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1. Bevezetés   

 
Magyarország második legrégebbi nemzeti parkja és a természetvédelmi kezeléssel megbízott 

nemzetipark-igazgatóság már több mint négy évtizede szolgálja a Duna–Tisza köze szikes 

pusztáitól, szikes tavaitól, turjánvidéki vizes élőhelyeitől a homokbuckások élőhely-együttesein 

át az alsó-tiszai hullámtér legértékesebb részeiig terjedő természeti értékek, illetve a 

hagyományos állattartási módok megőrzését. Az igazgatóság természetvédelmi kezelőként 

ugyancsak gondoskodik a nemzeti park törzsterületén kívül eső, de a működési területén 

található további, természetvédelmi szempontból jelentős értékek (ex lege vagy egyedi 

jogszabály révén védett természeti területek, Natura 2000 területek, védett vagy fokozottan 

védett növény- és állatfajok) megőrzéséről, fennmaradásáról is. Az ehhez szükséges 

tevékenységek közül kiemelkedő jelentőséget kapnak a tájban keletkező természetes 

vízkészletek megőrzéséért, a vízháztartási helyzet kedvezőbbé tételéért folytatott küzdelmek, 

valamint a fenntartható gyepgazdálkodás elterjesztéséért, illetve a természetes gyepek továbbra 

is intenzíven zajló feltörése ellen tett erőfeszítések.  

Az igazgatóság természetvédelmi kezelői tevékenységében kiemelt szerepet kap az európai 

uniós pályázati források minél teljesebb körű kiaknázása. 

Ahol a védelmi célok különösen indokolják, az igazgatóság igyekszik vagyonkezelésbe venni 

a legértékesebb területeket. Amennyiben a természetvédelmi kezelés csak aktív 

élőhelykezeléssel biztosítható, ott lehetőség szerint régi magyar háziállatfajtákat – főként 

magyar szürke marhát és bivalyokat – veszünk igénybe. Ahol a kezelés saját állatállománnyal 

nem oldható meg gazdaságosan és a természetvédelmi célok elérése más módon is biztosítható, 

az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek kezelésére földhaszonbérlet útján egyéni 

gazdálkodók vagy gazdasági szervezetek közreműködését veszi igénybe. 

Az igazgatóság vagyonkezelésében számottevő erdőállomány van, ezek kezelése során a 

természeteshez minél közelibb állapot elérése a cél, többek között a felújításnál őshonos fafajok 

igénybevételével. 

 
2. Személyi állomány 

 
2018-ban az igazgatóság tevékenységi köreit (kutatás, igazgatás, tervezés, fejlesztés, 

gazdálkodás, oktatás, nevelés, őrzés, állattartás stb.) az alábbi táblázatban szereplő személyi 

állománnyal valósította meg. 
 

Szakképzettség Alapfokú Középfokú Felsőfokú Összesen 

Kormánytisztviselő 0 13 69 82 
Kormányzati ügykezelő 0 1 0 1 
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 10 38 17 65 
Mindösszesen 10 52 86 148* 

 

*Ebből EU-s projekt keretében foglalkoztatott: 16 fő 

 

Munkatársaink alap-, közép- vagy felsőfokon beszélnek angol, német, olasz, orosz, szerb, 

francia, spanyol nyelven. Személyzeti állományunk nyelvismereti megoszlása:   
 

Személyi állomány fő/nyelvvizsgák száma 

Kormánytisztviselő 45/55 

Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 4/4 

EU-s projekt keretében foglalkoztatott szerződéses 

munkavállaló 

11/14 

Mindösszesen 60 fő/ 73 nyelvvizsga 

 

A személyi állomány létszáma 2017. december 31. napján 151 fő volt. 2018-ban összesen 12 

fő jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, 1 fő jogviszonya a határozott időre létesített 
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jogviszony lejárta miatt, 2 fő jogviszonya a próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással, 1 fő 

jogviszonya hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel, 3 főé lemondással. 

 Az igazgatóság 6 fő kormánytisztviselővel és 10 fő munkavállalóval létesített jogviszonyt az 

elmúlt évben. Az elmúlt évben 4 fő kormánytisztviselő és 1 fő munkavállaló volt gyesen. Az 

alkalmazottak javadalmazása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvénynek, a Munka Törvénykönyvének és a Közszolgálati Szabályzatnak megfelelően 

történt. Jutalmazásokra csak a törvényi kereteken belüli kötelező jellegű kifizetéssel került sor 

az elmúlt évben (jubileumi jutalom: 3 fő). A cafetéria-juttatások a törvényi előírások és belső 

szabályzatunk szerint valósultak meg. 2018-ban 6 fő kormánytisztviselő tett sikeres 

közigazgatási alapvizsgát és 1 fő közigazgatási szakvizsgát. A Föld Napja alkalmából munkája 

elismeréseképpen 1 fő kapott Miniszteri Elismerő Oklevelet, 1 fő Pro Natura emlékplakettet. 

 

A nemzetipark-igazgatóságok részéről a védett természeti területek és a Natura 2000-területek 

természetvédelmi kezelése kapcsán nem hazai költségvetési források terhére 

foglalkoztatottak száma (fő) 
 

1.1. Kormánytisztviselők – teljes munkaidőben (2018.12.31.) 1 

1.2. Szerződéses munkavállalók – teljes munkaidőben - 

1.3. MTvK munkavállalók – teljes munkaidőben (2018.12.31.) 16 

1.4. Kormánytisztviselők – részmunkaidőben (2018.12.31.) 34 

1.5. Szerződéses munkavállalók – részmunkaidőben - 

1.6. MTvK munkavállalók – részmunkaidőben (2018.12.31.) 2 

2. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán 

alkalmazott közfoglalkoztatottak száma (fő)  *ez a foglalkoztatás hazai költségvetési forrásból történik 

(2018. első féléves adat) 

61* 

3. A védett természeti területek és Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése kapcsán az 

igazgatósággal írásos megállapodás alapján együttműködő vállalkozások érintett 

munkavállalóinak becsült száma összesen (fő); ebből: 

1521 

3.1 Turisztikai szolgáltatók 4 

3.2. Megbízott tervező/kivitelező vállalatok 41 

3.3. Gazdálkodók, mezőgazdasági, erdészeti vállalkozások 1297 

3.4. Egyéb 25 

 
3. Oltalom alatt álló természeti értékek és területek adatai, információi 

 

3.1. Országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti, Natura 2000 és egyéb 

területek és ezek változásai 

 

3.1.1. Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal létesített védett és védelemre tervezett 

természeti területek (köztük a védett földtani alapszelvények és földtani képződmények) 
 

Működési terület (ha) 1 005 

858 ha  

     

 Védett természeti 

terület 

Ebből 

fokozottan 

védett 

(ha) 

Változás a 

tárgyévben 

(ha) 

Védelemre tervezett1 

 Száma (db) Kiterjedése 

(ha) 

  Száma (db) Kiterjedése 

(ha) 

Nemzeti park 1 50 523,0000 12 778   (bővítés) 8 083,0 

Tájvédelmi körzet 3 26 833,0000 1 174  0 0 

Természetvédelmi terület 20 5049,3 228  6 (3 

bővítés) 

2731,7 

Természetvédelmi terület 

védőövezet 

2 12,4     

Természeti emlék  3 3,86     
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Védelemre tervezett földtani 

alapszelvények 
   

   

Védelemre tervezett földtani 

képződmények  
   

 1 0,9 

Összesen 29 82421,56   7 10815,6 

 

A védett természeti területek kiterjedése az előző évhez képest a Madarasi Marhajárás 43,76 ha 

kiterjedésű területével növekedett, a védelemre tervezett területeké ugyanennyivel csökkent. 

Ugyanehhez a területhez lett kijelölve 2,1744 ha védőövezet. A felettes szerv által elindított 

természetvédelmi területeket érintő felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a Péteri-

tavi Madárrezervátum tt. jogszabályi kihirdetéséből 2 db földrészlet adminisztrációs hiba miatt 

kimaradt. A területnagyság ez alapján csökkentésre került. További területpontosítás 

(részterület lehatárolás, védett határának pontosítása) történt a Kunpeszéri Szalag-erdő tt., 

valamint a Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár tt. esetében. 

Az előző évihez képest a KNPI működési területe nem változott, a területpontosítás korábban 

már megtörtént. 

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal 

védett természeti területeket tartalmazó nyilvántartási részének felülvizsgálata és aktualizálása, 

a védetté nyilvánító / védettséget fenntartó jogszabályok mellékleteiben szereplő ingatlanok 

adatai és a TIR nyilvántartásában szereplő ingatlanadatok közötti ellentmondások 

megszüntetése, azok térképi fedvényeinek pontosítása és javítása érdekében kért felülvizsgálat 

az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a megküldött segédanyagok 

felhasználásával, továbbá a helyben rendelkezésre álló információk alapján a természetvédelmi 

területek (TT) esetében megtörtént.  
 
Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területek 
 

Név Törzskönyvi szám Kiterjedése (ha) Ebből fokozottan védett (ha) 

KNP, Felső-kiskunsági-puszta 109/NP/74 11 851,24 1281,7449 

KNP, Peszér–Adacsi-rétek 109/NP/74 5 797,70  

KNP, Fülöpházi-buckavidék 109/NP/74 2 104,60  

KNP, Kolon-tó 109/NP/74 3 057,93 28,9184 

KNP, Bócsa–Bugac 109/NP/74 11 670,41 7143,2797 

KNP, Orgoványi-rétek 109/NP/74 3 972,91 2214,1343 

KNP, Felső-kiskunsági-tavak 109/NP/74 4 968,74 2109,5757 

KNP, Mikla-puszta 109/NP/74 6 124,13  

KNP, Szikra és az Alpári-rét 109/NP/74 975,32  

Mártélyi tájvédelmi körzet 94/TK/71 2 276,12  

Pusztaszeri tájvédelmi körzet 122/TK/76 22 332,74 1174,2207 

Körös-éri tájvédelmi körzet 330/TK/12 2 224,07  

Kiskőrösi-turjános tt. 221/TT/90 641,24  

Péteri-tavi Madárrezervátum tt. 124/TT/76 779,79 192,4236 

Csólyospálosi földtani feltárás tt. 168/TT/78 1,16 1,1628 

Kéleshalomi-homokbuckák tt. 121/TT/75 176,26  

Kunfehértói Holdrutás-erdő tt. 120/TT/75 116,36  

Császártöltési Vörös-mocsár tt. 219/TT/90 930,32  

Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár tt. 251/TT/92 33,67  

Bácsalmási Gyapjasgyűszűvirág termőhely tt. 252/TT/92 3,89  

Csongrádi Kónya-szék tt. 291/TT/98 454,00  

Érsekhalmi Hét-völgy tt. 288/TT/98 27,02  

Kunpeszéri Szalag-erdő tt. 289/TT/98 119,25  

Hajósi-homokpuszta tt. 290/TT/98 186,09  

Jászszentlászlói Kalmár-erdő tt. 300/TT/05 8,88  

Pusztaszeri Hétvezér  emlékmű tt. 213/TT/90 4,34  

Pusztaszeri Fülöp-szék tt. 214/TT/90 41,65  
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Hajósi-kaszáló és -löszpartok tt. 229//TT/90 123,53  

Pirtói-homokbuckás tt. 326/TT/12 591,31 34,2641 

Szelidi-tó tt. 123/TT/76 652,54  

Bajai földikutya-rezervátum tt. 422/TT/17 114,252  

Bajai földikutya-rezervátum védőövezet 

Madarasi Marhajárás tt. 

Madarasi Marhajárás védőövezet 

422/TT/17 

425/TT/18 

 

10,1885 

43,76 

2,1744  

Katymári téglavető földtani képződmény természeti 

emlék 380/TE/15 2,0438  
Madarasi téglavető földtani képződmény természeti 

emlék 384/TE/15 1,2389  

Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék 389/TE/15 0,5755  

 

Védelemre tervezett természeti területek:  
 

Terület kiterjedés Védetté nyilvánítás állapota 

Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye 

természetvédelmi terület (bővítés)  

27,6931 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez a kezelési 

tervdokumentáció felülvizsgálata és annak szakmai 

egyeztetése szükséges 

Érsekhalmi hét-völgy természetvédelmi terület 

(bővítés) 

229,4035 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez a kezelési 

tervdokumentáció felülvizsgálata és annak szakmai 

egyeztetése szükséges 

Gátéri Fehér-tó természetvédelmi terület  

698,4474 ha 

a kezelési terv területi egyeztetése megtörtént, a további 

egyeztetések lefolytatása érdekében a terv felülvizsgálata 

szükséges 

Imrehegyi gyepek természetvédelmi terület  

81,9114 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési 

tervdokumentáció készítése, annak szakmai egyeztetése 

szükséges 

Kiskunsági nemzeti park (bővítés) 

5 235,4187 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési 

tervdokumentáció készítése, annak szakmai egyeztetése 

szükséges 

Kiskunsági nemzeti park (bővítés, 2. ütem) 

2 847,8652 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési 

tervdokumentáció készítése, annak szakmai egyeztetése 

szükséges 

Peszéri-erdő természetvédelmi terület  

640,6354 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez a kezelési 

tervdokumentáció felülvizsgálata és annak szakmai 

egyeztetése szükséges 

Tázlári homokbuckák természetvédelmi terület  

1054,1674 ha 

a területi egyeztetés megkezdéséhez kezelési 

tervdokumentáció készítése, annak szakmai egyeztetése 

szükséges 

Összesen 10 815,5421 ha  

 
3.1.2. „Ex lege” védett természeti területek 

 
Ex lege védett 

természeti területek* 

Egyedi hatósági határozattal lehatárolt ex 

lege védett természeti területek 

Egyedi hatósági határozattal lehatárolásra 

váró ex lege védett természeti területek 

Száma (db) Kiterjedése (ha) Száma (db) Kiterjedése (ha) 

lápok 25 4 596 ha 100 18 264 ha 

szikes tavak 27 1 799 ha 193 12945 ha 

kunhalom 145 - - - 

földvár 8 - - - 

forrás 2 1,0994 ha - - 

víznyelő - - - - 
 
*Legutoljára 2014-ben frissített adatbázisból számított adatok, nem tartalmazzák az egyedi jogszabállyal (is) kihirdetett védett természeti 

területekre eső lápokat és szikes tavakat (a darabszám az egymástól külön álló poligonok számát jelenti). 

 

Kunhalmok és földvárak:  

A Duna-Tisza közén napjainkban is, folyamatosan zajlik a halmok és földvárak felülvizsgálata, 

nyilvántartásba vétele. A 2000-es évekre felerősödő légi régészeti kutatások, a szisztematikus 

gyűjtőmunka és terepbejárás során rajzolódnak ki újabb és újabb ide sorolható lelőhelyek.  

