
 

Javaslat a Körös-éri Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervének módosítására 

 

 

1. Természetvédelmi célkitűzések 

 

1.4. pont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„1.4. A kritikusan veszélyeztetett, a világon egyedülállóan csak a Körös-ér menti térségben 

előforduló délvidéki földikutya [Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis] populációinak 

védelme és megerősítése élőhelyfejlesztéssel, új gyepek létrehozásával”. 

 

Módosított szöveg 

1.4. A kritikusan veszélyeztetett, a Kárpát-medencében csak a Körös-ér menti térségben előforduló 

délvidéki földikutya [Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis] védelme, megőrzése.  

 

A módosítás indoklása: technikai jellegű módosítás − a hatályos szövegben utalás szerepel a cél 

elérésének módjára, eszközére is. Ez utóbbi tartalmak a 3.1.3. Fajok védelme c. pont megfelelő 

rendelkezéseinél fognak megjelenni. 

 

 

3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása 

 

c) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„c) A nyílt és félig nyílt homoki gyepeken és azok nyáras-borókásokkal alkotott élőhely együttesein, 

valamint a tölgyes-erdőssztyepp területeken kizárólag az élőhelyek megőrzését biztosító 

természetvédelmi kezelés végezhető és csak ezt szolgáló tevékenység engedélyezhető”. 

 

Módosított szöveg 

c) A nyílt és félig nyílt homoki gyepeken és azok nyáras-borókásokkal alkotott élőhely együttesein, 

valamint a tölgyes-erdőssztyepp területeken kizárólag az élőhelyek megőrzését biztosító 

természetvédelmi kezelés végezhető és csak ezt szolgáló tevékenység megengedett. 

 

A módosítás indoklása: technikai jellegű módosítás annak egyértelművé tételére, hogy a 

rendelkezés nem csak az engedélyköteles tevékenységekre terjed ki, hanem általános érvényű. 

d) alpont tartalmának cseréje 

 

Javasolt módosítás 

A d) alpont szövegének helyére a következő szöveg kerül: 

d) Felhagyott szántókon (1-10 év között) kialakult gyepeken a felhagyást követően legalább 2 éven 

át a gyepesedési folyamatot segítő kaszálást vagy szárzúzást kell végezni. A terület 

természetvédelmi kezeléséért felelős Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: 

igazgatóság) egyeztetett, az igazgatóság által jóváhagyott időpontban június 15-ét megelőzően, 

valamint évente többször is végezhető kaszálás. 

(A 3.2.1. Szántó művelési ágú területek kezelése pont b) alpontjának hatályos szövege törlődik.) 

A módosítás indoklása: egyértelműsítő, részletező szabályozás. A felhagyott szántókon kialakult 

gyepekre vonatkozó részletes rendelkezés a gyepesítés előrehaladását segítendő intézkedések 



 

megtételét segítik elő. Ezek a gyepterületek egyaránt lehetnek szántó vagy gyep művelési ágban, 

ezért nem célszerű a 3.2. ponton belül, művelési ághoz kötve szerepeltetni a rájuk vonatkozó 

rendelkezést.  

e) alpont tartalmának cseréje 

 

Javasolt módosítás 

A d) alpont hatályos szövege az 3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása c. ponton belül az e) 

alpontban szerepel a továbbiakban a következő, módosított formában: 

d) A nyílt és félig nyílt homoki gyepek és azok nyáras-borókásokkal alkotott élőhelyegyüttese, 

valamint a tölgyes-erdőssztyepp területek elhelyezkedéséről az igazgatóság szükség szerint 

tájékoztatja az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és a természetvédelmi hatóságot. 

kiegészítés f) alponttal 

 

Az e) alpont hatályos szövege az 3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása c. ponton belül egy új f) 

alpontban szerepel a továbbiakban. 

 

3.1.3. Fajok védelme 

 

c) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„c) A földikutya populációk védelme érdekében élőhelyükön - különösen a Kelebia külterületén 

található Bácsboristai-legelő és Kelebiai-halastavak területegységben - talajbolygatással járó 

tevékenység nem folytatható. Gyepesítések révén a földikutya élőhelyek kiterjedésének növelését, 

egymástól elszigetelt állományaik kapcsolatát helyre kell állítani”. 

