparktól északra 

fekvő kertes mezőgazdasági területek széléről látszódhat, a fák takaró hatásától függően. A 

tényleges feltárulást ugyanis a kertes mezőgazdasági területekről, mint frekventált 

nézőpontokról a terület szélén lévő fás állomány jelentősen akadályozza. 

1.3. A beruházás hatásainak értékelése 

A várható hatások miatt kialakuló állapotváltozások értékelésekor figyelembe vettük a táj 

jelenlegi állapotát, értékeit, a tervezett tevékenység üzemmenetére jellemző változásokat, 

az üzemmenet során bekövetkező legnagyobb állapotváltozást, a hatások időbeliségét, 

térbeli kiterjedését, visszafordíthatóságát, pótolhatóságát, továbbá a becslések 

bizonytalanságait. Az új létesítmények tájba illeszkedésének megítéléshez alapvető 

szempontot jelent a területválasztás, elhelyezés, műszaki kialakítás, valamit a befogadó táj 

karaktere, hagyományai. 

A hatások értékelése során az Öko Rt. munkatársai által kidolgozott minősítési rendszert 

(Tombáczetal. 2003) alkalmaztuk a tervezett tevékenység minden szakasza esetében: 

megszüntető hatás, károsító hatás, terhelő hatás, elviselhető hatás, semleges hatás, javító 

hatás, értékteremtő hatás. 
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A következő fejezetekben külön tárgyaljuk a tájhasználatra, tájszerkezetre, tájpotenciálra, 

valamint a tájképre, tájkarakterre (tájjellegre) gyakorolt hatásokat a kivitelezés, üzemelés, 

felhagyás során. 

1.3.1. A tájhasználatra, tájszerkezetre, tájpotenciálra gyakorolt hatás értékelése 

Telepítés/kivitelezés 

A telepítés főleg a megnövekedett gépjárműforgalmon és az építési munkálatokhoz 

szükséges gépek használatán és környezeti hatásain (zaj, por) keresztül befolyásolhatják a táj 

használatát. 

A kivitelezési munkálatok eredményeképpen a napelempark területén a jelenlegi 

hasznosítási forma (szántó, cserjés terület) megváltozik. Az építési tevékenység 

üzemtervezett erdőrészletet nem érint, erdő-igénybevétel nem történik. 

A védelmi tájhasználat vonatkozásában elmondható, hogy napelempark kialakítása 

természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területeket nem vesz igénybe. A területen 

található völgy alján húzódó cserjés sáv azonban védelemre javasolt helyi jelentőségű 

természetvédelmi területet. Az építési tevékenység ezen cserjés élőhely tekintetében 

megszüntető hatású. A napelempark déli határához vezető földút két erdő közötti lemélyült 

része helyi jelentőségű védett természeti emlék. A napelempark tágabb környezetében 

fekvő Natura 2000 területeket a tájhasználati hatásterület nem érinti.  

A beruházás következtében a tájszerkezetben a területen húzódó cserjesáv eltűnése jelent 

változást, amely az élővilág számára ökológiai folyosóként funkcionál. „Sántos 

településrendezési eszközök 3. sz. módosítás jsz: 4/2020 véleményezési anyag partnerségi 

egyeztetésre” című dokumentum alapján a helyi védelemre való javaslat oka a tájszerkezet 

megőrzése. A beruházás így a település által tervezett védelmi tájhasználat tekintetében 

jelenthet veszélyeztetést. 

A fejlesztés megvalósulása során kultúrtörténeti egyedi tájérték, műemlék, műemléki 

környezet, műemléki jelentőségű terület, illetve helyi védelem alatt álló épített érték, 

valamint régészeti lelőhely nem érintett. 

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájhasználatra, táj- és településszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatásait a telepítés / kivitelezés során összességében terhelőnek 

tekintjük. 

Üzemelés/üzemeltetés 

A beruházást a magasabb szintű tervek nem zárják ki. A rendelkezésre álló tervek alapján 

megállapítható, hogy a beruházás elemei nem ütköznek az érintett országos, térségi 

övezetekre vonatkozó előírásokkal. Sántos településrendezési eszközeinek vizsgálatát 

követően megállapítható, hogy a tervezett beruházás nincs összhangban a hatályos 

településrendezési eszközökkel. 
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A tervezett napelempark üzemelése a tájszerkezetben a kivitelezéshez képest további 

változást nem jelent. A jelenlegi szántóterületek és a völgyben húzódó cserjés terület is a 

megvalósítást követően napelemparkként fog funkcionálni. 

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájhasználatra, táj- és településszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatásait az üzemelés során összességében elviselhetőnek tekintjük. 

Felhagyás 

A felhagyás hatásai alig megítélhetőek, az időtávlata is nehezen meghatározható. A felhagyás 

tájhasználatra, tájszerkezetre gyakorolt hatását a terület további hasznosításának módja, 

intenzitása stb. határozza meg. Az élettartamot a fenntartás módja és a külső hatások 

mértéke is befolyásolja majd. Az esetleges felhagyás során (az elemek bontása) olyan 

hatásokkal kell számolni, mint a kivitelezés során. 