2018. évben is megvalósult az AM által koordinált és finanszírozott monitoring, így a 
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- Kunhalmok, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, a 

természetvédelmi nyilvántartásban rendelkezésre álló felmérési adatok aktualizálása, 

kiegészítése a következő kunhalmok esetében: Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass 

külterület kurgánjai; 

- Földvárak, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, a 

természetvédelmi nyilvántartásban rendelkezésre álló felmérési adatok aktualizálása a 

következő földvárak esetében: Kalocsa és Baja települések közötti Duna folyó part 

menti szakaszának vizsgálata. 

Források: Jelenleg 2 forrásterület nyilvántartott a KNPI működési területén, Nemesnádudvar 

és Csongrád-Bokros külterületen. A nemesnádudvari forrásterület lehatárolása hatósági 

határozattal 2018-ban megtörtént.  

 

3.1.3. „Ex lege” védett természeti értékek (barlangok:  kiépítések, műszaki beavatkozások, 

hasznosítási jelentések, dokumentációs tevékenységek, térképezések, állapotfelvételek, 

kezelési tervek, nagyobb feltárások) 

 

Az igazgatóság működési területén a Tvt. definíciójának megfelelő barlang vagy víznyelő nem 

található. 

 

3.1.4. Natura 2000-területek 

 

Az igazgatóság természetvédelmi kezelésében álló (HUKN... kódnevű) Natura 2000-területek 

kiterjedése:  

csak különleges madárvédelmi terület (kmt.)  58 833 ha 

csak különleges természetmegőrzési terület (ktt.) 50 205 ha 

kmt. és ktt. is egyben  71 307 ha 

Összes Natura 2000  180 345 ha 

 

Az igazgatóság működési területén található Natura 2000-területek kiterjedése (függetlenül 

attól, ki a természetvédelmi kezelő): 168 742 ha. 
 

Natura 2000-területek db Érintett 

ha 

Hatósági táblák kihelyezése 14  

Tanösvények száma 23  

Látogatóközpontok száma* 2  

Projekttel (KEHOP, LIFE+) érintett területek 

száma 

20 168742 

 

*Tisza-völgyi bemutatóház, Naprózsa-ház 

 

Összesen 14 db Natura 2000 táblát helyezett ki a természetvédelmi őrszolgálat 2018. évben. 

Két tanösvényünk megszűnt, a földvárak körüli bemutatóhelyek, amik újak, tanösvényként 

kerültek nyilvántartásba 

A projekt területek esetében a jószerivel teljes működési területünket lefedő projekteket is 

figyelembe vettük (Parlagi Sas LIFE, Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 KEHOP, Túzok 

LIFE, Grassland_HU), az így összesített kiterjedés szerepel a táblázatban.  

 

 

 

3.1.5. Nemzetközi jelentőségű területek 
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A 3.1.4. fejezetben felsorolt Natura 2000-területeken túlmenően az igazgatóság működési 

területén található, természetvédelmi szempontból nemzetközi jelentőségű területek 

kiterjedése:  
 

Nemzetközi jelentőségű vizes 

(Ramsari) terület  

31 827 ha 

MAB bioszféra-rezervátum* 83 495 ha 

Biogenetikai rezervátum (Kolon-tó)  2 962 ha 

  
*Magterület és pufferterület 

 
 

2018. évben a MAB Bioszféra rezervátum területek felülvizsgálatra kerültek országos szinten. 

A magterület mellett - ami változatlan maradt - a régi puffer 1 és 2 területek helyett egy 

összevont pufferzóna került kialakításra. Új kategóriaként szerepel az átmeneti zóna, amely 

lényegében olyan települések teljes közigazgatási területe, amelyek csatlakoztak idáig az 

egyezményhez (várhatóan még fognak a jövőben).  

 

Az igazgatóság működési területén Európa-diplomás terület, világörökség-helyszín vagy 

geopark nem található. 
 

Nemzetközi jelentőségű vizes terület db Érintett 

ha 

Hatósági táblák kihelyezése 0  

Tanösvények száma  6  

Látogatóközpontok száma 1  

Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek 

száma 

8 31827 

 

 

A projekt területek esetében a teljes működési területünket lefedő projekteket is figyelembe 

vettük (Parlagi Sas LIFE, Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 KEHOP, Túzok LIFE, 

Grassland_HU), így az összesített Ramsari terület értéke szerepel működési területen belül. 
 

MAB Bioszféra-rezervátum db Érintett 

ha 

Hatósági táblák kihelyezése 20  

Tanösvények száma 11  

Látogatóközpontok száma* 1  

Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek 

száma 

9 117 148 

* Naprózsa-ház 

 

A projekt területek esetében a teljes működési területünket lefedő projekteket is figyelembe 

vettük (Parlagi Sas LIFE, Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 KEHOP, Túzok LIFE, 

Grassland_HU), így az összesített MAB-Bioszféra + átmeneti zóna terület értéke szerepel 

működési területen belül. 
 

Biogenetikai rezervátum db Érintett 

ha 

Hatósági táblák kihelyezése 0  

Tanösvények száma  3  

Látogatóközpontok száma 0  

Projekttel (KEOP, LIFE+) érintett területek 

száma 

2 2 962 

 

A projekt területek esetében a teljes működési területünket lefedő projekteket is figyelembe 

vettük (Parlagi Sas LIFE, Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 KEHOP, Túzok LIFE, 



10 

 

Grassland_HU), így az összesített Biogenetikai Rezervátum terület értéke szerepel működési 

területen belül. 

 

Az igazgatóság működési területe Európa-diplomás területtel, UNESCO-világörökségi 

területtel, illetve UNESCO-geoparkkal nem érintett. 

 

3.1.6. Országos jelentőségű védett természeti területek speciális természetvédelmi kezelési 

tervű, meglévő és tervezett részterületei (köztük a földtani alapszelvények, földtani 

képződmények) 

 

Az igazgatóság működési területén két földtani képződmény (Csólyospálosi földtani feltárás, 

Császártöltési magaspart) országosan védett természeti terület részeként, további három 

természeti emlékként (Katymári téglavető földtani képződmény természeti emlék, Madarasi 

téglavető földtani képződmény természeti emlék, Öthalom földtani alapszelvény természeti 

emlék) áll változatlanul természetvédelmi oltalom alatt. 

 

3.2. Terület nélküli, egyedi jogszabállyal védett és védelemre tervezett természeti értékek  

 

3.2.1. Védett mesterséges üregek 

 

Az igazgatóság területén védett mesterséges üreg nem található. 

 

3.3. Egyéb speciálisan megkülönböztetett védelemben részesülő területek 

 

Erdőrezervátum-területek kiterjedése 
 

 Kiterjedés 

Erdőrezervátum 

magterület 

129,58 ha 

Pufferterület 189,82 ha 

Összesen 319,40 ha 

 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 
 

Típus Kiterjedés 

Magterület 168 887,0 ha 

Ökológiai folyosó 80 288,14 ha 

Puffer 33 052,15 ha 

Összesen 282 227,29 ha 

 

Az igazgatóság működési területén az Országos Ökológiai Hálózat kiemelt térségi és megyei 

övezeteinek kijelölésének felülvizsgálata folyamatosan történik. A táblázat a tavalyi évben 

történt módosításokat, kategória átsorolásokat tartalmazza, amelyeket önkormányzatok, 

tervezők kérésére végeztünk el.  

      

3.4. Magas természeti értékű területek (MTÉT) 

 

Az igazgatóság működési területén belül található MTÉT területek 
 

Duna-völgyi-sík MTÉT 106897,09 ha 

Homokhátsági MTÉT 120897,12 ha 

Tiszavölgyi MTÉT 43244,11 ha 

Összesen 271038,32 ha 

3.5. Területvásárlások, kisajátítások adatai (védettségi szint helyreállítás, elővásárlási jog, 

pályázatok) 



11 

 

 

Földterület-vásárlás d

b 

Területnagyság 

(ha) 

Vételár 

kisajátítás révén 2 62,8403 47 130 000 Ft 

védettségi szint helyreállítása 32 599,4648 553 154 322 Ft 

elővásárlási jog révén saját forrásból 15 16,5720 16 496 421 Ft 

pályázati (LIFE, KEHOP), uniós 

forrásból 

22 56,8378 47 178 681 Ft 

Együtt 71 735,7149 663 959 424 Ft 

  

A földek összesített átlagára kerekítve 902 500 Ft/ha, mely mintegy 255 200 Ft/ha vételár-

növekedést mutat az előző év átlagárához viszonyítva. 

 

Kisajátítási eljárás 

A 2017-es évben indított kisajátítási eljárás során 6 ingatlan tekintetében a vételár még bírósági 

letétben van, tekintettel arra, hogy a föld tulajdonosainak adatai nem voltak megismerhetőek, 

így a kisajátítási eljárást lefolytató hatóság a pénz bírósági letétbe helyezésére kötelezte a 

KNPI-t. Nem szerepelnek a táblázatban a korábbi években indított eljárások adatai. Az 

1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozat végrehajtása érdekében, jogellenesen magántulajdonba 

került, a védettségi szint helyreállításáról szóló törvény hatálya alá tartozó mintegy 130 ha 

védett természeti terület (2 db ingatlan) tulajdonjogának kisajátítás útján történő megszerzésére 

2012-ben kisajátítási eljárást indítottunk. A hatóság 165 067 074 Ft kártalanítást állapított meg; 

a tulajdonosok a megállapított kártalanításon felül további 572 912 864 Ft kártalanítási igényt 

terjesztettek elő a közigazgatási perben, de jogalapjában is támadták a kisajátítást. Az eljárások 

lezárásra kerültek 2018-ban, ahol a bíróság további kártalanítást állapított meg a korábbi 

magántulajdonosoknak 32 764 323 Ft összegben, így pernyertesnek minősült a KNPI és a 

kisajátítást lefolytató hatóság. 

 

3.6. Saját vagyonkezelésű területek 

 

Az alábbi táblázat az igazgatóság saját vagyonkezelésű területeinek művelési ág szerinti 

megoszlását mutatja 2018. december 31-i állapot szerint (ezeknél a területeknél a Magyar 

Állam képviseletében bejegyzett tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban a KNPI): 
 

Művelési ág Összes 

vagyonkezelt 

terület (ha) 

Saját 

használatban 

(ha) 

Haszonbérbe 

 (hasznosításba) adva 

(ha) 

Erdő 6 765,9 ha 6765,9 ha 0 ha 

Fásított terület 82,5 ha 41,4 ha 41,1 ha 

Gyep (rét, legelő) 33095 ha 9 539 ha 23 556ha 

Gyümölcsös 2,1 ha 1,7 ha 0,4 ha 

Halastó 753,4 ha 751,2 ha 2,3 ha 

Kivett 7 520,7 ha 6 485,2 ha 1035,5 ha 

Nádas 3044,7 ha 2 278,3 ha 766,4 ha 

Szántó 3345,9 ha 1 480,7 ha 1 865,3 ha 

Szőlő 6,6 ha 6 ha 0,6 ha 

Összesen 56410,6  ha 27895,9 ha 28514,7   ha 

 

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területek 2017-hez képest 2.513 ha-ral nőttek. 

Az Igazgatóság a vagyonkezelésében lévő területek 50,55 %-át (28.514 ha) földhaszonbérlet 

útján kezeli. A 2018-as gazdasági évben 659 db hatályos haszonbérleti szerződésünk volt. Az 

előző évhez képest a haszonbérbe adott területek nagysága növekedett 1.678 ha-ral. Ez azzal 

magyarázható, hogy a 2018 évben vagyonkezelésbe kapott területeken hatályos haszonbérleti 

szerződések alapján folyt a területhasznosítás. Az Igazgatóság a haszonbérbe adott területeken 

fokozott ellenőrzést végez, ezek során a következőket vizsgálja: 

• a hasznosítási és természetvédelmi előírások betartását, 
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• a haszonbérelt területek állapotát,  

• a nyertes pályázók pályázatában szereplő, gazdálkodási tervbe foglalt vállalások 

betartását, 

• a földhasználati bejelentkezésekre vonatkozó tényeket,  

• a hatósági engedélyek meglétét,  

• illetve átfogó ellenőrzések során a díjfizetési kötelezettség teljesítését. 

A 2018-as év során 2 db haszonbérleti szerződés ellenőrzése valósult meg, mely célellenőrzés 

volt, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat minden haszonbérbe adott területen rendszeresen 

helyszíni szemlét tart. 

 

Az Igazgatóság az állami tulajdonú, vagyonkezelésben lévő területek nagyjából felén (49,45 

%-án) saját hatáskörben, maga végzi az élőhely-fenntartási, természetvédelmi célú 

területkezelést a Természetmegőrzési Osztály és a Természetvédelmi Őrszolgálat 

közreműködésével. Igazgatóságunk 2018-ban 6.635,3 ha területre igényelt egységes 

területalapú, illetve zöldítés támogatást, továbbá 72,5 ha termeléshez kötött szálas 

fehérjetakarmány-növények támogatást. A termeléshez kötött anyatehén-támogatásban 

(átmeneti nemzeti és európai uniós támogatás) 1202 db magyar szürke szarvasmarha és magyar 

házi bivaly anyaállattal pályáztunk.  

Ebből a pénzügyi forrásból az élőhely-kezelésben nagy szerepet játszó magyar szürke 

szarvasmarha, magyar házi bivaly és a ló állományainak fejlesztését, az állatállomány 

takarmányozásához szükséges szálas takarmány betakarítását és a kezelési tevékenységek 

elvégzéséhez szükséges mezőgazdasági gépállomány működtetését is finanszírozta az 

Igazgatóság.  

 

Igazgatóságunk a LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása 

a Kiskunságban című pályázat keretében, a területek természetvédelmi szempontú, magas 

szintű legeltetéséhez szükséges állatállomány szakszerű elhelyezése és ellátása érdekében, a 

projekt területen kialakított  egy  nyári szállásként működő karámrendszert, és megvásárolta az 

ún. izsáki 100-as állattartó telepet. A takarmánytárolóból, 3 istállóból, mázsaházból, szociális 

lakásból álló telep mintegy 6,5 hektár területen helyezkedik el. A projektben 3 egyed ló 

(Furioso-North Star), valamint 300 egyed (magyar tarka fajtájú) szarvasmarha beszerzésére 

kerül sor. 