 

Módosított szöveg 

c) A földikutya populációk védelme érdekében élőhelyükön - különösen a Kelebia külterületén 

található Bácsboristai-legelő és Kelebiai-halastavak területegységben - talajbolygatással járó 

tevékenység nem folytatható. 

 

d) alpont tartalmának cseréje 

 

Javasolt módosítás 

A d) alpont szövegének helyére a következő szöveg kerül: 

d) A földikutya élőhelyek kiterjedésének − gyepesítések révén vagy ültetvényszerű erdők 

mezőgazdasági művelésbe vonásával megvalósított − növelésével helyre kell állítani az egymástól 

elszigetelt állományok kapcsolatát.  

 

kiegészítés e) alponttal 

 

Az új e) alpont szövege 

e) A földikutya egyedszám növekedését a részpopulációkról leszakadt, az azokból elvándorolt, a 

további szaporodásban részt venni nem tudó egyedek áttelepítésével, új populáció létrehozásával 

kell elősegíteni. 

 

 

 



 

kiegészítés f) alponttal 

 

Az új f) alpont szövege a jelenlegi d) pont szövegének módosított változata: 

f) A b) és c) alpont rendelkezéseivel érintett területek elhelyezkedéséről az igazgatóság rendszeresen 

tájékoztatja az érintett tulajdonosokat, földhasználókat. 

 

A 3.1.3. pontot érintő módosítási javaslatok indoklása: több olyan zárvány terület is van, ahol a 

KNPI rendelkezik földikutya előfordulási adatokkal, azonban ezek a főbb populációtól elszigetelt 

egyedek a jelenlegi körülmények mellett hosszú távon nagy valószínűséggel nem tudnak túlélni, ezért 

az élőhelyek összeköttetésének biztosítása, illetve az elszigetelődött egyedek arra alkalmasnak tartott 

élőhelyre történő áttelepítése mindenképpen indokolt, így kialakítva egy szaporodóképes állományt.  

 

3.1.5. Látogatás 

 

c) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„c) Az Ásotthalmi láprét, Csipak-semlyék, Emlékerdő, Átokházi-tőzegbánya, Rivó-erdő és semlyék, 

Tanaszi-semlyék területegység oktatási célból csak csoportosan, az igazgatóság által biztosított 

szakvezető jelenlétében látogatható. Egyéb célból történő látogatás esetén az Ásotthalmi láprét és 

Emlékerdő területegység esetében az igazgatóságot előzetesen értesíteni kell”. 

 

Módosított szöveg 

c) Az Ásotthalmi láprét, Átokházi-tőzegbánya, Csipak-semlyék, Emlékerdő, Rivó-erdő és semlyék, 

Tanaszi-semlyék területegység szervezett csoportos látogatására az igazgatóság által biztosított 

szakvezető kíséretében kerülhet sor. Egyéb látogatásra az Ásotthalmi láprét és az Emlékerdő 

területegység esetében az igazgatóság értesítését követően kerülhet sor.  

 

A módosítás indoklása: pontosító, technikai jellegű módosítás a felsorolt területegységek szervezett, 

csoportos látogatása egyértelmű feltételeinek meghatározására. A felsorolt területegységek egyéni 

látogatása a természetvédelmi célokkal összeegyeztethető. 

d) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„d) A Kelebiai-halastavak és erdők területegység vízfelszínein turisztikai tevékenység nem 

folytatható”. 

 

Módosított szöveg 

d) A Kelebiai-halastavak és erdők, valamint a Madarász-tó területegységek vízfelszínein turisztikai, 

rekreációs és sporttevékenység nem folytatható.  

 

A módosítás indoklása: az egységesítés érdekében a szabályozást indokolt kiterjeszteni a Madarász-

tóra is. 

b) alpontnak a d) alponttal összefüggő módosítása 

Hatályos szöveg 

„b) Szabadon látogatható a Bácsboristai legelő, Bogárzó, Kelebiai-halastavak és erdők, Kissori-

semlyék, Madarász-tó, Öttömösi baromjárás területegység”. 



 

 

Módosított szöveg 

„b) A d) pontban meghatározott kivétellel szabadon látogatható a Bácsboristai legelő, Bogárzó, 

Kelebiai-halastavak és erdők, Kissori-semlyék, Madarász-tó, Öttömösi baromjárás területegység”. 