1.3.2. A tájképre/településképre, tájkarakterre gyakorolt hatás értékelése 

Telepítés/kivitelezés 

Az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a tervezett beruházás kedvezőtlen hatásai 

elsősorban a telepítés, kivitelezés során várhatóak, mivel az építéshez szükséges 

munkagépek látványa ekkor meghatározó lesz a hatásterület egy részén.  

A korlátozott rálátási viszonyoknak köszönhetően a beruházás tájképre gyakorolt hatásait a 

telepítés során összességében elviselhetőnek tekintjük. 

Üzemelés/üzemeltetés 

A tervezett napelempark a tájképet/településképet döntően nem fogja meghatározni, 

lokálisan módosítja a látványt. A beruházás tájképi értéket nem veszélyeztet.  

A vizsgált terület tájképvédelmi terület övezetének részét képezi. A frekventált nézőpontok 

közül (települési belterület, kertes területek) a napelempark várhatóan nem lesz látható. A 

területtől északra fekvő kertes mezőgazdasági területek széléről lehetséges kismértékű 

rálátás a fás állomány takaró hatásától függően. 

A jelenleg vizsgált beruházás nem az egyetlen hasonló jellegű és célú változás Sántos 

közigazgatási területén (illetve a környező tájrészletben), hiszen a település belterületének 

északi határán találhatóak meglévő napelemparkok. 

A tájképi adottságok mellett a táj használati hagyományait is figyelembe véve 

megállapítható, hogy a beruházás a tájkaraktert sem fogja jelentősen megváltoztatni.  

A fenti szempontokat mérlegelve a beruházás tájképre, tájkarakterre gyakorolt hatásait a 

megvalósítás során összességében elviselhetőnek tekintjük. 
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Felhagyás 

A felhagyás tájképre gyakorolt hatását a terület további hasznosításának módja, intenzitása 

stb. határozza meg, mely jelenleg nem ismert – és nem is szándékolt. Az esetleges felhagyás 

során (elemek bontása) hasonló tájképre gyakorolt hatásokkal kell számolni, mint a 

kivitelezés során. 

1.4. Tájvédelmi javaslatok 

1. Tekintve, hogy erdőterületek közvetlen szomszédságában történő beavatkozás várható, 

a kivitelezés során kiemelt figyelmet érdemel az erdőállomány védelme (pl. a 

munkagépek mozgása során). 

2. Amennyiben bármely tervezett beavatkozás esetén fakivágásra van szükség, azt a 

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről értelében csak 

fakivágási engedély alapján lehet megtenni, melyhez fakivágási-és növénytelepítési terv 

készítése szükséges. A fapótlásokat a fakivágási engedélyben foglaltak szerint kell 

megtenni. 

3. A napelempark létesítése során a megközelítő utak és munkaterületek kijelölése 

ökológiai, természetvédelmi szempontok kiemelt figyelembevételével történjen (munkák 

térbeli, időbeli korlátozása, ütemezése). 

2. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

2.1. Élővilág-védelmi szempontú hatások vizsgálata 

A biológiai hatásterület meghatározása 

A környezetterhelés hatásterületének meghatározása az élővilág esetében összetett kérdés. 

Az egyes élőlénycsoportok esetében jelentősen eltér az, hogy melyek azok a külvilágból 

érkező hatások, amelyek az adott élőlény érzékel, hatással van rá, és a különböző intenzitású 

hatások milyen következményekkel járnak. A szokásos hanghatások (emberi hangok, gépek 

működéséből eredő zajhatások) jelenlegi ismereteink szerint a növényekre nem hatnak, sok 

alacsonyabb rendű állat viselkedésében sem okoznak észlelhető változást. Látható hatást a 

fejlettebb idegrendszerrel és viselkedésmintázattal rendelkező állatokra, elsősorban a 

gerincesekre gyakorolnak. 

A tervezett beruházás létesítése során a növényzet esetében betölthető élőhely szűnik meg. 

illetve alakul át. Ez a közvetlen hatásterület kiterjed azokra a területekre, ahol 

területrendezés történik a panelek helyének előkészítésre, valamint az elektromos energia 

elvezetését lehetővé tevő földkábelek elhelyezési területeire. Időleges élőhely csökkenés 

történik az létesítéskor használt anyagok, berendezések, alkatrészek, emberek szállítása, 

tárolása kapcsán.  

Az állatvilág estében tágabb hatásterületet kell feltételezni. A létesítés zajhatása átmeneti, 

de erőteljesebb, mint az üzemelésé, a hangokat érzékelő, arra reagáló állatok – alapvetően a 
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madarak és az emlősök – esetében az ingatlanhatártól mért szokásos 200 méteres sáv 

tekinthető közvetett hatásterületnek. Megjegyzendő, hogy még a rokon fajok esetében is 

jelentős különbségek lehetnek abban, hogy mennyire viselik el vagy éppen kerülik az emberi 

jelenlétet. 