 

A SAPS támogatott területeink összesítése hasznosítási adatok szerint:  
 

Állandó gyep (legeltetett)  5.009,0472 ha 

Állandó gyep (kaszált)  962,1075 ha 

Ideiglenes gyep (legeltetett)  27,2000 ha 

Ideiglenes gyep (kaszált)  195,4738 ha 

Kukorica  21,2000 ha 

Őszi tritikálé  56,8500 ha 

Őszi takarmányborsó 27,6800 ha  

Tavaszi zab  20,2212 ha 

Pihentetett terület  192,9070 ha 

Lucerna  72,4955 ha 

Füves lucerna  50,1177 ha 

 

Igazgatóságunk vagyonkezelésébe került 2018.05.17-én 670,893 ha halastó, nádas és erdő 

terület (a Magyar Állam képviseletében az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett – nem csupán 

széljegyzett - tulajdonos 2019. januárjában lett a KNPI).  A terület természetvédelmi kezelésére 

megbízási szerződést kötöttünk 2018.12.31-ig. A legnagyobb kiterjedésű és természetvédelmi 

jelentőségű, halastó művelési ágú ingatlanok kimutatása: 
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Település HRSZ alrészlet ha művelési ág AK Tulajdoni hányad 

birtokba lépés 

időpontja 

Tömörkény 0131 a 68,738 halastó 0 1/1 2018.05.17 

Tömörkény 0140   5,048 halastó 0 1/1 2018.12.31 

Tömörkény 0142   7,3515 halastó 0 1/1 2018.12.31 

Tömörkény 0144 a 8,1143 halastó 0 1/1 2018.12.31 

Tömörkény 0190 a 50,3843 halastó 0 1/1 2018.12.31 

Tömörkény 0172 a 103,5794 halastó 0 761474/1093666 2018.12.31 

Tömörkény 0137 a 120,1731 halastó 0 1/1 2019.06.30 

Tömörkény 0191 a 64,4087 halastó 0 1/1 2019.06.30 

Csanytelek 0274/1 c 23,8848 halastó 0 1/1 2019.12.31 

Tömörkény 0176/6 a 72,354 halastó 0 1/1 2019.12.31 

        

Nagy hangsúlyt helyezünk a védett természeti területek fenntartására és gondozására, valamint 

az őshonos állatok tartására, mely egyaránt szolgálja a génmegőrzési és területfenntartási-

kezelési célokat. Az Igazgatóság maga is biogazdálkodó, a Biokontroll Hungária Kft. 

minősítésével rendelkezik. A szálastakarmány-termelés és a háziállatok legeltetése a jelenlegi 

6.623 ha-os biogazdálkodás alá vont területen valósul meg.  

 

2018-ban a takarmány betakarításunk a következőképpen alakult:  

- lucernaszéna:   1.138 bála 

- lucernaszenázs:      448 bála 

- réti széna:             18.397 bála 

- fűszenázs:    313 bála  

- szalma:       775 bála  

- kukoricaszár:   2.558 bála 

 

A korábbi évek takarmánykészletéhez képest a nagyobb mennyiség a betakarításnak kedvező 

száraz, hosszú őszi időjárásnak tudható be. Az Igazgatóság állatállományának növekedésével 

egyidejűleg a téli takarmányszükséglet is folyamatosan növekszik, ezért a 2017-2018-as téli 

szezonban kialakult takarmányhiányt 2018. év márciusában vásárlással enyhítette az 

Igazgatóságunk.  

A tárgyévben 2563 ha-on történt szálastakarmány-betakarítás saját munkaerővel, valamint 632 

ha-on vállalkozóval. A szálastakarmány betakarítására az Igazgatóság gépparkjának további 

bővítése indokolt (KEHOP projekt folyamatban van). 
 

4. Kutatás és monitorozás (saját, illetve más szervvel végeztetett) 

 

4.1. Kutatás (tárgya, helyszíne, forrása és főbb eredményei) 

 

Kaszálási időpontokban eltérő területhasználatok hatásának vizsgálata Natura 2000 

gyepterületek életközösségein 

Helyszíne: Páhi, Tabdi.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. 

Illyés Zoltán Péter e. v. Főbb eredményei:  A 2010-ben indított kutatási program keretében üde 

rétek kaszálási időpontjának hatását vizsgáljuk az adott területek életközösségének bizonyos 

kijelölt elemeire (növényzet, nappali lepkék, egyenesszárnyúak, pókok, futóbogarak és hüllők). 

A 2010-ben elkezdett mintavételeket 2011-ben, 2013-ban, 2016-ban és végül 2018-ban 

folytattuk. A kutatás alapvető hipotézise szerint a védett területeken elterjedten alkalmazott, 

viszonylag késői, július 15. utáni kaszálás az üde réti életközösségek – legalább egyes 

elemeinek - megváltozását vonhatja maga után, mert a forró és száraz időszakban végzett 
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kaszálás komoly aszálystresszel járhat sok faj számára, és fokozza az élőhely kiszáradását. 

Ennek tesztelését az eddigiekben két kiválasztott helyszínen kijelölt három-három, egyenként 

egy hektár kiterjedésű kezelési egységben végeztük. A nyolc éve tartó kísérlet ötödik 

alkalommal végzett vizsgálatának tanulsága, az hogy a vizsgálati évek időjárásában tapasztalt 

jelentős különbségek (esetenkénti rendkívüli csapadékok) középtávon még elmaszkírozzák – 

ha egyáltalán vannak - a trendszerű változásokat a vizsgált, általánosságban jó vízellátottságú 

területeken, a kísérletben alkalmazott térléptékben. Ezt egyaránt alátámasztják a nappali lepkék, 

egyenesszárnyúak, futóbogarak és pókok adatainak elemzései. A száradásos folyamatok 

tanulmányozására az áramló talajvizek hatása alatt álló mintaterületek kiválasztása nem 

bizonyult ideálisnak, ehhez úgy tűnik, átmenetibb jellegű élőhelyeket érdemes választani. A 

kaszálás hiánya hosszútávon érzékelhetően jelentkezik a vegetáció szerkezetének 

átalakulásában, csökken a nyílt felületek száma, erőteljes avarosodás, cserjésedés indul meg, 

egyes özönfajok is elszaporodhatnak. Az egyenesszárnyú együttesek természetvédelmi 

szempontból legértékesebb szöcske fajainak (magyar tarsza, fogasfarkú szöcske) populációira 

úgy tűnik, ezek a folyamatok negatívan hatnak. A futóbogarak esetében is a legkevesebb faj a 

nem kaszált kvadrátokban került elő. A kaszálás időpontjának úgy tűnik, hogy nincs hosszú 

távú hatása a pókokra. Mind a fajszámokat, mind az egyedszámokat nézve nagyon hasonlóak a 

különböző időszakban kaszált területek egymáshoz. A kaszálás rövidtávú negatív hatása után a 

szomszédos területekről hamarosan újra betelepednek az egyes fajok. A nappali lepkék - mivel 

jó diszperziós képességű csoportról van szó - táji szinten képesek megtalálni adott 

időszakokban a számukra éppen optimális élőhelyfoltokat. A különböző kezelésű területeken, 

különböző időszakokban találnak megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékforrást. Ezért 

fontos számukra a térben és időben minél heterogénebb módon kivitelezett kaszálás. Az 

edényes növények számára is ez a legoptimálisabb kezelés, mivel így mind a korai, mind a 

késői virágzású fajok, illetve a kaszálást vagy éppen a gyepek záródását rosszul tűrő fajok is 

képesek magot érlelni a számukra ezt biztosító területrészeken, illetve években. A 

hagyományos, kézzel végzett kaszálás korában ez a fajta kezelés magától adódott, a mai 

modern, gépesített korban is a lehetőségek szerint ezt kell megpróbálni rekonstruálni. A 

vizsgálat adatsorai a mozaikos területhasználat előnyeire, a különböző időpontokban kaszált 

területek közötti populációs mozgások jelentőségére, közösségformáló erejére jól rámutattak.  

 

Különböző kaszálási gyakorlatok lepkepopulációkra kifejtett hatásának vizsgálata  

Helyszíne: Fülöpszállás. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Tűzlepke Bt. Főbb eredményei: A program során a fülöpszállási Rekettyés ex lege védett 

terület láprétjein végzett, természetvédelmi célú területhasználat hatásait vizsgáltuk az ott élő 

lepkepopulációkra. A lápréteken folytatott, különböző típusú területhasználatok (kaszálás, 

legeltetés, sarjúlegeltetés) eltérő hatást gyakorolnak az élőhelyekre, az ott található vegetációra 

és állatfajokra. A különböző módon kezelt élőhelyfoltokon transzektek lettek kijelölve a 

lepkefajok felméréséhez oly módon, hogy a szegélyhatás minél kevésbé befolyásolja az 

eredményeket.. Elkészült a terület hosszú távú monitorozó terve is. A változatos kezelés 

kedvező a különböző lepkepopulációk számára. A szürkés hangyaboglárka nem volt 

kimutatható a területről, de a kezelés további finomítása, különös tekintettel a kornistárnics 

állományokat segítő beavatkozásokra,  várhatóan elősegíti a faj betelepedését. Archív adatok 

felhasználásával elkészült a terület lepke fajlistája is. 

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás, a jelentés leadási 

határideje 2019. június. 

 

Különböző típusú gyepkezelések hatása fajgazdag rétsztyeppek florális diverzitására  

Helyszíne: Felső kiskunsági Turjánvidék. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: Sziklagyep Bt. Főbb eredményei: Területenként 8-12 db 2x2 m-es mintavételi 

kvadrátról készült Braun-Blanquet módszerével felvétel, három aspektusban (tavasz, nyár, ősz). 
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Három fő használati típust vizsgáltunk: kaszált, legeltetett (altípusként erősebben legeltetett 

területeket is felvételeztünk a közepesen legeltetettek mellett), valamint egyszerre kaszált és 

legelt területeket. A három aspektusban végzett rétsztyepp-vizsgálatok alapján megállapítható 

volt, hogy a használat típusának és intenzitásának erőteljes hatása mellett, az időbeli, vagyis az 

aspektuális hatások is jelentősek. A komplex módon kezelt (kaszáló-legelő váltott kezelés) 

gyepekben bizonyult legmagasabbnak az általános, 2x2 m-es kvadrátokkal detektált 

kompozicionális gyepdiverzitás, ugyanakkor az is megjegyezhető, hogy ez a különböző 

aspektusokat összevetve nem minden esetben erős törvényszerűség, mivel például a 2017-es év 

nyári aspektusában ezek a diverzitási különbségek csökkentek a gyephasználati módok között, 

és csak a fajszámok esetében látszott jelentősebb eltérés. A komplex módon kezelt területek 

szignifikánsan fajgazdagabbak, mint a kaszálók, de a legelt területektől már nem térnek el e 

tekintetben sem. A másik kétféle gyepkezelési mód (kaszálás és legeltetés) azonban ehhez 

képest egymáshoz képest is nagyobb térbeli varianciát eredményezett a gyepekben, térben és 

időben is: egyik évszakban az egyik, másik évszakban a másik ért el nagyobb táji-szintű 

diverzitási variabilitást, ami ráadásul önmagukhoz képest, azaz a használati típusokon belül is 

megmutatkozott. Más szóval a kaszálók, a legelők, valamint a kombinált használatú gyepek 

önmagukhoz képest jobban variálnak mind térben, mind időben, mint a kombinált használatú 

gyeptípus a boxplotok alapján a 2017-es és 2018-as évek három aspektusában. 

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás, a jelentés leadási 

határideje 2019. június. 

 

Visszagyepesedett szántók túzokvédelmi szempontú kezelésének vizsgálata 

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Sziklagyep Bt. Főbb eredményei: A terepi felvételezések területenként 10-15 db, a területet a 

lehető legnagyobb mértékben lefedő, szemi-random módon elhelyezett 2x2 m-es kvadráttal, 

Braun-Blanquet módszerével történtek, 2018. május és augusztus folyamán. Három felhagyási 

típust vizsgáltak mindkét időpontban: 1.) spontán felhagyott területek, 2.) lucernával bevetett 

felhagyott területek, 3.) direktvetett, fűmagkeverékkel bevetett felhagyott területek. 

Különbségek is és hasonlóságok is detektálhatók voltak a mintaterületek között, mind a 2017-

es év nyári, mind a tavaszi aspektus felvételezése tekintetében. Lényeges továbbá, hogy nem 

csak a két külön aspektusban voltak a különféle felhagyási típusú parcellák között különbségek 

és hasonlóságok, hanem az egyes aspektusok között is, felhagyási típuson belül. Konklúziók: 

1) az eltérő gyepfelhagyási típusok hatása többnyire jelentős a gyepvegetációra, 2) a spontán 

felhagyású területek összességében a legjobb állapotokat mutatták, 3) a jelentős eltérések 

mellett jelentős hasonlóságok is mutatkoznak mind a diverzitás, mind a növényzeti funkciós 

csoportok tekintetében aspektuálisan és felhagyási mód szerint is, 4) az aspektualitás (és 

időbeliség) rendkívül fontos tényező a gyep(ek) természetvédelmi állapotának értékeléskor, a 

felhagyási módok okozta hatások vizsgálata, valamint ezekből kifolyólag a természetvédelmi 

gyepkezelések tervezése során. 

 

Szarvasmarha legelés védett növényfajokra gyakorolt hatásának vizsgálata  

Helyszíne: Peszéradacsi rétek. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Bierbaum Bt. Főbb eredményei: A vizsgálatban a szarvasmarha legeltetés védett növényfajok 

egyedeire, illetve állományaira gyakorolt hatását számszerűsítették. Az egyes fajokra 

vonatkozó, specifikus megállapításokon túl a következő következtetések vonhatók le: a vizsgált 

védett növények általában rendelkeznek olyan tulajdonsággal (a továbbiakban: trait), amely 

biztosítja számukra az állomány fennmaradását, illetve – figyelembe véve a vizsgálati területen 

megfigyelhető populációs trendeket – az állománynövekedést is. Ilyen trait lehet pl. a 

szarvasmarha legeltetés megkezdésének jellemző időpontjához képes viszonylag korai virágzás 

(agárkosbor, pókbangó), a vegetatív szaporodás képessége (szibériai nőszirom, fátyolos 

nőszirom), a szarvasmarha jellemző legelési magasságához képest viszonylag alacsonyan 
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elhelyezkedő virágzat/termés (szártalan csüdfű, báránypirosító), a nagy magproduktum és jó 

csírázási erély (kisfészkű aszat), a másodvirágzás/sarjúvirágzás képessége (érdes csüdfű, 

szártalan csüdfű, rákosi csenkesz, budai imola), a fűfélék virágzati tengelyének a kérődzők 

számára kedvezőtlen összetétele (magas tarackbúza, rákosi csenkesz), a szúrós mag (homoki 

árvalányhaj) vagy a kellemetlen szag/íz (poloskaszagú kosbor, enyves mécsvirág). A 

szarvasmarha a hajtások (vagy azok részeinek) elfogyasztásán túl a taposásával is direkt hatást 

képes kifejteni a vizsgált növényfajok egyedeire (ld. poloskaszagú kosbor, enyves mécsvirág). 

Az indirekt hatások számszerűsítése (trágyahullajtásból eredő, lokális szervesanyag-

felhalmozódás, vagy pl. a talajtömörödés) jóval nagyobb ráfordítás igényű, laboratóriumi 

vizsgálatot igényelne, azonban az kvalitatív szinten megállapítható/erősen feltételezhető, hogy 

azok a most vizsgált fajokra nem gyakorolnak jelentős negatív hatást a vizsgálati területen 

alkalmazott legeltetési mód mellett. A legfontosabb természetvédelmi területkezelési 

javaslatok: ahol megoldható, az egyes évek között a legeltetési egységek éven belüli legeltetési 

sorrendjének variálására kell törekedni (ami egyébként jelenleg is általánosan megfigyelhető a 

vizsgálati területeken), mert így még a preferált (vagy legalább is nem rejektált) fajok esetében 

is az évek legalább felében nagy tömegben képesek magot szórni a védett növényfajok egyedei. 