 

A módosítás indoklása: technikai jellegű módosítás a különböző alpontok rendelkezései közötti 

ellentmondás feloldására. 

 

 

3.1.7. Terület- és földhasználat 

 

a) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„a) A területen új burkolt út nem létesíthető, a meglévők nem szélesíthetők”. 

 

Módosított szöveg 

a) A területen új burkolt út létesítésére, földút szilárd burkolattal való ellátásának engedélyezésére 

kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítására, továbbá a 

terület táji és természeti értékeinek természetvédelmi célú bemutatására irányuló, az igazgatósággal 

előzetesen egyeztetett fejlesztés keretében kerülhet sor. 

 

A módosítás indoklása: a KNPI előkészítés alatt álló kezelési terv dokumentációjában szereplő 

előírással összhangban álló módosítás. 

 

c) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„c) Szántó és erdő létesítése tilos”. 

 

Módosított szöveg 

c) Szántó és erdő kizárólag az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 

megvalósítása érdekében vagy azzal összhangban létesíthető. 

 

A módosítás indoklása: adott esetben a hosszabb távon elérni kívánt kedvező természeti állapot 

megteremtése, a mozaikos élőhely-szerkezet fejlesztése, illetve esetleges erdő-gyep konverzió 

átmenet biztosítása érdekében szükséges vagy elfogadható szántó vagy erdő létesítése a területen. 

 

w) alpont módosítása 
 

Hatályos szöveg 

„w) Technikai sporttevékenység nem végezhető a területen”. 

 

Módosított szöveg 

w) Kizárólag gépi meghajtású, emberi közlekedésre alkalmas sporteszközzel vagy ilyen meghajtású 

járművel végzett technikai sporttevékenység tilos a területen. Emberi izomerővel vagy részben 

emberi izomerővel hajtott, közlekedésre alkalmas sporteszközzel vagy ilyen meghajtású járművel 

kizárólag erre a célra kijelölt utakon, valamint az útként nyilvántartott ingatlanokon végezhető 

technikai sporttevékenység vagy szabadidős tevékenység. Az e feltételeknek megfelelően végzett 

technikai sporttevékenységhez nem kell beszerezni a természetvédelmi hatóság engedélyét.  

 



 

A módosítás indoklása: a technikai sporttevékenység körének pontosítása szükséges. A gépi jellegű 

technikai sporttevékenység nem kívánatos, ugyanakkor a „mechanikai jellegű” sporttevékenységet 

sem lenne célszerű engedélyhez kötni.  

 

 

3.2.1. Szántó művelési ágú területek kezelése 

 

b) alpont törlése, a rendelkezésnek megfelelő tartalom áthelyezése a 3.1.2. d) alpontba (lásd a 2. 

oldalon) 

 

l) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„l) A homoki gyepek, felhagyott szántókon (1-10 év között) kialakult gyepek, mézpázsitos gyepek 

esetében csak június 15. utáni kaszálás engedélyezhető”. 

 

Módosított szöveg 

l) A homoki gyepek és a mézpázsitos gyepek esetében a kaszálás legkorábbi időpontja június 15. A 

kaszálás engedélyezése során ettől csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 

érdekében, az igazgatósággal egyeztetve lehet eltérni.  

 

m) alpont módosítása 

 

Hatályos szöveg 

„m) A mocsárrétek és szikes rétek, szikes mocsarak esetében csak július 1. utáni kaszálás 

engedélyezhető”. 

 

Módosított szöveg 

m) A mocsárrétek és szikes rétek, szikes mocsarak esetében a kaszálás legkorábbi időpontja július 1.  

A kaszálás engedélyezése során ettől csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi 

célkitűzések érdekében, az igazgatósággal egyeztetve lehet eltérni.  

 

A módosítások indoklása: pl. a Maculinea fajok, egyes orchidea fajok, vagy a kornistárnics védelme 

érdekében ezeken az élőhelytípusokon is előnyös lehet a korai kaszálás, amely nem is feltétlenül 

vezet a nedves gyepek olyan mértékű kiszáradásához, mint amilyet pl. egy nyár közepi, aszályos 

periódusban végzett kaszálás okoz. 
 

 