Az üzemelés során más jellegű hatások dominálnak. Zaj, por vagy más anyagok emissziója 

nem történik. A panelekkel fedett területen a növényzetet viszont rendszeresen nyírni kell, 

emellett a kihelyezett panelek a területet árnyékolják is. Ezek közvetlen hatásterülete 

gyakorlatilag megegyezik a létesítés során értelmezett területtel. Egyes vízhez kötött 

fejlődésű vagy vízből inni, táplálkozni szándékozó élőlénycsoportokra zavaró hatást gyakorol 

a panelekről visszaverődő polarizált fény. Ennek hatékony távolsága nehezen becsülhető, de 

mivel a tervezési területen és közelében csak időszakos vízfolyások vannak, ezért a vízhez 

kötődő fajok előfordulása és az ezekre gyakorolt hatás sem jelentős. 

2.2. Jelenlegi állapot bemutatása 

2.2.1. Élő és élettelen környezeti viszonyok 

Tájtörténet 

Egy 1977-ben készült légifelvételen a két, a tervezési területtel határos erdőfolt látszik: A déli 

részébe ékelődve a Sántos 032/2 hrsz.-ú ingatlanon, tőle keletre pedig a Sántos 02 hrsz.-ú 

ingatlanon. Utóbbi üzemtervezett erdőrészlet, a száma Sántos 13/A. A két jelenlegi 

szántóterület között a Sántos 032/1 hrsz. b alrészletén elhelyezkedő, a tulajdoni lap szerint 

legelő művelési ágú terület még nem cserjésedett be, mára jórészt átjárhatatlan bozót 

alakult ki rajta. A tájtörténet részletesebb bemutatását a tájvédelmi fejezet tartalmazza.  

Talaj 

Az alapkőzet a környékre jellemző homokos lösz. 

Felszínalaktan 

A jelenlegi szántóföldek déli irányba lejtenek, a cserjésedett középső terület nyugati 

irányban meredeken lejt, a lejtő alján kiszáradt vízmosással. 

Hidrológia 

A területen jelenleg sem állandó vízfolyás, sem tó nincs. A tervezési terület közepén észak-

déli irányú, déli részén kelet-nyugati irányú kiszáradt vízmosások láthatók, melyekben a 

tavaszi hóolvadás után és erősen csapadékos időszakokban lehet víz.  

Élőhelyek 

A tervezési területen, 2021 elején olajrepce és gabonaföldek voltak, a kettő között pedig 

észak-déli irányban húzódó kökényes cserjesáv található, a benne található néhány 

kiszélesedő vadcsapáson a területre egyébként jellemző löszgyepek lágyszárú fajai is 

fennmaradtak. 
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A TERVEZÉSI TERÜLET VÉDETTSÉGI HELYZETE 

A tervezési terület sem országos, sem helyi jelentőségű természetvédelmi területnek nem 

része*, valamint az OTrT szerint az Országos Ökológiai hálózat övezeteinek sem része, és 

nem is határos ilyen besorolású területekkel. A tervezési terület azonban védelemre javasolt 

helyi jelentőségű természetvédelmi területet érint Sántos település rendezési tervei alapján 

(3. ábra). A HUDD20016 kódú, „Észak-zselici erdőségek” nevű jóváhagyott kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület – és a területileg ebben a régióban vele egybeeső - 

HUDD10013 kódú, „Zselic” nevű különleges madárvédelmi terület határa a vizsgálati terület 

szélétől nyugatra, mintegy 300 méterre található (Forrás: OKIR). 

* Sántos Község Képviselőtestületének 5/2002 (VI.27.) önkormányzati rendelete „Sántos 

helyi építési szabályzatá”-ról módosítása szerint (hatályos 2020-11-17-tól): Védelem alatt 

álló helyi jelentőségű természetvédelmi területek: Csóvölgyi rétek HTVT: 032/1-2 

forrás: (https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/201985). 

2.2.2. A terület élővilága 

Növényföldrajzilag a terület a Nyugat-balkáni flóratartomány (Illyricum) Somogyi flórajárásba 

(Somogyicum) tartozik. Zólyomi Bálint potenciális vegetációtérképe szerint (Zólyomi 1989) a 

vizsgálati terület az illír jellegű gyertyános-tölgyesek zónájába esik.A vizsgálati terület 

helyszíni bejárására 2021. április 9-én került sor, az élőhelyek leírása tavasszal is szembeötlő 

fajokon alapul. 

A tervezési területen előforduló élőhelyek besorolását és kódját az ÁNÉR 2010 alapján adjuk 

meg. 

Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR) Magyarország növényzetének és élőhelyeinek 

térképezéséhez napjainkban leggyakrabban használt, többszörösen tesztelt és javított élőhely-osztályozási 

rendszer. Az ÁNÉR 2010 változatának célja a Magyarországon zajló vegetációtérképezések számára egy aktuális, 

országos, a teljes tájat fedő élőhely-osztályozási rendszer biztosítása. Az ÁNÉR 2010 – amennyire jelen 

ismereteink alapján lehetséges - egységes rendszerben mutatja be hazánk élőhelyeit. Reményeink szerint ez az 

egységesítés teszi lehetővé, hogy az ország különböző részein felméréseket végző amatőr és profi kutatók, 

természetvédők azonos kategóriarendszert használjanak, és adatbázisaik ily módon összehasonlíthatóvá 

váljanak. 

 

Az élőhely típusok azonosítása mellett értékelni szokás azok természetességi állapotát is. Ez a Németh-

Seregélyes-féle természetességi kategóriarendszer alapján történik. Ezek értékei a következők: 

1 – Teljesen leromlott / a regeneráció elején járó állapot, 

kizárólag „gyomok” és jellegtelen fajok uralkodnak, semmi-féle természetesebb növényzeti típus nem 

ismerhető fel, azaz a természetközeli és féltermészetes kategóriáknál ilyen nincs. 

2 – Erősen leromlott / gyengén regenerálódott állapot, 

a fajkészlet jellegtelen, a zavarástűrők, „gyomok”, idegenhonos fajok uralkodnak, a növényzet szerkezete 

szétesett vagy fejletlen (egykorú, többnyire 1-2 fajból álló foltok, kevés faj él együtt), a növényzet gyakran 

feldarabolódott, a termőhely általában leromlott, természetesebb élőhelyet nemigen lehetne megnevezni. Ha 

felismerhető az eredeti élőhely, állapota akkor is igen rossz. 
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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 termő-hely gyakran közepesen leromlott, a növényzet szerkezete nem jó (homogén, egykorú vagy 

természetellenesen foltos), vagy jobb a szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen; szinte mindig meg lehet 

nevezni egy természetesebb élőhelyet, de az állapota nem jó. 

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 növényzeti jellemzők kombinálódnak, pl. fajokban szegényebb, esetleg gyomosabb is, de igen jó 

szerkezetű folt. 

5 – Specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban gazdag, jó szerkezetű, „szentély értékű” terület, az adott élő-

hely országosan (regionálisan) legjobb (10)-50-100 állományának egyike, gyomok és inváziós fajok nincsenek 

vagy alig vannak, a termőhely természetes állapotú. 

Élőhelyek és növényvilág 

Magán a tervezési területen belül 2 élőhely kategória azonosítása történt meg, ezek a 

következők: 

• T1 – „Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák” 

• P2b – „Galagonyás- kökényes-, borókás száraz cserjések” 

A vizsgálati terület déli határán kívül levő akácos folt besorolása pedig: 

• S7 – „Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok” 

Ezek elhelyezkedése az 1. ábrán látható. 

 

7. ábra: Tervezési területen és déli határán előforduló élőhelyek. Piros színnel a helyrajzi számok, sárga 
színnel az élőhelytípusok kódjai vannak feltüntetve. Az alaptérkép az E-KÖZMŰ honlapról származik. 
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T1 – „Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák” 

2021-ben a haszonnövény a keleti szántón olajrepce (Brassica x napus), a nyugatin gabona 

volt. A táblák széli részein, és a mellettük haladó földutak mentén a szántóföldi és az útszéli 

gyomtársulások és a száraz löszgyepek néhány faja található: egynyári perje (Poaannua), 

fakó muhar (Setariapumila), farkaskutyatej (Euphorbiacyparissias), gilisztaűző varádics 

(Tanacetumvulgare), háromszínű árvácska (Viola tricolor), kaporlevelű ebszékfű 

(Tripleurospermumperforatum), közönséges pásztortáska (Capsellabursa-pastoris), perzsa 

veronika (Veronicapersica), piros árvacsalán (Lamiumpurpureum), pongyola pitypang 

(Taraxacumofficinale), útszéli imola (Centaureabiebersteinii). 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes skálán 1-es.  

P2b – „Galagonyás- kökényes-, borókás száraz cserjések” 

Az elmúlt néhány évtizedben felhagytak a legeltetéssel, ennek következtében a 

löszgyepeken szokásos folyamat indult meg: a madarak által terjesztett vadgyümölcsök 

magjaiból töviskes cserjeállomány verődött fel. Tömeges faja a kökény (Prunusspinosa), 

mellettük a fásszárú fajok közül találhatók egybibés galagonya (Crataegusmonogyna), erdei 

iszalag (Clematisvitalba), földi szeder alakkör (Rubusfruticosus agg.), gyepűrózsa (Rosa 

canina agg.), királydió (Juglansregia), közönséges fagyal (Ligustrumvulgare). A cserjesor 