A vizsgált területeken megfigyelhető, országos szempontból is kiemelkedő állományméretek 

alátámasztják azt, hogy a vizsgált védett növényfajok állomány fenntartásával 

összeegyeztethető a közepes legelőnyomáson végzett, évek között és éven belül is rotáltatott 

sorrendű, szarvasmarha legeltetés.  

 

Erdei legeltetés hatásának vizsgálata vizes élőhelyeken 

Helyszíne: Páhi, Csengőd.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. 

Tölgyesi Csaba (Biom Bt.). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Természetvédelmi kezelések hatása egyenesszárnyú populációk abundancia viszonyaira 

Helyszíne: Kunpeszér.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. 

Szövényi Zsolt Gergely e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Kétéves hagyásfoltok rovartani jelentőségének a vizsgálata 

Helyszíne: Izsák: Koln-tó.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. 

Tölgyesi Csaba (Kétágú Hegy Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület). Főbb 

eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Záródó homokpuszta gyepek (Festucetum wagneri) természetvédelmi szempontból kiemelt 

jelentőségű növényfajainak termőhelyi és területkezelési igényeinek meghatározása  

Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Pannon 

Egyetem. Főbb eredményei: Három felső-kiskunsági, záródó homokpusztagyepi (Festucetum 

wagneri) vegetációval jellemezhető mintaterületről (Hármashatár-hegy, Rácház, 

Kastélypeszér) összesen 230 db talajmintát vettek és 116 db cönológiai felvételt készítettek a 

kutatók. A  mintavételi helyeken a felső, humuszos („A”) szintet és a humuszmentes („C”) 

szintet külön-külön jellemezték, az alábbi paraméterek szerint: az adott talajszint mélysége, a 

szitálással elkülönített szemcseméret-frakciók tömegaránya;  humusztartalom 

(tömeg%),  mésztartalom (tömeg%). A vizsgált záródó homokpusztagyepekben (ősgyepi 

karakterüknek megfelelően) tömegesen fordultak elő természetvédelmi oltalom alá eső 

növényfajok: csikófark) (Ephedra dystachia), rákosi csenkesz (Festuca wagneri), kései szegfű 

(Dianthus serrotinus), homoki nőszirom (Iris arenaria), homoki fátyolvirág (Gypsophila 

arenaria), fekete kökörcsin (Pulsatilla nigra), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), 

homoki imola (Centaurea arenaria), fürtös homokliliom (Anthericum liliago). A vizsgált 

növényfajok között az edafikus paraméterek tekintetében nem volt kimutatható niche-

szegregáció, azonban minden faj esetében az egyes talajtani paraméterek, felső-kiskunsági 
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termőhelyekre jellemző értékét (illetve azok tartományát) nagyszámú minták alapján 

meghatározták. A jövőbeli visszagyepesítések, illetve parlag-diverzifikációk esetében ezek az 

eredmények közvetlenül felhasználhatók lesznek. 

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Sisák 

István (Sittiung Bt.). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Erdőssztyepp tölgyesek természetes újulatának kvantitatív felmérése kiemelt jelentőségű 

kiskunsági élőhelyeken  

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: Erdélyi Arnold e.v. Főbb eredményei: A tölgyújulat vegetáció-strukturális 

mikrokörnyezetének vizsgálata: szakirodalmi vizsgálatok alapján a kocsányos tölgy újulatának 

megmaradásában és fává növekedésében a felső-kiskunsági homokterületeken nem a 

termőhelyi viszonyok, hanem a vegetáció-strukturális mikrokörnyezet játssza a legfontosabb 

szerepet. A vizsgálat során Ráczházon és a Peszéri-erdőben 3 helyszínen, összesen 3 db 400 

m2-es kvadrátban 149 tölgy egyed paramétereinek és mikrokörnyezetének dokumentálása 

történt meg. Mikrotérképezési módszerekkel lokalizáltuk a kocsányos tölgy egyedeket és az 

eltérő vegetációszerkezetű foltokat a kvadráton belül, majd az összes kocsányos tölgy egyednek 

felvettük a főbb paramétereit (magasság, gyökfői törzskerület, mellmagassági törzskerület, 

betegségek száma, lisztharmat-fertőzöttség, vadrágás), és jellemeztük a jelenlegi 

vegetációszerkezeti mikrokörnyezetét, illetve komplex, több szempontú struktúraelemzéssel 

következtettünk a magonckori lehetséges mikrokörnyezetre. A vizsgálat során összesen 149 

tölgy egyedet dokumentáltunk, melyek 55,7 %-a volt 130 cm-nél alacsonyabb, 75,8 %-a volt 

lisztharmattal erősen fertőzött (2-es + 3-as kategória) és 36,9 %-a volt vadrágott. A 6 méternél 

alacsonyabb egyedeknek kisebb a lisztharmat-fertőzöttségük, mint az ennél magasabbakénak; 

a betegségek száma átlagosan az 1–30 cm mellmagassági törzskerületű fákon volt a 

legmagasabb (átlag: 4,98 db/egyed) és az erőteljesebb vadrágással érintett tölgy egyedek 

lisztharmat-fertőzöttsége magasabb volt, mint a kevésbé rágottaké. A tölgyújulat vegetáció-

strukturális mezokörnyezetének vizsgálata: a vizsgálatunk során a tölgy egyedek 

mezokörnyezetének vegetáció-strukturális elemeit és fásszárú fajait dokumentáltuk Kunpeszér 

és Kunadacs térségében, 3 helyszínen, összesen 555 db 25x25 m-es cella felmérésével (34,69 

ha). Az egy mintaterületen belül egymással érintkező UTM cellákban méretkategóriákba 

sorolva lettek felvéve a kocsányos tölgy egyedek (darabszámmal), százalékos értékkel lettek 

megadva a cellában előforduló cserje- és fafajok borítási értékei, továbbá a vizsgált 

élőhelymozaikok összes vegetáció-strukturális típusát tartalmazó lista (18 típus) elemeinek 

jelenlét-hiány adataival lett jellemezve a vegetáció.. A felmérés során összesen 1559 kocsányos 

tölgy egyed méretkategóriákba sorolása történt meg, melyek 56,7 %-a még nem érte el a 130 

cm-es magasságot, 32,6 %-a már magasabb, de mellmagassági törzsátmérője 15 cm alatti, 7,4 

%-a 15–40 cm mellmagassági törzsátmérőjű és 3,3 %-a 40 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű volt. 

A korreláció-analízis alapján erős korrelációt mutatnak a 15 cm mellmagassági törzsátmérőnél 

kisebb egyedek a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), a gyepűrózsa (Rosa canina) és a 

közönséges borbolya (Berberis vulgaris) előfordulásával, a vegetáció-strukturális elemek közül 

pedig a sűrű alacsony cserjés, a gyepes aljú ritkás középmagas cserjés, a sűrű középmagas 

cserjés, a sűrű magas cserjés és a cserjés aljú idős galagonya bokor meglétével. Egy cellában 

átlagosan 4 vegetáció-strukturális típus volt jelen. A vegetáció-strukturális típusokban 

gazdagabb cellákban magasabb volt a második mérettartományba (KST: >1,3 m) tartozó tölgy 

egyedek darabszáma, tehát a felnövő kocsányos tölgy egyedeknek a heterogén cserjések 

kedveztek a legjobban a vizsgált területen. 

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás, a jelentés leadási 

határideje 2019. június. 

 

Odúlakó madárfajok számára fontos odvas fák felmérése 
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Helyszíne: Nyárlőrinc-Lakitelek-Tiszaalpár, Kecel-Kiskőrös. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. 

FM támogatás. Kutatást végzi: Filotás Zoltán, Nyúl Mihály (KNPI). Főbb eredményei: A 

program célja az volt, hogy erdei élőhelyeken az őshonos, odvasodó faegyedeket megkeresve, 

valamint az odúhasználókat azonosítva képet kapjunk az alföldi erdőállományok elsődleges 

odúkészítő fajairól, valamint azokat hasznosító másodlagos és harmadlagos használókról 

(további odúlakó madárfajok, denevérek). A vizsgálat kiterjedt homoki (Nyárlőrinc, 46 A, B, 

C, D, 47 A, B, C erdőrészletek), lápi (Kecel 6-os erdőtag) és ártéri (Lakitelek 33 D, E, 35 A, C, 

Tiszaalpár 4 A erdőrészletek) élőhelyekre. A megfigyelésekre közel 50 alkalommal került sor 

(nem minden esetben minden mintaterületen). A térség elsődleges odúkészítői a fekete harkály, 

zöld küllő, nagy fakopáncs, kis fakopáncs, és a ritkának mondható közép fakopáncs. A 

másodlagos használók az odúlakó madárfajok, harmadlagos használók az erdei denevérfajok, 

sajnos egyéb erdei emlősöket (pelefélék) nem sikerült kimutatni. Natura 2000 jelölő fajok közül 

a fekete harkály, közép fakopáncs, örvös légykapó került elő, valamint a denevérfajok közül a 

tavi denevér, hegyesorrú denevér, nagyfülű denevér, csonkafülű denevér, közönséges denevér 

és hegyesorrú denevér. 

 

Kolon-tavi élőhelyrehabilítácó során telepített erdő alapállapot felvételezése, hosszútávú 

monitorozó rendszerének, kezelési koncepciójának kidolgozása (alapállapot felvételezése). 

Helyszíne: Kolon-tó élőhely-rehabilitáció során telepített 22 ha kiterjedésű erdő.  Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Öko-Hang Kft. Főbb eredményei: Jelentés 

leadási határideje 2019. május. 

 

Őshonos fafajokból álló faültetvények szukcessziójának vizsgálata 

Helyszíne: Kunpeszér, Szalkszentmárton, Kunfehértó.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: dr. Deli Tamás e.v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 

2019. május. 

 

Erdőtervezést megalapozó biotikai adatgyűjtés 

Helyszíne: Kisteleki és Kiskunhalasi Erdőtervezési Körzet, Bócsai erdőtömb. Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Filotás Zoltán (KNPI). Főbb eredményei: 

Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Erdőlakó denevérfajok felmérése 

Helyszíne: Kisteleki és Kiskunhalasi Erdőtervezési Körzet. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Utasi Gabriella e. v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 

2019. május. 

 

A Kolon-tavon történt természetvédelmi célú mederkotrás vegetációra gyakorolt hatásainak 

nyomonkövetése  

Helyszíne: Izsák, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Castor Bau Épszer Kft. Főbb eredményei: A Kolon-tavon 1989-ben,  2010-ben és 2014-ben 

végrehajtott vizes élőhely rehabilitációk során keletkezett tájsebek fokozatosan eltűntek és 

beindultak a természetes szukcessziós folyamatok. A program célja ezen szukcessziós 

folyamatok nyomon követése, gyakorlati tapasztalatok szerzése későbbi beavatkozások 

tervezéséhez. A vegetáció-felvételezések a nyílt területeken és a szegély zónákban Braun-

Blanquet módszerrel, míg a csatornákban Kohler módszerrel készültek el. Eredmények: A 

három mintaterület más-más szukcessziós fázisban van, melyekben természetes fejlődési 

folyamatok játszódnak le. A tájidegen fajokkal való fertőzöttség minimális. Az előző 

felmérések ideje óta (1981, 1993, 2010) megjelent fajok az úszó békaszőlő, vízi békatutaj és a 

sima tócsagaz. Az eredmények alapján az élőhely-rekonstrukciók botanikai értelemben 

növelték a tó változatosságát. 
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Gyepregenerációs vizsgálat földmunkák és erdőletermelést követően 

Helyszíne: Apaj, Bugac, Soltszentimre.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: dr. Barina Zoltán e. v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. 

május. 

 

A Tisza ártéri Barci-rét élőhely-rekonstrukció eredmény-monitorozása  

Helyszíne: Mártélyi Tájvédelmi Körzet: Barci-rét. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Albert András (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási 

határideje 2019. május. 

 

Denevér élőhelyek kialakítása eredmény-monitorozása 

Helyszíne: Mártélyi Tájvédelmi Körzet: Sasér.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: Albert András (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. 

május. 

 

Élőhely-térképezés 

Helyszíne: Imrehegy, Alsó Tisza hullámtér. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: Aradi Eszter (KNPI), Molnár Attila e.v. Főbb eredményei: Az Alsó-Tisza 

hullámtér KNPI működési területére eső részének Á-NÉR alapú élőhely-térképe készült el (kb. 

1750 ha), 340 élőhelyfolt lehatárolásával. Az élőhely-térképhez készült háttér-adatbázis az 

élőhelyfoltokhoz rendelt élőhelykódokon kívül tartalmazza az élőhelyfoltok természetességi 

értékeit, a jellemző magasabbrendű növényfajok listáját, a foltban előforduló védett 

növényfajok listáját, a foltok rövid szöveges jellemzését. Hosszú távú monitorozás céljából, 

rögzített helyzetű cönológiai felvételek készültek minden jelentősebb élőhely típusban (26 db 

gyepi élőhelyen, 25 db vízi élőhelyen, 20 db erdei élőhelyen). Adventív növényfajok 

(gyalogakác, amerikai kőris, zöld juhar) tömegességének élőhelyfoltonkénti jellemzése is 

megtörtént. Rögzítésre kerültek további inváziós fajok és a védett fajok adatai is. Előkerült a 

védett szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), a tiszaparti margitvirág (Leucanthemella 

serotina), a fodros bogáncs (Carduus crispus), a rucaöröm (Salvinia natans), a Bieberstein-

gyújtoványfű (Linaria biebersteinii), az országszerte ritka tömött lórom (Rumex confertus), az 

őzlábgalóca (Amanita vittadinii), a rétisas, a feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus), a 

sárgalábú szitakötő (Gomphus flavipes), a barna gyalogcincér (Dorcadium fulvum), a 

farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), a kis tűzlepke (Lycaena thersamon), a kétsávos 

földicincér (Neodorcadion bilineatum), a délvidéki poszméh (Bombus argillaceus), a töltésen 

igen erős homoki gyík (Podarcis taurica) állomány. 

Imrehegy: A terület nagy része homokbuckás terület, ahol a felszín horizontálisan 

garmadabuckák, illetve egyéb összetett, felhalmozódási formák által szabdalt, így nagy relief-

különbségek adódnak.. Ennek ellenére nem a várt futóhomok, ill. enyhén humuszos 

homoktalajok jellemzők a terület nagy részére, hanem kötöttebb, löszös frakciókat is tartalmazó 

homoktalajok. Kis foltokban szép kötött talajú sztyepprétekkel is találkozhatunk (nagyrészt 

homoki gyepi fajokkal elegyedve). Ugyancsak a lösz kisebb mérvű jelenlétének következtében 

jellemzőek a nyílt homoki gyepek és a zárt sztyepprétek közötti átmeneti állományok. A fenti 

adottságok a Kiskunságban kifejezetten ritka fajkombinációk kialakulásához vezettek. Az 

élőhelytérképezés során 58 élőhely foltot különített el a felmérő, ezeket Á-NÉR kategóriába 

sorolta, feljegyezte a jellemző, védett, ritka és inváziós fajokat, rövid foltjellemzést írt és 

megállapította a foltok természetességi értékét, a veszélyeztető hatásokat. 14 védett növényfaj 

került elő a területről, 7 nem védett ritka faj. 

 

Turjánvidéki láprétek felmérése 
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Helyszíne: Felső-kiskunsági turjánvidék. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: Erdélyi Arnold e.v. Főbb eredményei: Kunpeszér külterületén monitorozási 

céllal összesen 80 cönológiai felvételt készült, a Leveles-réten, Ordító-réten, Tengelyúti-dűlőn.  

A cönológiai felvételekben szereplő védett növényfajok: mocsári aggófű (Senecio paludosus), 

nádi boglárka (Ranunculus lingua), mocsári lednek (Lathyrus palustris), egypelyvás csetkáka 

(Eleocharis uniglumis), kormos csáté (Schoenus nigricans), kornistárnics (Gentiana 

pneumonanthe),  hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), mocsári kosbor (Orchis 

palustris), szibériai nőszirom (Iris sibirica), Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae), fehér 

zászpa (Veratrum album), közönséges kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), szarvasbangó 

(Ophrys oestrifera). A felméréskor szembetűnő veszélyforrás nem volt tapasztalható.  

 

Túzok élőhelyek térképezése a Felső Kiskunságban  

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Turján Bt. Főbb eredményei: A felméréseket a Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék 

Natura 2000 területen (HUKN10001) lehatárolt, hat egymástól független mintaegységben 

(Kunszentmiklós, Alsó-szenttamási-puszták, Dömsödi-legelő, Kunpeszér, Bugyi, 

Kiskunlacháza) végezte a felmérő. Jellemzően nem védett szántóföldi környezetben, mintegy 

8500 hektár kiterjedésben, több mint 600 ingatlanon történt meg a 2018-ban termesztett 

növénykultúra meghatározása és túzokvédelmi szempontú értékelése. A mintaterületeken 17 

élőhelytípust elkülönítve készült aktuális művelési térkép: kaszáló, legelő, őszi búza, 

napraforgó, kukorica, repce, tritikálé, paprika, takarmányrépa, ugar, lucerna, borsó, vetett gyep, 

rontott gyep, fekete szántó, cirok, zab. Rögzítve lettek a jelenlegi hasznosítás típusai és azok 

valószínűsíthető hatásai a túzokköltésre. A szerző felhívja a figyelmet a veszélyeztető 

tényezőkre, a túzokköltés szempontjából kedvezőtlen gazdálkodásra. Előnyösnek bizonyultak 

a szántóterületek közé ékelődő gyepterületek, mert a költő túzoktojók számára lehetőséget 

adnak a fiókák biztonságos helyre történő vezetéséhez. A nagyobb egybefüggő monokultúrák 

és az intenzív művelésű, nagy kiterjedésű gyepek, az erős ezüstfa fertőzöttség, valamint a 

parlagterületek hiánya csökkenti a sikeres költés esélyét. Egy területen a dolmányos varjak és 

a szarkák nagyarányú jelenléte csökkentette a költési sikert.  

 

Parti szőlő (Vitis riparia) felmérés 

Helyszíne: Alsó Tisza-völgy hullámtér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: Albert András (KNPI). Főbb eredményei: Az Alsó-Tisza-völgy hullámtéri területein 

évtizedek óta növekvő probléma a parti szőlő (Vitis riparia) inváziós térhódítása. A jelenség 

nem csak természetvédelmi, de erdőgazdálkodási, és árvízvédelmi szempontból is súlyos 

probléma. Az idegenhonos, inváziós növényfaj visszaszorítására minden területhasználó 

erőfeszítéseket tesz. Mindezek ellenére a környezetvédelmi, természetvédelmi és gazdasági 

szempontból egyaránt optimális technológiák kidolgozása és gyakorlati tesztelése még nem 

tekinthető megoldottnak. A területkezelési beavatkozás tervezéséhez és monitorozásához 

szükséges egy viszonylag gyors, egyszerű, ugyanakkor objektív képet adó módszer kidolgozása 

a fertőzöttség felmérésére. A vizsgálat első lépéseként kidolgozásra és tesztelésre került - 

önkéntes egyetemi hallgatók bevonásával - az alábbi foltjellemzési módszer. A fertőzöttségé 

poligononként határozandó meg. Viszonylag egységes borítás, illetve nehezen bejárható terep 

esetén a poligon-határ azonos az erdőterv szerinti erdő-alrészletek határával. Inhomogén 

borítás, illetve reális ráfordítással bejárható terep esetén törekedni kell az erdő-alrészleteken 

belüli, kisebb foltok lehatárolására. Egy adott poligon maximum 2 számpárral jellemezhető. A 

számpárok tagjainak jelentése: 1. fertőzöttség mértéke 1-5 skálán. 2. a populáció borításértéke 

1-3 skálán. A vizsgálat során 40 erdő-alrészletben (érintett terület: 86,14 ha) 81 élőhelypoligon 

lett jellemezve.  

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás, a jelentés leadási 

határideje 2019. június. 
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Fekete nyár (Populus nigra) egyedek állapotfelmérése és kataszterezése  

Helyszíne: Mártélyi TK. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Albert 

András (KNPI). Főbb eredményei: Az elmúlt évszázadokban az ártéri puhafás erdők egyik fő 

fafaja a fekete nyár (Populus nigra) volt. A fekete nyár természetes elterjedési területén belül 

szinte valamennyi országban veszélyeztetettnek tekinthető. Visszaszorulásának alapvető okai a 

19. sz. közepén elkezdődött folyószabályozások, árvíz-mentesítési munkák és lecsapolások, 

ami miatt korábbi termőhelye általánosan szárazabbá vált. A hibrid nemesnyárak kiterjedt 

erdőgazdasági telepítése szintén hozzájárult visszaszorulásához. A megmaradt egyedek, 

töredék populációk hibridizálódnak a nemesnyárakkal, ami a fekete nyár természetes 

génkészletének felolvadásához, fokozatos eltűnéséhez vezet. A jelenlegi előfordulások 

megőrzését, fenntartását, eredeti termőhelyen történő felújítását, mind a természetvédelmi, 

mind a nyárnemesítési szempontok indokolják. Az "in situ" génmegőrzés keretében fontos 

teendő a populációt jellemző egyedek kijelölése, törzskönyvezése. Ezekről a továbbiakban 

szaporítási anyag begyűjtése, regionális és központi géngyűjtemények létrehozása lesz 

lehetséges. Az Alsó-Tisza-völgy hullámtéri területein - különös tekintettel a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzetre - számos erdőrészletben és ártéri mocsárrétként jellemezhető legelőn 

fellelhetők idős, jó fenotípusos sajátosságokkal jellemezhető fekete nyár egyedek és csoportok. 

Kidolgozásra és - önkéntes egyetemi hallgatók bevonásával tesztelésre – került egy numerikus 

jellemzési módszer, és a hozzá tartozó térinformatikai adatgyűjtő fedvény. Megállapítható volt, 

hogy betanulás után is viszonylag időigényes az egyedi kataszterezés. Egy-egy fekete nyár 

egyed állapotjellemző adatainak felvétele megfelelő gyakorlattal is legalább 15-20 percet vesz 

igénybe. A kataszterezésbe bevont egyedek kiválasztásánál az alábbi 6 fenotípusos jellemzőt 

vesszük figyelembe: 1. hajtás keresztmetszet (hengeres); 2. levél mirigyszemölcs a levélnyél és 

lemez találkozásánál; 3. levél szélesség/hossz aránya; 4. levél érszerkezet elágazása; 5. törzs 

csomorossága; 6. törzs keresztmetszet. Azokról az egyedekről készül részletes állapot-felvétel, 

amelyek a fentiek közül legalább 3 tulajdonságban a fekete nyár bélyegeit hordozzák. 

Jellemzésre került: 1. környezet, 2. méret, 3. vitalitás, 4. stabilitás, 5. törzs egészségi állapota, 

6. vázágak egészségi állapota, 7. korona egészségi állapota. A fent részletezett módszerrel 49 

erdő-alrészletre, ill. helyrajzi számra (érintett terület: 153,36 ha) vonatkozóan 136 poligon 

(összterülete 6,12 ha) került lehatárolásra. A fekete nyárra általánosan jellemző, hogy csak 

nagyon kis területen alkot összefüggő állományokat. Állományainak megjelenése inkább 

ligetszerű, elszórt kis csoportokban, legelőszegélyeken találkozunk velük. Jellegzetesen követi 

a hullámtér mikrodomborzati átmeneteit (fokok-, erek-, laposok partja, partélek, suvadások). 

Figyelemre méltó, hogy a 136 rögzített poligonból mindösszesen csak 17 helyen találtak fekete 

nyár újulatot. A fenti, összesen 136 poligonban minimum 1002 db fekete nyár egyedet 

azonosítottak. A fenti paraméterek szerinti egyedi jellemzés ebből 163 db fekete nyár egyedre 

vonatkozóan készült el. 

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás, a jelentés leadási 

határideje 2019. június. 

 

 

A tartós szegfű (Dianthus diutinus) állománydinamikáját befolyásoló környezeti tényezők 

vizsgálata  

Helyszíne: Harkakötöny, Kiskunmajsa.  Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás. 

Forgalmazó: Sys-Control Kft., Gigacity Mérőműszer Szaküzlet. Főbb eredményei: A tartós 

szegfű állománydinamikáját befolyásoló mikroklimatikus viszonyok vizsgálatának 

megalapozása. A termésérési folyamat egyik fontos meghatározója az élőhely mikroklímája. 

Paramétereinek mérésével (a napi és szezonális ingadozások rögzítésével) a növényegyedek 

környezeti tényezői definiálhatók, populációszinten is értelmezhetők. A szélsőséges termőhelyi 

viszonyok között a termőhelyi szélsőségek, mikrodomborzati és fényviszonyok tekintetében 
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fellépő heterogenitások a populáció összessége szempontjából mérvadóak, az adott időszak 

mikroklimatikus feltételei eltérő fiziológiai nyomást gyakorolnak a populáció egyes egyedeire. 

A hosszú távú monitorozás megkezdéséhez beszerzésre és kitelepítésre került 2 db 

talajnedvességmérő logger és 2 db BL 30 hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő készülék. 

 

A tartós szegfű Life projekt keretén belül elvégzett élőhelyrekonstrukciós területek jelenlegi 

élőhelytípusainak térképezése, különös tekintettel a tartós szegfű potenciális élőhelyének 

alkalmas élőhelytípusok jelenlegi kiterjedésének felmérésére 

Helyszíne: Kiskunmajsa - Bodoglár, Bócsa.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: Frank Tamás Gábor e. v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. 

május. 

 

A rákosi vipera táplálékbázisát képező egyenesszárnyú közösségek vizsgálata 

Helyszíne: Kunpeszér, Kunadacs. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Szövényi Zsolt Gergely e.v. Főbb eredményei: A rákosivipera-védelmi program 

keretében 2004 óta folynak orthopterológiai vizsgálatok a faj ismert kiskunsági élőhelyein az 

egyenesszárnyú együttesek monitorozására. E munka keretében folytatódott 2018-ban is az 

egyenesszárnyúak közösségi szintű monitorozása a KNP Peszéradacsi területén. A vizsgálatok 

célja az aktuális év vipera-táplálékellátottságának megbecsülése volt a faj itteni állományai 

szempontjából fontos különböző típusú gyepes élőhelyeken, gyeprekonstrukciós és 

visszatelepítési területeken. A közösségi mintavételek egyeléssel és akusztikus észleléssel 

kiegészített standardizált fűhálózással folytak két, illetve három alkalommal, összesen 32 

mintavételi helyen, 71 mintát eredményezve. A mintavételek mellett a teljes lokális 

egyenesszárnyú együttes átlagos becsült egyedsűrűsége (pld/m2) és néhány növényzeti változó 

is feljegyzésre került mintavételenként. Az aktuális becsült egyenesszárnyú-préda ellátottság 

értékek (egységnyi területre eső egyenesszárnyú rovar biomassza) a minták fajösszetétele 

alapján kerültek kiszámításra. A 32 mintavételi helyen gyűjtött mintákba összesen 3757 egyed 

került, amelyek összesen 45 fajhoz tartoztak, köztük négy védett és egy fokozottan védett 

Magyarországon. A négy közül három védett faj, a tőrös szöcske (Gampsocleis glabra), a 

sisakos sáska (Acrida ungarica) és a barbársáska (Calliptamus barbarus), ingadozó 

populációmérettel bár, de folyamatosan jelen vannak a vizsgálati területen. A negyedik a 

szerecsensáska (Celes variabilis), amely bár a vizsgálatok kezdete óta többször is észlelt, 

mindig csak 1-2 példányban. Ezeken kívül előkerült még a fokozottan védett magyar tarsza 

(Isophya costata), amely szintén már régebb óta ismert a térség üdébb kaszálóin és legelőin. Az 

egyenesszárnyú biomassza denzitásának éves maximumai az elmúlt évekhez hasonlóan az 

egyik gyeprekonstrukciós területen (Kunadacs, Látó-hegy) voltak a legmagasabbak, míg 

átlagosan az előző évinél - négy helyszín kivételével - alacsonyabb értékek voltak jellemzőek. 

A rákosivipera-repatriációs területeken ugyancsak viszonylag magas egyenesszárnyú-préda 

ellátottság volt mérhető, amely azonban a tavalyi értékeknél többnyire alacsonyabbnak 

bizonyult. E változás hátterében feltehetően az egyenesszárnyú fajok többsége számára 

kedvezőtlenebb tavaszi és nyár eleji időjárás állhat.  

Méhfaunisztikai vizsgálatok 

Helyszíne: Izsák: Kolon-tó.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Dr. 