északi részén néhány fásszárú faj idős példányai is megtalálhatók: csertölgy (Quercuscerris), 

csíkos kecskerágó (Euonymuseuropaeus), kocsánytalan tölgy (Quercuspetraea), 

madárcseresznye (Prunusavium), mezei juhar (Acercampestre). A többnyire sűrű fás 

állomány alatt a gyepszint ritka, inkább cserjés szegélyében találhatók. Ezek a csomós ebír 

(Dactylisglomerata), egynyári seprence (Erigeronannuus), közönséges tarackbúza 

(Elymusrepens), magas aranyvessző (Solidagogigantea), meddő rozsnok (Bromussterilis), 

mezei árvácska (Viola arvensis), őszi kikerics (Colchicumautumnale), ösztörűs veronika 

(Veronicachamaedrys), piros árvacsalán (Lamiumpurpureum), pongyola pitypang 

(Taraxacumofficinale), siskanád (Calamagrostisepigeios). 

A sűrű cserjésben néhol található vadcsapások kiszélesedő részein néhány négyzetméteres 

gyepfoltok találhatók, melyekben a löszgyepek természetes, nem bolygatás következtében 

megjelent fajai is megtalálhatók.: csomós ebír (Dactylisglomerata), galambláb-gólyaorr 

(Geraniumcolumbinum), hasznos földitömjén (Pimpinellasaxifraga), kerek repkény 

(Glechomahederacea), korai sás (Carexpraecox), közönséges bábakalács 

(Carlinabiebersteinii), közönséges cickafark (Achilleamillefolium), közönséges párlófű 

(Agrimoniaeupatoria), mezei árvácska (Viola arvensis), mezei katáng (Cichoriumintybus), 

orvosi atracél (Anchusaofficinalis), őszi kikerics (Colchicumautumnale), ösztörűs veronika 

(Veronicachamaedrys), pusztai csenkesz (Festucarupicola), pusztai kutyatej 

(Euphorbiaseguierana), réti útifű (Plantagomedia), sarlófű (Falcariavulgaris), vadmurok 

(Daucuscarota). Védett növényfaj ezek között sem fordult elő. 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes skálán 3-as. 
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S7 – „Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok” 

A vizsgálati terület déli határán kívül, a kis területű 032/2 hrsz.-ú területen egy kis területű, 

fiatal akácos erdőfolt található. Fásszárú fajai a fehér akác (Robiniapseudoacacia), egybibés 

galagonya (Crataegusmonogyna), fekete bodza (Sambucusnigra), kökény (Prunusspinosa), 

közönséges fagyal (Ligustrumvulgare), mezei juhar (Acercampestre). A gyepszintben 

tavasszal a következő fajok találhatók: borostyán (Hederahelix), erdei gyömbérgyökér 

(Geumurbanum), farkaskutyatej (Euphorbiacyparissias), fehér fagyöngy (Viscum album), 

fekete üröm (Artemisiavulgaris), foltos kontyvirág (Arummaculatum), meddő rozsnok 

(Bromussterilis), mezei keresztfű (Cruciatalaevipes), nagy csalán (Urticadioica), odvas keltike 

(Corydaliscava), őszi kikerics (Colchicumautumnale), piros árvacsalán (Lamiumpurpureum), 

ragadós galaj (Galiumaparine), salátaboglárka (Ranunculusficaria), sárga hagyma 

(Alliumflavum), vérehulló fecskefű (Chelidoniummajus), zamatos turbolya 

(Anthriscuscerefolium). 

Az élőhely természetessége a Németh-Seregélyes skálán 2-es. 

 

8. fotó: Repceföld a tervezési terület keleti részén. 

 

9. fotó: Repceföld, háttérben az akácos folt. 

 

10. fotó: A lombfakadás előtti akácos dús 

gyepszinttel. 

 

11. fotó: Virágzó kökények a cserjésben. 
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Állatvilág 

Állatfajokat keveset sikerült a terepen azonosítani. A cserjés szegélyeken sok pannon csiga 

(Cepaeavindobonensis) héj volt, a földutak mentén mezei tücsök (Grylluscampestris) járatai 

voltak. Nyomok, hántások és hullaték alapján a területen él európai őz (Capreoluscapreolus), 

gímszarvas (Cervuselaphus), vaddisznó (Susscrofa) (ezek jelenlétét valószínűsítik a környék 

vadászlesei is).  A madarak közül látható és hallható volt fekete rigó (Turdusmerula) és holló 

(Corvuscorax), utóbbi faj képviselői feltűnően nagy csapatokban keringtek.  

A területen megfigyelhető fajok száma bizonyosan magasabb. Ezért adatbázisban szereplő 

adatokat is felhasználtunk. A vizsgálati terület az YM23 jelű 10x10 kilométeres UTM 

négyzetének területére esik. A Madáratlasz program (forrás: map.mme.hu) adatbázisában az 

elmúlt 10 évben erre a négyzetre vonatkozóan összesen 66 madárfaj megfigyelési adata 

szerepel. A lista átnézésekor egyetlen ott szereplő fajra sem lehet kijelenteni, hogy soha nem 

lehetne a vizsgálati területen megfigyelni – ha csak alkalmi átrepülőként is. A teljes 66 

tételes lista megadása helyett abból kivettük azokat a fajokat, melyek nyílt vízhez, nádashoz, 

vagy erdők magasabb térszíneihez kötődnek, így valószínűtlen, hogy a vizsgálati területet 

fészkelő- vagy táplálkozó területként használnák.  