Sárospataki Miklós György e. v. Főbb eredményei:  A vadon élő méhek a mérsékelt égövön a 

leghatékonyabb és legfontosabb megporzó szervezetek. A megporzás, mint az egyik 

legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatás, nem csak a termesztett növények esetében fontos, 

hiszen a megporzás közvetlen összefüggésben van a növényi primer produkcióval, amire 

minden jelentősebb, magasabbrendű életközösség, tápláléklánc épül. A Kolon-tó déli végében, 

a Közös-erdő szélein található nedves réteken, valamint egy homokgyepben (Bikatorok) 

végeztünk méhfaunisztikai felméréseket. A felméréseket egyedi hálózással, valamint 

ablakcsapdák segítségével végeztük. Összesen 52 vadméhfaj 353 egyedét sikerült 
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regisztrálnunk. Természetesen a vadméhek mellett a háziméh (Apis mellifera) is jelen volt a 

területeken, melynek összesen 322 példányát észleltük. Ahogy az várható volt, a Bikatorok 

felvételezési helyen sikerült a legkisebb egyed- és fajszámokat észlelnünk. A másik három 

mintaterületen helyen a fajszám mintegy kétszerese, az egyedszám pedig akár többszöröse is 

volt a homoki élőhelyen észleltnek. Érdekesség, hogy a K-i területen, ahol nagyon magas volt 

a háziméhek egyedszáma, a viszonylag magas fajszám mellett a vadméhek egyedszáma 

feltűnően alacsonynak bizonyult. Felmerül a lehetőség, hogy ennek a felvételezési helynek a 

közelében egy nagy családszámú méhészet települt le, és az idejáró nagyszámú háziméh esetleg 

kiszorítja a vadon élő méhek egy részét a területről. Ez a kompetíciós hatás a fajszámban ugyan 

nem látszik, de az egyedszámokban igen. 

 

Makroszkopikus vízi gerinctelenek felmérése 

Helyszíne: Duna-völgy, Tisza-völgy.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Málnás Kristóf András e. v. Főbb eredményei:  Faunisztikai jellegű makroszkopikus 

vízi gerinctelen mintavételt végeztünk a Duna-völgyi-főcsatorna, illetve a Tisza mentén 

összesen 30 mintavételi helyen, 2018 folyamán 3 alkalommal. A felmérés során összesen 222 

makroszkopikus vízi gerinctelen faj előfordulását sikerült igazolni a területen. Ezek közül 9 a 

kagylók (Bivalvia), 28 a vízicsigák (Gastropoda), 15 a piócák (Hirudinea), 14 a magasabb rendű 

rákok (Malacostraca), 2 a nagy levéllábú rákok (Branchiopoda), 35 a szitakötők (Odonata) 7 a 

kérészek (Ephemeroptera), 28 a poloskák (Heteroptera), 74 a bogarak (Coleoptera) és 10 a 

tegzesek (Trichoptera) csoportjába sorolható. A felmérés során kimutatott természetvédelmi 

oltalom alatt álló fajok a védett tompa folyamkagyló (Unio crassus), apró fillércsiga (Anisus 

vorticulus), kúpos kerekszájú csiga (Borysthenia naticina), kecskerák (Astacus leptodactylus), 

zöldszemű acsa (Aeshna isosceles), sárgalábú folyamszitakötő (Gomphus flavipes), feketelábú 

folyami-szitakötő (Gomphus vulgatissimus), kisfoltos laposacsa (Libellula fulva), sárgafoltos 

smaragdszitakötő (Somatochlora flavomaculata), réti rablószitakötő (Lestes dryas), a 

fokozottan védett tavi álarcos-szitakötő (Leucorrhinia caudalis) és lápi álarcos-szitakötő 

(Leucorrhinia pectoralis), valamint az Európai Közösségben védett állatfaj, a magyar nadály 

(Hirudo verbana) voltak. Közülük közösségi jelentőségű fajok az apró fillércsiga, a sárgalábú 

folyamszitakötő, a tompa folyamkagyló, és a lápi álarcos-szitakötő, szigorú védelemre szoruló 

állatfaj pedig az apró fillércsiga, a sárgalábú folyamszitakötő, a tompa folyamkagyló, a lápi 

álarcos-szitakötő, és a tavi álarcos-szitakötő. Ez utóbbi szitakötő faj előkerülése tekinthető a 

felmérés egyik legjelentősebb eredményének. További nem védett, de országosan ritka 

makroszkopikus vízi gerinctelen fajok adatai is rögzítésre kerültek. A Duna-völgyi-főcsatorna 

makroszkopikus vízi gerinctelen közössége átmeneti jellegű, folyóvízi- és mocsári faunaelemek 

élnek egymás mellett. A közösségben nagy számban fordulnak elő a Dunából származó 

idegenhonos fajok, illetve a csatornát szegélyező mocsarak, lápok jellemző fajai is. Értékes lápi 

karakterű makroszkopikus vízi gerinctelenközösséggel jellemezhetőek a Duna-völgyi-

főcsatorna mentén található mocsarak. Közülük is kiemelkedőnek bizonyult a Vörös-mocsár és 

a Sükösd mellett található Jezer-tó. Sajátos, szemisztatikus vízjárású mocsaraknak bizonyultak 

a Hajós melletti fokmaradványok, szintén értékes makroszkopikus vízi gerinctelen fajokkal. A 

Tisza menti holtmedrek között a Baks határában található Kerekmorotva bizonyult a legjobb 

ökológiai állapotúnak. Az algyői Négyszög-tó makroszkopikus vízi gerinctelen faj együttese 

nem bizonyult különösebben értékesnek, viszont sikerült megfigyelni a Leucorrhinia pectoralis 

egy példányát, amely mintegy 50 km-es körzetben ez első észlelése a fajnak. A makroszkopikus 

vízi gerinctelen közösség fajkészlete alapján jó állapotúnak bizonyult a tiszaalpári Nagy-tó, a 

Holt-Tisza, valamint a lakitelki Tőzegbánya-tó. Az apró fillércsiga (Anisus vorticulus) 

különösen nagy számban került elő a sükösdi Jezer-tóban, a nemesnádudvari Ökör-legelő 

melletti mocsárfoltban, a Kerek-morotvában, és a lakitelki Tőzegbánya-tóban. Több példányt 

sikerült kimutatni a tiszaalpári Nagy-tóból és Holt-Tiszából, illetve a Vörös-mocsárból. Végül 

kis számban, de előkerült a faj a bajai Kék-tóból, a Sulymostóból, az akasztói 
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medermaradványból és az Alpári-Holt-Tiszából. Összesen öt szakaszon sikerült megfigyelni a 

lápi álarcos-szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) imágóit. Több alkalommal több példányt 

találtunk a Vörös-mocsár vizsgált szakaszain, illetve mindössze egy-egy példányt sikerült 

megfigyelni a sükösdi Jezer-tavon, a nemesnádudvari Ökör-legelő melletti mocsárfoltnál és az 

algyői Négyszög-tavon. Összegezve megállapítható, hogy a Tisza-menti mocsárfoltok, 

holtmedrekben jelentős állományai fordulhatnak elő a különböző védett fajoknak, az egykori 

Vörös-mocsár területén található lápmaradványok, mocsárfoltok pedig különösen jó állapotú, 

országos szinten jelentős természetvédelmi értékkel bíró makroszkopikus vízi gerinctelen 

közösségeknek adhatnak otthont. 

 

A nagy foltosrabló (Lestes macrostigma) felmérése kiskunsági szikes tavakon 

Helyszíne: KNPI működési területe.  Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Málnás Kristóf András e. v. Főbb eredményei: Faunisztikai jellegű makroszkopikus 

vízi gerinctelen felmérés zajlott, különös tekintettel a nagy foltosrabló (Lestes macrostigma) 

jelenlétének kimutatására. A felmérés során összesen 61 mintavételi helyen történtek 

mintavételek, melynek eredményeként összesen 129 makroszkopikus vízi gerinctelen faj 

előfordulását sikerült igazolni, amelyek közül 7 a csigák (Gastropoda), 6 a piócák (Hirudinea), 

2 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 30 a szitakötők (Odonata), 2 a kérészek 

(Ephemeroptera), 21 a poloskák (Heteroptera), 57 a bogarak (Coleoptera) és 2 a tegzesek 

(Trichoptera) csoportjába sorolható. A kimutatott fajok közül a zöldszemű acsa (Aeshna 

isosceles), a mediterrán légivadász (Coenagrion scitulum), a réti rablószitakötő (Lestes dryas) 

és a nagyfoltos rablószitakötő (Lestes macrostigma) védett, a lápi álarcos-szitakötő 

(Leucorrhinia pectoralis) fokozottan védett, és a magyar nadály (Hirudo verbana) az „Európai 

Közösségben Természetvédelmi szempontból jelentős állatfaj”. További nem védett, de 

országosan ritka, vagy természetvédelmi szempontból jelentős fajok adatai is rögzítésre 

kerültek. A felmért összesen 61 különböző vizes élőhelyen kijelölt mintavételi szelvényből 29-

ről sikerült kimutatni a Lestes macrostigma imágóit, amelyek közül 13 mintavételi helyről 

találtuk meg a faj lárváit, vagy exuviumait is. Ezek közül legalább 6 előfordulás újnak 

tekinthető. Az imágók tömegességi viszonyait figyelembe véve 4 esetben mindössze az imágók 

jelenlétét (1-2 példány) tudtuk megállapítani, 8 esetben figyeltünk meg néhány (3-10), 3 esetben 

számos (tízes nagyságrendű), 12 esetben pedig sok (százas nagyságrendű) példányt. Végül 2 

esetben jegyeztünk fel tömeges (ezres nagyságrendű) előfordulást. Eredményeink és a korábbi 

elterjedési térképek azt mutatják, hogy a Lestes macrostigma legnagyobb állományai a Solti-

sík szikeseiben találhatóak (Szabadszállás, Fülöpszállás, Solt, Akasztó). Jelentős állományokat 

sikerült kimutatni a Pusztaszer, Csongrád, Tiszaalpár környéki szikesekről, és a Sárkány-tóról. 

Az eddigi legdélebbi hazai állománynak a Bácsalmási Sós-tón megtalált populáció bizonyult. 

A felmérés során megfigyeltek alapján kijelenthető, hogy a Lestes macrostigma potenciálisan 

előfordulhat minden, zsiókával szegélyezett fehér vizű szikes tavon, és előfordulhat a kevésbé 

zavart, fekete vizű szikes vízterekben is. A Lestes macrostigma, mint specialista, a szikes 

mocsarak, szikes tavak zsióka-állományaihoz kötődő szitakötő, nagymértékben ki van 

szolgáltatva az élőhelyét módosító, károsító hatásoknak. Ebből következően a szikes mocsarak 

degradációja jelentősen károsíthatja a faj állományait. A megfigyeltek alapján a legfontosabb 

veszélyeztető tényezőknek a szikesek kiédesedése és a túllegeltetés tekinthetők.  

 

Szaproxylofág bogarak, nappali lepkék felmérése erdei élőhelyeken 

Helyszíne: Sándorfalva: Sas-ér Erdőrezervátum, Dóc: Bíbicháti-erdő, Baks: Süli-erdő.  

Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Kozma Péter e. v. Főbb 

eredményei:  A felmérés elsődleges célja a kijelölt területek védett és közösségi jelentőségű 

bogárfajainak felmérése volt, segítve egyben a Kisteleki erdőtervezési körzetban folyó 

erdőtervezés szakmai előkészítését. A nappali lepkék adatgyűjtési módszere sáv menti 

számlálás (line transzekt) és ehhez kapcsolódó terepi megfigyelés és lepkehálós egyelő gyűjtés 
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volt. Az elhalt fa bontása a leggyorsabb és legegyszerűbb módszere a szaproxilofág bogarak 

kimutatásának. A felmérés során előkerült a fecskefarkú lepke (Papilio machaon), kardoslepke 

(Iphiclides podalirius), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), citromlepke (Gonepteryx 

rhamni), nappali pávaszem (Nymphalis io), c-betűs lepke (Polygonia c-album), atalanta lepke 

(Vanessa atalanta), zöldes gyöngyházlepke (Argynnis pandora), kék övesbagoly (Catocala 

fraxini), szarvasbogár (Lucanus cervus), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), pompás 

virágbogár (Protaetia aeruginosa), rezes virágbogár (Protaetia fieberi), smaragdzöld 

virágbogár (Eupotosia affinis), márványos virágbogár (Liocola lugubris), orrszarvúbogár 

(Oryctes nasicornis), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), kis hőscincér (Cerambyx scopolii), 

kis rókalepke (Aglais urticae), kis színjátszólepke (Apatura ilia), csőröslepke (Libythea celtis), 

kis fehérsávoslepke (Neptis sappho). A jelentés tartalmazza a mintavételek során megfigyelt 

ritka, vagy természetvédelmi szempontból jelentős nappali lepke és szaproxilofág bogárfajok 

jellemzését, valamit javaslatokat ezen fajok állományainak megóvására, fejlesztésére. A 

mintavételek során megfigyelt ritka, vagy természetvédelmi szempontból jelentős, de a 

vizsgálat célját nem képező fajok adatai is rögzítésre kerültek. 

A felmérés folytatódik. Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Enyedi Róbert (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási 

határideje 2019. május. 

 

Kuvik (Athene noctua) revier térkép elkészítése és költőhely-preferencia meghatározása 

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Magyar Kuvikoltalmi Egyesület. Főbb eredményei: A vizsgálati időszak alatt 521 pullus 

(fióka) és 119 adult egyedre került gyűrű. Összesen 746 befogási alkalom volt a 

visszafogásokkal együtt. A gyűrűs pullus visszafogási aránya (521 egyedből 21) és az idősebb 

egyedek visszafogási aránya (119-ből 34) 4,03%-ot, illetve 28,57%-ot értek el. A pullus / 

fészkek átlagos száma a vizsgált időszakban 3,77 és 7,00 között változott. A vizsgált 

populációban az átlagos fészekalj-méret 3,78 ± 0,76 SD pullus/fészek volt. Összességében, 

figyelembe véve az összes paramétert, a népességnövekedési ráta kismértékben pozitív volt (r 

= 0,006). A költésre elfoglalt odúk esetében a foglalási arány 56,8% ± 25,1%, a kelési siker 

84,5% ± 15,9%, az átlagos költési siker 3,9 ± 1,1 kirepült fióka/fészek volt. A foglalt és 

foglalatlan odúk kihelyezési magassága, orientációja, valamint elhelyezkedése között nem 

mutatkozott statisztikailag különbség. A környezeti változók értékelése alapján a kuvikok 

költési célból nagyobb valószínűséggel foglalják el azokat az odúkat, amelyek háztáji- vagy 

egyéb állattartást folytató tanyasi/mezőgazdasági épülethez (p=0,000; n=72, ETA²=0,22), 

illetve legeltetett és/vagy kaszált gyepterülethez (p=0,000; n=77, ETA²=0,36) közelebb 

helyezkednek el. A vizsgált időszak végére (2017) a telepített mesterséges fészkek 34,19% -át 

foglalták el költésre a kuvikok. Az eredmények alapján a Felső-Kiskunságban a kuvikállomány 

stabil, az emigráció és a mortalitás elkülönítése nélkül is enyhe növekedő tendenciát mutat. A 

kihelyezett mesterséges költőládák igen magas elfoglalási aránya azonban azt is jelzi, hogy a 

költésre alkalmas helyek száma fontos limitáló tényező lehet a vizsgált állomány esetében. 

 

Denevérgyűrűző központ működés-támogatás és földikutya állománykövetés és védelmi 

tevékenység (a 2018-as zárójelentés javarészt 2017-es tevékenységekre vonatkozott) 

Helyszíne: országos. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar 

Természettudományi Múzeum. Főbb eredményei: A 2017-es esztendőben összesen 24 

denevérfaj 2945 egyedéről kapott a Magyar Természettudományi Múzeum keretében működő 

Magyar Denevérgyűrűző Központ adatokat (amelye kiegészültek 2016-ban gyűlt, de még nem 

leadott adatokkal, így összesen 3020 rekord szerepel a készült adatbázisban). Csak azok a 

denevérek lettek gyűrűvel jelölve, melyekre konkrét kutatási projekt van. 2017-ben 378 egyedre 

került egyedi azonosító. Az összes aktív gyűrűző adatait összesíti a Központ.  
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Az albertirsai földikutya állomány esetében annak faji azonosítása, kiterjedésének és 

egyedszámának meghatározása, veszélyeztető tényezőinek feltárása volt a cél. A 2017. év talán 

legnagyobb zoológiai felfedése volt hazánkban egy korábban ismeretlen földikutya-állomány 

előkerülése Pest-megyében. Morfológiai vizsgálatok: A filogenetikai eredmények alapján (nem 

kis meglepetést okozva) az albertirsai példányok egyértelműen a délvidéki földikutya 

(Nannospalax montanosyrmiensis) eddig ismert példányaival alkottak egy csoportot. (A 

Dabasról származó példány - a rövid szakasz bázissorrendje alapján és összhangban a 

koponyamorfológiai vizsgálatok eredményével - magyar földikutyának (Nannospalax 

hungaricus) bizonyult.) Az állomány kiterjedésének és egyedszámának meghatározása: 

Mindeddig 3 természetesnek mondható élőhelyfolton, valamint néhány ezekhez közeli művelt, 

vagy művelésből felhagyott területen sikerült megerősíteni a földikutya jelenlétét. A biztosan 

azonosított élőhelyek mind Albertirsa közvetlen környezetében találhatóak, a településtől 

távolabbi gyepeken sehol sem sikerült igazolni földikutyák jelenlétét. A valódi egyedszám 

reális megállapításához a terület (és a környező területek, üres telkek, stb.) további, alapos 

bejárása szükséges. Összességében, a jelenleg biztosan ismert 3 élőhelyfoltban illetve a 

környező nem védett, részben művelt területeken mintegy száz példány délvidéki földikutya 

élhet. Az állomány fennmaradását veszélyeztető tényezők: Az állomány jelentős része a Natura 

2000 hálózatba tartozó Gerje-mente Különleges Természetmegőrzési Területen (HUDI20021) 

él. Mivel azonban a földikutyák nem szerepelnek az Élőhelyvédelmi Irányelv függelékein, 

megnyugtatóbb lenne, ha az albertirsai földikutya élőhelyek országos, de legalább helyi 

jelentőségű védett természeti területnek is részét képeznék. Az állomány művelt vagy 

felhagyott területeken élő része semmilyen területi védelemben nem részesül. Az elmúlt egy év 

során nyilvánvalóvá vált legerősebb veszélyeztető tényező az élőhelyek mezőgazdasági 

művelésbe vonása. A legnagyobb ismert élőhelyen vagy annak közvetlen környezetében 

összesen 5 olyan szántó található, mely földikutya számára alkalmas térszínt, élőhelyet foglal 

el. Gyeppé alakításukkal jelentősen növelhető lenne az állomány kiterjedése és egyedszáma. 

Súlyos probléma a művelt területek szélén a gyep rovására történő elszántás, ami évről-évre 

csökkenti az élőhely kiterjedését, és mivel dokumentáltan földikutya-járatrendszerekben is kárt 

tesz, magukat az egyedeket is közvetlenül veszélyezteti. Az élőhelyek szomszédságában 

található szántók parlagon hagyása szintén veszélyforrás, mert az akár fél éven belül ott 

megtelepedő példányok az újbóli művelés során (erre 2017 év végén volt példa) bajba kerülnek. 

További veszélyforrás a mezőgazdasági művelés kapcsán, hogy a földikutya élőhelyet adó gyep 

több ingatlanja is szántó művelési ágban van, ahol a tulajdonos bármikor dönthet úgy, hogy azt 

ismételten művelésbe vonja. Az élőhelyfoltokat elválasztó aszfaltutak potenciálisan további 

veszélyforrást jelenthetnek az esetlegesen felszínen mozgó földikutyák számára. Mindezek 

mellett természetes folyamatok is fenyegetik az állományt. A legnagyobb ismert élőhelyen 

tavasszal, extrém csapadékos viszonyok mellett (mint amilyen 2018 kora tavasza is volt) 

jelentős belvízfoltok tudnak kialakulni, melyek nem csak konkrét egyedeket 

veszélyeztethetnek, de csökkentik a földikutyák számára használható élőhely kiterjedését is. 

 

Rákosivipera-védelmi Központ működtetése 

Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Halpern 

Bálint (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület). Főbb eredményei: A 

Rákosivipera-védelmi Központ 2017-2018-as működése során ismét sikeresen szaporodott ez 

a fokozottan védett hüllőfajunk a Központ szabadtéri terráriumaiban. Összesen 24 nőstény 

egyed 207 élő kisviperát hozott a világra, így már 2592 vipera köszönhette világra jöttét a 

programnak. A tavalyi eredmények alapján 54 újszülött példányt a kisházban teleltettünk 

folyamatos táplálás mellett, emellett 76 egyedet fauna boxban fagymentes helyen. A 

mesterséges telelőüregekbe pedig egy-egy marék nedves homokot raktunk. Mindhárom 

módszer jól vizsgázott és az idei évben kevés pusztulást regisztráltunk. A terráriumok és a telep 

területéről a ragadozók kizárására tett intézkedéseknek köszönhetően jelentősen csökkent a 
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regisztrált eltűnések és elhullások száma. A ragadozók kizárásán túl a terráriumok 

karbantartásában és rendszeres gondozásában a KNPI munkatársai is közreműködtek. A 

Központ továbbra is sok látogatót vonz. A 2017-es 898 fős összesített létszám az előző évhez 

képest kismértékű emelkedést jelent. Azok számára, akik nem tudtak eljönni a meghirdetett 

Nyílt Napunkra, valamint a partner állatkertek biztosította Rákosi Vipera Napi programokra, 

egyénileg is biztosítottuk a láthatást, amennyiben időben bejelentkeztek rá. A program 

eredményeit tudományos előadásokon is ismertettük az 5. Viperabiológiai Konferencián és a 

19. Európai Herpetológiai Kongresszuson is beszámolva az eredményeinkről. 

A felmérés folytatódik. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás, a jelentés leadási 

határideje 2019. június. 

 

Délvidéki földikutya állományok populációgenetikai vizsgálata 

Helyszíne: ismert földikutya populációk. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: dr. Sramkó Gábor e.v. Főbb eredményei: Délvidéki földikutya-állományok 

(Nannospalax montanosyrmiensis) filogeográfiai és populációgenetikai szerkezetének 

feltárása, genetikai állapotának értékelése céljából de novo SSR fejlesztés történt az új 

generációs módszerekkel. A délvidéki földikutya egy hazánkban bennszülött, fokozottan védett 

rágcsálófaj, mely a kipusztulás szélére sodródott. A Kiskunsági Nemzeti Park működési 

területén található a hazai populációk döntő többsége, és a gyakorlati természetvédelem 

számára nagy jelentőségű a tervezett, állománymentő áttelepítések genetikai hátterének 

feltárása, a populációk genetikai diverzitásának becslése, a beltenyésztettség és egyéb, a 

populációkban végbemenő folyamatok becslésére szolgáló populációgenetikai mérőszámok 

feltárása, a populációk közötti genetikai kapcsolatok feltérképezése. Mivel ilyen céloknak 

legkiforrottabban a mikroszatellit markerek felelnek meg, ezek fejlesztése szükséges a faj 

populációinak fenti típusú vizsgálatához. Ugyan rokon fajokban vannak ilyen mikroszatellitek 

leírva, azok a korábbi tapasztalatok szerint csak korlátozottan használhatóak más fajokban, és 

nem mutatnak megfelelő átvihetőséget, ezért a délvidéki földikutya fajban történő de novo 

marker-fejlesztésre volt szükség. A de novo (azaz egy addig megfelelő szekvencia-

információval nem rendelkező szervezetben újonnan történő) SSR fejlesztés napjainkra rutin 

feladattá vált a nagy teljesítményű, ún. új generációs szekvenálási módszerek ("next generation 

sequencing") elterjedésével. Ennek során a teljes genomból véletlenszerűen szekvenálnak meg 

kisebb szakaszokat milliós nagyságrendben, és a keletkezett roppant nagy adathalmazból (több 

tíz millió bázisnyi információ) bioinformatikai módszerekkel keresnek olyan szakaszokat, 

melyek alkalmasak a mikroszatellitek fejlesztésére. Ezt követi az in silico tervezett primerek in 

vitro tesztelése. Ez azt jelenti, hogy a kb. 100 újonnan tervezett primerpár első 20–30 tagját 

legyártatjuk, majd a kiindulási minták egyikén teszteljük működését. Amely primerpárok 

specifikus, erős jelet adnak PCR-ben, azokat teszteljük aztán populációs szinten. Az ezen a 

szinten variábilis primereket lehet használni populációgenetikai célokra, miután a primereket 

fluorescenszen megjelöltük. A cél 10-15 jól működő, a célfajban variábilis régió generálása. Az 

eddigi tapasztalatok alapján a 10-15 jól működő primerhez 40-60 in silico tervezett primer 

tesztelése szükséges, melyet 20-as bontásokban célszerű megvalósítani. A minták kiválasztása 

során ügyeltünk rá, hogy a délvidéki földikutya minden ismert hazai populációjából 

populációjából vonjunk be mintát (Albertirsa, Ásotthalom, Bácsborista, Baja, Kelebia). A 

minták az MTM Emlőstárából származtak. A GenoScreen cég összesen mintegy 600 millió 

bázispárnyi nyersanyagot produkált. Ezek közül a QDD v.3 szoftverrel 681 potenciális 

mikorszatellit-régiót azonosított a megbízott kutató, melyből 105-öt választott ki, mint a 

legmegfelelőbb tulajdonsággal bírókat. Ezen primerek közül fogja az in vivo tesztekben 

kiválasztani azokat, amelyek használhatók a délvidéki földikutya populációgenetikai 

vizsgálatában. Mivel az eddigi tapasztalatok alapján a 10–15 jól működő primerhez 40–60 in 

silico tervezett primer tesztelése szükséges, ezért a 16 kitűzött SSR-hez a most talált 105 

potenciális primerpár bizonyosan felhasználható lesz. 
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A vizsgálat befejezésére a TMF/334/9/2018. sz. AM forrástámogatásból kerül sor, jelentés 

leadási határideje 2019. május. 

 

Mocsári kardvirág populációgenetikai vizsgálat 

Helyszíne: KNPI működési területén ismert mocsári kardvirág állományok. Forrása: 

TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: dr. Sramkó Gábor e.v. Főbb eredményei: 

A mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) hazánkban fokozottan védett és az EU-ban is kiemelt 

figyelmet kapó, ún. Natura 2000-es jelölőfaj. Jelenleg alig tucatnyi őshonos állománya ismert 

a Kárpát-medencében, amelyek genetikai szerkezetének, egymáshoz való genetikai 

viszonyának megértése fontos feladat aktív természetvédelmi beavatkozások tervezéséhez. 

Ezért a pannon állományok (ideértve a legnagyobb szlovákiai állományt is) és egy dél-

németországi összehasonlító állomány populációgenetikai szerkezetének feltárását végeztük el 

olyan genetikai eszközzel (ún. mikroszatellit), amelyet ehhez a fajhoz fejlesztettünk ki. A 

vizsgálatok során a populációkat reprezentáló DNS-mintát vettünk (általában >15 egyeddel), 

majd 13 mikroszatellit lókusz alapján jellemeztük genetikailag a mintákat. Az eredmények 

alapján megállapítható volt a pannon állományok közötti rokonsági viszony: négy nagy egység 

különíthető el: 1) különálló egységet képez a mátrai kicsiny állomány, mely az összes többi 

populációtól nagyon elkülönül; 2) a „dunántúli” állomány, melyhez kapcsolódik a szlovákiai 

populáció is; 3) az észak-kiskunsági állományok és 4) a dél-kiskunsági állományok. Ezek azok 

a nagy populáció-csoportok, amelyeken belül a természetvédelem kiválaszthat populációkat, 

amiket felhasználhat egy természetvédelmi célú állományjavítás, esetleg állománynövelés 

céljából az adott régión belül. A vizsgálatok feltárták, hogy a pannon mocsári kardvirág 

állományok genetikai diverzitása vagy meghaladja az összehasonlító dél-német (nagy) 

állományt  (a „dunántúli” és egyes észak-kiskunsági állományok esetében), vagy - a mátrai 

kivételével – alig marad el attól. Azaz a hazai állományok alkalmasak új populációk 

létrehozására, ahogy azt a csipak-semlyéki populáció példázza. Ezt ugyanis a csodaréti 

állományból valamely lelkes botanikus hozta létre magvetéssel, és most egy viszonylag 

genetikailag változatos, a szülői populáció genetikai változatosságát jól tükröző állomány él az 

új élőhelyen. Emellett a pannon populációkra csak kismértékű beltenyésztettség jellemző, ami 

adódhat a faj szomszédmegporzásra (ún. genitogámia) való hajlamából, magyarán természetes 

biológiai tulajdonságából is. Összességében az elvégzett vizsgálatok alapján a hazai mocsári 

kardvirág állományok – megfelelő élőhelykezelés mellett – hosszú távon jó eséllyel 

fenntarthatók. Ha pedig célul tűzzük ki ennek a kiemelten fontos faj új populációinak 

létrehozását, akkor a most megállapított populáció-csoportok alapján tervezhetők a telepítések.  

 

Szaporodásbiológiai és ex situ szaporítás módszertani vizsgálatok a fokozottan védett gyapjas 

csüdfű (Astragalus dasyanthus Pall.) természetes állományaiban ill. azokról gyűjtött magokkal 

Helyszíne: Pirtó, Bócsa, Kisszállás. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: Németh Anikó (Szegedi Tudományegyetem Füvészkert). Főbb eredményei: 

Szaporodásbiológiai és ex situ szaporítás módszertani vizsgálatok zajlottak a fokozottan védett 

gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus) természetes állományaiban, ill. azokról gyűjtött 

magokkal. A vizsgálathoz három populáció lett kiválasztva: Bócsán, Kisszálláson és Pirtón. A 

virágzási csúcs a három területen időben egymástól eltolódva következett be. Először Pirtón 

(május 3. hete) majd Bócsán (május 4. hete) és legvégül Kisszálláson a (május utolsó, június 

első hete). Ezután az egyedek 80-90%-a elvirágzott és elkezdte a termésérlelést, amiben hasonló 

egy hetes eltolódás volt megfigyelhető a három terület között. Az átlagos virágzatszám a bócsai 

állományban volt a legmagasabb, a pirtói valamivel kevesebb volt, míg a kisszállási 

kiemelkedően alacsonynak bizonyult. A virágokat lepkék, poszméhek, méhek látogatták, 

poloskákat és különböző ormányosbogarakat is megfigyeltek rajtuk. A terméses állapotban 

ormányosbogarakat és poloskákat is láttak, sok esetben megfúrt, megrágott terméshüvelyeket 

találtak a növényeken, főként a bócsai területen. Június végén kezdődött az érett termések és 
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magok begyűjtése. Növényenként egy hajtáson lévő terméscsoport került begyűjtésre. A 

mintaterületek között szignifikáns különbségeket találtak a virágzatonkénti virágszám 

tekintetében. Bócsán átlagosan 14 virágú, míg Pirtón és Kisszálláson általában 10-11 virágú 

volt egy virágzat. A korrelációanalízis mindhárom populációnál kimutatta, hogy minél több 

virágból áll egy virágzat, - a várttól eltérően - annál több magkezdemény van 1 virágban. 