Ez a szűkített lista a helyszínen megfigyelteken túl további 50 fajt tartalmaz: balkáni gerle 

(Streptopeliadecaocto), barátcinege (Paruspalustris), barátposzáta (Sylvia atricapilla), 

barázdabillegető (Motacilla alba), citromsármány (Emberizacitrinella), csicsörke 

(Serinusserinus), csuszka (Sittaeuropaea), dolmányos varjú (Corvuscornix), egerészölyv 

(Buteobuteo), énekes rigó (Turdusphilomelos), erdei pinty (Fringillacoelebs), fácán 

(Phasianuscolchicus), fekete harkály (Dryocopusmartius), fülemüle (Lusciniamegarhynchos), 

fürj (Coturnixcoturnix), füsti fecske (Hirundorustica), gyurgyalag (Meropsapiaster), hamvas 

küllő (Picuscanus), házi rozsdafarkú (Phoenicurusochruros), házi veréb (Passerdomesticus), 

kakukk (Cuculuscanorus), karvaly (Accipiternisus), kék cinege (Paruscaeruleus), kis fakopáncs 

(Dendrocopos minor), kis poszáta (Sylvia curruca), közép fakopáncs (Dendrocoposmedius), 

kuvik (Athenenoctua), meggyvágó (Coccothraustescoccothraustes), mezei pacsirta 

(Alaudaarvensis), mezei poszáta (Sylvia communis), mezei veréb (Passermontanus), nagy 

fakopáncs (Dendrocopos major), nagy őrgébics (Laniusexcubitor), nyaktekercs (Jynxtorquilla), 

örvös galamb (Columbapalumbus), parlagi galamb (Columbalivia f. domestica), rövidkarmú 

fakusz (Certhiabrachydactyla), sárgarigó (Oriolusoriolus), seregély (Sturnusvulgaris), sordély 

(Miliariacalandra), szajkó (Garrulusglandarius), szarka (Picapica), széncinege (Parus major), 

tengelic (Cardueliscarduelis), vadgerle (Streptopeliaturtur), vetési varjú (Corvusfrugilegus), 

vörös vércse (Falcotinnunculus), vörösbegy (Erithacusrubecula), zöld küllő (Picusviridis), 

zöldike (Carduelischloris). 

2.3. A beruházás hatásainak értékelése 

Virányi Építész Stúdió Kft. által 2020 júniusában készített „Sántos településrendezési 

eszközök 3. sz. módosítás jsz: 4/2020 véleményezési anyag partnerségi egyeztetésre” című 

dokumentuma foglalkozik természet-és tájvédelemmel: 
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-a „7.TERMÉSZET-ÉS TÁJVÉDELEM” fejezet -második bekezdése módosul az alábbiak szerint: 

„A tájszerkezet megőrzése érdekében helyi védelemre javasolt természetvédelmi 

területekként jelöltük a Csóvölgyi gyepterületeket és fűzégerligetet, valamint a Kapos és a 

Surján-patak melletti gyepeket. A helyi jelentőségű természetvédelmi területekre hosszú távú 

természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni; a terv elfogadásáig a területen fakivágás, 

bozót- és cserjeirtás nem végezhető.” 

A fellelt dokumentumokból nem derül ki, hogy élővilágvédelmi szempontból mi volt a 

védetté jelölés oka, sem az, hogy a jogszabály által előírt természetvédelmi kezelési terv 

elkészítése milyen fázisban van, és rendelkezik-e a 032/1 hrsz-ú ingatlan b alrészletén levő 

cserjés területről. 

Ezért az élővilágvédelmi munkarész értékelés a helyszínen tapasztalt jelenlegi állapotokon 

alapul. 

A létesítés során alacsony természetességű, korábbi mezőgazdasági terület változik meg. A 

tervezett fotovoltaikus erőmű létesítésének és üzemeltetésnek többféle, az élővilágra 

gyakorolt hatása lehet. 

A terv szerint a becserjésedett terület majdnem egészét is panelek foglalják el, ezért ezeken 

a részeken a fásszárú növényzet eltávolítása válik szükségessé. A bokros, fás élőhelyekhez 

kötődő, főleg énekesmadarak költési szezonja már márciusban megindul, a tojások kiköltése 

és a fiókanevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Ezt követően számos fajnak 

másodköltése is van június-júliusban. A tervezési terület nem esik természetvédelmi oltalom 

alá, az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről rendelkezései azonban általános 

érvényűek. Előfordul, hogy rendelkezéseinek szó szerinti betartása nem lehetséges, de 

mindenképpen követendő, hogy fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti 

költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni. 

A tereprendezés, a konzolok talajba rögzítése és az elektromos energiát továbbító 

földkábelek elhelyezése felszínbolygatással jár, mely után a jelenlegi növény és állatvilág át 

fog alakulni. A szántóföldi gazdálkodás által telepített haszonnövények helyét rendszeres 

nyírással alacsonyan tartott, elsősorban lágyszárúakból álló gyep foglalja el. A folyamat jól 

tervezett növénytelepítéssel (magvetéssel) gyorsítható, mivel a területen és a környéken 

jelen vannak olyan fás szárú fajok, melyek képesek, hajlamosak a területen megtelepedni és 

elszaporodni (pl. akác, bálványfa, kökény, galagonya). Ezek, ha felülnövik a paneleket, 

árnyékolásukkal a hatékonyságot csökkentenék, ezért eltávolításukról folyamatosan 

gondoskodni kell. 

Ezen túlmenően: 

1. az árnyékolás miatt lecsökken a talajszintre jutó fény mennyisége, 

2. a napelem panelek a szabad vízfelszínhez hasonló módon vernek vissza síkban polarizált 

fényt. 
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Néhány hazai, már elkészült hasonló létesítmény esetén a napelemtáblákat fém állványzat 

tartja, melyek a paneleket olyan magasan tartják, hogy a köztük és alattuk levő gyepterület 

kaszálható/legeltethető legyen. Erre az üzemeltetés miatt is szükség van, meg kell 

akadályozni az árnyékolni képes növényzet felnövekedését.  

A panelek alatt viszont éppen azok árnyékolása miatt csökkenni fog a növények 

rendelkezésére álló fény mennyisége, csökken a szárazságstressz, ami miatt az 

erdőszegélyekre jellemző mikroklimatikus viszonyok alakulhatnak ki. Ilyen élőhelyek a 

gyepfoltokat határoló fás-cserjés szegélyben is találhatók, a gyepszintük faji összetétele 

erősen hasonlít a nyílt gyepfoltokban levőktől. Ide a visszatelepedhet az ilyen területekre 

jellemző növény és állatvilág, és ez továbbra is táplálékbázisul szolgálhat például a környék 

madárvilága számára. 

Vannak élőlény csoportok, melyek vonzódnak a polarizált fényhez, és annak irányába 

mozognak (pozitív polarotaxis). A vízi- és a vízközeli helyekre petéző rovarok érzékelik a 

vízszintesen poláros fényt is. Erre sajátos érzékszervük van szemük hasoldali részén, melyben 

egymásra merőlegesen elhelyezkedő membráncsövekkel és a hozzájuk kapcsolódó idegsejt-

hálózattal a fény polarizáltságának irányát is képesek felismerni. A vizsgálatok szerint a 

vízfelület felismerésében ennek a receptornak nagyobb szerepe van, az egyszerű 

idegrendszerű rovarok számára, mint a vízfelület látott képének vagy a vízfelszínről 

visszaverődött fény intenzitásának (beleértve az ember számára nem látható ultraibolya 

tartományt is). A repülő rovarokat megtéveszthetik az olyan mesterséges felületek, melyek 

erős vízszintesen poláros fényt vernek vissza. Ilyenek lehetnek a nagy fóliasátrak, üvegházak, 

épületek üvegfelületei, aszfaltfelületek, természetes, vagy emberi tevékenység során 

képződött pakuratavak. Az ilyen felületek rendkívül vonzó, úgynevezett „szupervíznek” 

tűnnek a vizet kereső rovaroknak, ha a róluk visszavert fény polarizációfoka nagyobb, mint a 

vízről visszaverté Az erősen és vízszintesen polarizáló száraz felületekhez vonzott vízirovarok 

kiszáradhatnak, a rájuk rakott petéik pedig víz hiányában elpusztulnak. 

Nagy kiterjedésű tükröző felületek a vízi madarakat is megtévesztik néha, rájuk szállnak 

pihenés és táplálkozás reményében. 

A napelemparkok berendezései, műtárgyai is hatást gyakorolhatnak egyes madárfajokra is. 

Megfigyelték, hogy talajon fészkelő madarak szívesen választottak fészkelőhelyet a panelek 

háborítatlan tartószerkezetein. Egyes talajon fészkelő fajok is nagyobb sűrűséggel fészkelnek 

a panelek alatt és között, ha a terület kerítése a nagyobb testű ragadozókat távol tartja. A 

tervezett beruházás részeként a panelcsoportok be lesznek kerítve (alapvetően vagyon- és 

balesetvédelmi okból, a madarak jelen estben ennek haszonélvezői). 

Az Egyesült Királyságban vizsgálták a napelemparkoknak az élővilágra gyakorolt hatását. A 

terepvizsgálatokban a Breedingbirdsurvey (BBS) módszertanát alkalmazták 11 helyszínen, 

április és július között. Minden helyszínen két hasonló élőhelyet vizsgáltak egymás 

közelében, az egyik a napelemparkon belül, a másik azon kívül helyezkedett el. A tanulmány 

madarakra vonatkozó része szerint a vizsgálatba bevont 11 napelempark és 11 
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kontrollterület páronkénti összehasonlítása során nem volt sem a fajszámban, sem az 

egyedszámban az alkalmazott statisztikai eljárásokkal kimutatható szignifikáns különbség – 

azaz a napelempark létének tulajdonítható negatív hatás sem. 

2.4. Élővilág-védelmi javaslatok 

Megfelelő lebonyolítás esetén a tervezett beruházás elfogadható mértékű kedvezőtlen 

hatást gyakorol az élővilágra. Az előre látható negatív hatások csökkenthetők az alábbiak 

figyelembevételével: 

1. A konzolok és a földkábelek telepítésekor kialakított árokba az ott elhaladó állatok 

behullhatnak, mely a pusztulásukhoz vezethet. Ennek megakadályozására, ha árok is 

létesül, annak oldalán átlagosan 25 méterenként 0,4 m szélességben 45°-os rézsűt 

kell kialakítani, mely lehetőséget biztosít az állatok kijutására. Kisebb árkoknál, illetve 

munkagödröknél, ha több napig nem történik betemetés, az árokba vagy gödörbe 

lejtősen behelyezett deszka vagy a területen bőségesen rendelkezésre álló ágdarab 

lehetővé teszi a beesett állatok kijutását. 

2. Cserjeirtás és fakivágás csak szeptember 1. és március 1. közötti időszakban 

lehetséges. 

3. A munkavégzés során talajra kerülő vegyszerek, olaj, szennyezőanyagok az élőhelyre 

nézve károkat okoznak, a megelőzés érdekében a gépek, berendezések állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell, kiömlés esetén pedig azonnali hatállyal kármentesítést 

kell megkezdeni. 

4. A kivitelezési munkálatok során a munkagépek, berendezések, szállító járművek 

esetleges meghibásodásából származó kenő- és üzemanyagok talajra kerülése esetén 

az elfolyt szennyezőanyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt 

tároló edénybe össze kell gyűjteni és a 98/2001 (VI. 15.) sz. kormányrendelet 

előírásai szerint kell kezelni. Az építés közben csak kifogástalan állapotú gépek és 

szállítóeszközök alkalmazhatók a szennyezés elkerülése érdekében 

3. ÖSSZEFOGLALÁS 

A tájvédelmi szempontú hatásokat összegezve megállapítható, hogy a beruházás tájképi 

értéket nem veszélyeztet, a táj karakterét jelentősen nem befolyásolja. A tájszerkezetet 

módosítja az ökológiai folyosóként funkcionáló, helyi védelemre javasolt cserjés sáv 

eltűnése. A beruházás így a település által tervezett védelmi tájhasználat tekintetében 

jelenthet veszélyeztetést. 

A tervezési terület sem országos, sem helyi jelentőségű természetvédelmi területnek nem 

része, valamint az OTrT szerint az Országos Ökológiai hálózat övezeteinek sem része, és nem 

is határos ilyen besorolású területekkel. Sántos Község Képviselőtestületének 5/2002 (VI.27.) 

önkormányzati rendelete „Sántos helyi építési szabályzatá”-ról módosítása szerint (hatályos 

2020-11-17-tól): Védelem alatt álló helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Csóvölgyi 
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rétek HTVT: 032/1-2. A fellelt dokumentumokból nem derül ki, hogy élővilágvédelmi 

szempontból mi volt a védetté jelölés oka, sem az, hogy a jogszabály által előírt 

természetvédelmi kezelési terv elkészítése milyen fázisban van, és rendelkezik-e a 032/1 

hrsz-ú ingatlan b alrészletén levő cserjés területről. Ezért az élővilágvédelmi munkarész 

értékelés a helyszínen tapasztalt jelenlegi állapotokon alapul. A tervezési területen, 2021 

elején olajrepce és gabonaföldek voltak, a kettő között pedig észak-déli irányban húzódó 

kökényes cserjesáv található, a benne található néhány kiszélesedő vadcsapáson a területre 

egyébként jellemző löszgyepek lágyszárú fajai is fennmaradtak. Mindezek alapján a tervezett 

beruházást élővilágvédelmi szempontból elfogadhatónak tartjuk, a rendelkezésünkre álló 

információk alapján kizáró ok nem áll fenn. 

A beruházás tájvédelmi szempontú hatásai összességében a következőképpen 

minősíthetőek: 

 Kivitelezés Üzemeltetés 

Tájhasználatra, tájszerkezetre, 

tájpotenciálra gyakorolt hatás 

terhelő elviselhető 

Tájképre/településképre, 

tájkarakterre gyakorolt hatás 

elviselhető elviselhető 

Élővilágra gyakorolt hatás elviselhető elviselhető 
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