Ugyanakkor a virágzatot alkotó virágok száma – Bócsa kivételével (r= 0.08; p>0.05) - általában 

negatívan hatott a magkötés sikerességére: Kisszálláson (r= -0.42; p<0.05) és Pirtón (r= -0.28; 

p<0.05). A virágzatonkénti terméskötés sikerességében is találtak különbségeket a három 

mintaterület között. Bócsán – a nagyobb virágzatszám és dekorativitás, valamint a később 

induló virágzás ellenére - szignifikánsan kisebb terméskötést tapasztaltak (60%). A másik két, 

kisebb egyedszámú, korábban virágzó populáció egyedein magasabb arányban keletkeztek 

termések (70%). A kisszállási populáció a kevesebb átlagos virágzatszámot azzal kompenzálta, 

hogy virágonként szignifikánsan több magkezdemény képződött, melyekből 60%-os sikerrel 

képződtek vitális magvak. Ezzel szemben a nagy egyedszámú bócsai állománynál a virágokban 

jóval kevesebb magkezdemény képződött, s ezekből jelentősen kisebb (30%) arányban 

keletkeztek életképes magvak. A pirtói populáció magkötés tekintetében csak kis mértékben 

(50%) maradt el a kisszállási állományhoz képest. Az abortált magok száma mindhárom 

területen igen magas volt, Bócsán volt a legmagasabb, ahol a vitális magoknak több mint 

kétszerese volt az abortált magok száma. Pirtón és Kisszálláson a vitális magokkal nagyjából 

megegyező számban keletkeztek abortált magok. A bócsai populációban a rovarkárosított 

terméses hüvelyek száma is kiemelkedően magas volt, míg a másik két populációban csak 

néhány ilyen hüvelyt találtak.  

 

Talajvízmérő kutak telepítése délvidéki földikutya élőhelyekre  

Helyszíne: Baja, Kelebia, Öttömös, Madaras. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. 

Kivitelező: OSL Hungary Szolgáltató Kft. Főbb eredményei: Mivel a talajlakó állatok 

életkörülményeit nagyban befolyásolja a talajvízszint változása, ennek nyomon követése 

elengedhetetlen az állományok természetvédelmi helyzetének megítélése szempontjából. 6 db 

automata talajvízszint-észlelő kút telepítésére került sor Kelebia (2 kút, a változatos térszint és 

a nagyobb kiterjedés miatt), Öttömös, Baja és Madaras (potenciális áttelepítési helyszín) 

külterületeken a megfelelő engedélyeztetési eljárásokat követően. 

 

 

 

Automata vízszintjelző rendszer kiépítése a Kolon-tavon  

Helyszíne: Izsák, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kivitelező: Dataqua 

Kft. Főbb eredményei: A feladat célja a napi vízszint leolvasás biztosítása automata vízmérő 

rendszerekkel a tó különböző részein a tó vízkészletének meghatározása érdekében,  ami 

elengedhetetlen a lehető legnagyobb mértékű vízmegőrzés feltételeinek meghatározásához.  A 

mérőrendszer segítséget nyújt a Kolon-tó vízszintjét szabályzó zsilip optimális kezeléséhez. A 

vízmozgás megfigyelésének jelentősége a leeresztő zsilip nyitása esetén a legnagyobb, hogy el 

lehessen kerülni a tó túlzott leeresztését. Módszer: napi leolvasás automatamérő szondával, 

mely adatait közvetlenül az internetre tölti fel (a www.dataqa.hu honlapra) napi négy 

alkalommal, ahonnan ingyenesen lehívhatók. Az adatok megosztásra kerülnek a zsilipet kezelő 

vízügyi szervezettel is. A tó aktuális vízkészletének meghatározása a vízgyűjtő területen 

elhelyezett adatgyűjtő szonda hálózattal valósítható meg, melynek első eleme került telepítésre. 

Eredmények: A Kolon-tó Alsó-Matyói töltésén az északi és a déli oldalon az automata 

szenzorok telepítésre, bemérésre és kalibrálásra kerültek. A harmadik szonda a tó melletti 

legelőn, egy ma már nem használt, de jó állapotú gulyakútba került kihelyezésre, ahonnan havi 

rendszerességgel terepen történik az adatletöltés. 

 

http://www.dataqa.hu/


30 

 

Talajnedvességmérő logger és szenzorok beszerzése és telepítése  

Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kivitelező: Sys-Control 

Kft. Főbb eredményei: A beszerzett talajnedvesség loggereket és szenzorokat a Peszér-erdő 

Natura 2000 területen telepítettük le. A letöltéseket másfél havonta végezzük, manuálisan.  A 

gyűjtött adatok alapján jellemezhetők lesznek az erdőssztyepp tölgyesek két fontos vegetációs 

egységének (a zárt tölgyesek és a cserjések) talajnedvesség viszonyai. A talajnedvesség-mérő 

rendszert legalább 10 évig szeretnénk üzemeltetni. A gyűjtött adatok alapján az élőhely-

rekonstrukciók hatékonyságát (a termőhelyi feltételeknek megfelelő növényzet kialakítását 

biztosító, illetve azt segítő diverzifikációs beavatkozások sikerét) tudjuk majd növelni. 

 

Bajai földikutya-rezervátum domborzati terepmodelljének elkészítése, földikutya populáció 

domborzati adottságok iránti igényeinek vizsgálata 

Helyszíne: Baja. Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás. Kutatást végzi: GDi 

Magyarország Kft. Főbb eredményei: A felmérés 2018. év októberében készült a Gdi 

Magyarország Kft. merevszárnyú drónja segítségével. Hozzávetőlegesen 240 ha lett lerepülve. 

A felmérést követő feldolgozásból született egy 4 cm-es felbontású orthofotó, valamint egy 4 

cm-es felbontású felszínmodell. Hozzávetőlegesen 10-11 rögzített pont esik 1 négyzetméterre. 

Nagyjából 150 m magasról készült a felmérés. Árnyékmodellt is előállítottunk, amely jobban 

kiemeli vizuálisan a felszín egyenetlenségeit. A felszínmodell kiértékelésével, terepi 

mérésekkel kiegészítve egyfelől a földikutya populáció mozgását, élőhelyének domborzati 

viszonyait, a populáció domborzati adottságok iránti igényeinek vizsgálatát végezzük, másfelől 

a modell segítségével szegmentálni lehetne a felszínt, hogy mi az, ami mesterséges tájseb (lőtér 

hozadéka, szemétdombok) és mi az, ami természetes kiemelkedés, vagy gödör. Az esetleges 

tereprendezéshez térfogatszámítást is lehet végezni a várható költségek meghatározása 

érdekében. Az orthofotó nagy felbontása alapján le lehet határolni a tájidegen növényfajokat, 

azok irtásának megtervezéséhez. 

 

A délvidéki földikutya élőhelyeinek talajtani vizsgálata 

Helyszíne: Kelebia, Baja, Öttömös, Madaras. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: SCLaB Homokkert Kft. Főbb eredményei: A KNPI működési területén 

található összes délvidéki földikutya élőhelyen (kisebb fragmentumokon is) történt mintavétel, 

továbbá a már korábban áttelepített egyedekkel érintett két területen (Baja, Öttömös) valamint 

egy potenciális áttelepítési helyszínen (Madaras). Összesen 12 helyszínen, 24 mintavételi 

ponton, 72 minta begyűjtésére került sor. Felvett adatok, mért paraméterek: m-Ánér, 

borítottság, mintavétel dátuma, hőmérséklet 2 méteren, a mintavétel mélysége (cm), nedvesség, 

szín (HUE 10YR), arany-féle kötöttségi szám, EOV koordináták, magasság B.f. (m), státusz: 

az élőhely a földikutya szempontjából, frakció összetétel százalékos aránya.  

A földikutyák vizsgált élőhelyein döntő többségben (96%) homoktalajokat találunk, ezek több 

mint fele nagyobb frakciójú durva homok. A bajai mintákban kizárólag ezt találjuk. A kelebiai 

minták egységes képet mutatnak, és fizikai paramétereiben nem térnek el az öttömösi mintáktól. 

A bajai minták eltérést mutatnak, az 1-es minta hasonlóságot, a 2-es minta kisebb különbséget, 

a 3-as minta jelentősebb eltérést mutat a kelebiaiakhoz képest. A madarasi minták lényeges 

különbséget mutatnak mind a kelebiai, mind a bajai mintákhoz viszonyítva. Ami ez esetben 

nem vizsgált, de fizikai paraméterek mérése során nyilvánvalóvá vált, hogy a szerves anyag 

tartalomban jelentős különbségek vannak az egyes minták között, még akkor is, ha fizikai 

paramétereikben hasonlóak. 

 

Botanikai Közlemények/Állattani Közlemények feldolgozása, természetvédelmi információk 

térinformatikai adatbázisba történő rendezése 

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017  sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: Barina Zoltán e.v. Főbb eredményei: A természeti értékek, illetve a vegetáció 
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változásainak térbeli jellemzésére alkalmas, KNPI működési területén keletkezett biotikai 

adatok kigyűjtése a Botanikai Közleményekből és Állattani Közleményekből, és táblázatba, 

illetve térinformatikai adatbázisba rendezése történt meg. A Növénytani/Botanikai 

Közlemények eddig megjelent összes évfolyamának (1902-2016) és az Állattani Közlemények 

első 50 évfolyamának (1902-1952, 1-43. kötet), valamint 48-67. kötetének (1961-1980) 

áttanulmányozása, a vonatkozó biotikai adatok kigyűjtése és rendezése a következők szerint: 

térinformatikai fedvény készítése egy hozzávetőleges folt/kör berajzolásával a körülbelüli 

helyre (ha nincs hozzárendelt pontos koordináta), az attribútumtáblában sorszám 

hozzárendelésével. Azonos sorszámozással egy Excel-tábla létrehozása, mellettük szöveges 

ismertetése annak, hogy: a) milyen típusú biotikai adatról van szó (védett faj előfordulás / 

vegetáció szöveges jellemzése / cönológiai felvétel); b) a tárgyalt legfontosabb biológiai 

objektumok felsorolása (tarka sáfrány, homoki sztyepprét, stb.); c) a biotikai adat helyének 

földrajzi behatárolása; d) a publikálás helye (melyik kötetben milyen cím alatt). Nem csupán a 

magas természeti értékű fajok, vegetációtípusok adatainak kigyűjtése volt a feladat, hanem 

minden olyan biotikai adaté (beleértve például mesterséges faültetvényekre vonatkozó 

információkat), aminek természetvédelmi jelentősége lehet azáltal, hogy a táj változásainak 

észlelését és értékelését segíti. 5564 adatrekord született. 

 

KNP Bócsa-Bugac területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció elkészítése, a 

még szükséges adatgyűjtésekkel 

Helyszíne: KNP Bócsa-Bugac területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: Öko-Hang Kft. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

A Kolon-tó (HUKN30003) Natura 2000 terület részletes élőhelytérképének elkészítése, a KNP 

Kolon-tó területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció elkészítése a még 

szükséges adatgyűjtésekkel 

Helyszíne: KNP Kolon-tó területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: Futóhomok Természetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: Jelentés leadási 

határideje 2019. május. 

 

 

 

 

KNP Szikra és az Alpári-rét területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció 

elkészítése a még szükséges adatgyűjtésekkel 

Helyszíne: KNP Szikra és az Alpári-rét területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Öko-Hang Kft. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. 

május. 

 

KNP Orgoványi-rétek területegységének kezelési tervét megalapozó dokumentáció elkészítése 

a még szükséges adatgyűjtésekkel 

Helyszíne: KNP Orgoványi-rétek területegysége. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Futóhomok Természetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: 

Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Elfolyó vizű, koncentrált megjelenésű források felmérése 

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: központi TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: Dóka Richárd (KNPI). Főbb eredményei: Az ex lege védett források 

felmérésének fő célja a KNPI-nél, hogy a törvényi definíciónak megfelelő, elfolyó vizű, 

koncentrált megjelenésű védett források regisztrálva legyenek, és a már ismert források 

monitorozása megtörténjen. Három új helyszínen (Csongrád, Tiszaalpár, Tiszakécske) 
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vizsgáltuk ilyen források esetleges előfordulását. Csongrád Bokros elnevezésű határrészén egy 

olyan új forrás került elő a KNPI működési területéről, a 2016-ban megismert Nemesnádudvari-

forráscsoport mellett, mely a törvényi meghatározásnak (ex lege definíció) is megfelel. 

Nemesnádudvaron 2017 márciusától, Bokroson a 2017. augusztusi megtalálás óta, 

kéthavonkénti ütemezéssel méréseket végzünk a források főbb jellemzőinek (vízhozam, 

vízhőmérséklet, pH, elektromos vezetőképesség, összkeménység, karbonát-keménység) 

megismerése érdekében. A rendszeres mérések alapján, 2017-ben és a 2018. év első felében a 

Nemesnádudvari-forráscsoport vízhozam-ingadozása viszonylag nagy volt (4,7–18,6 l/min) 

nyár közepi minimummal, kora tavaszi maximummal. A kellő számú vízhozam-mérési adat 

birtokában a KNPI kezdeményezte a természetvédelmi hatóságnál a forráscsoport ex lege 

védett forrásként történő hatósági deklarálását és védelmét szolgáló terület kiterjedésének 

megállapítását, ami meg is történt.. 2017 aszályos nyara ellenére, a Bokrosi-források is 

folyamatosan működtek két kilépési pontban a nyár legvégétől számítva. Vízhozamuk 2,4–4,5 

l/min, illetve 9,6–12,9 l/min volt a mérési időpontokban.  

 

A kunhalmok, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, természetvédelmi 

nyilvántartásban szereplő felmérési adatok aktualizálása, kiegészítése 

Helyszíne: Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass. Forrása: központi TMF/559/9/2017 sz. FM 

támogatás. Kutatást végzi: Kustár Rozália régész, néprajzkutató. Főbb eredményei: A 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a kunhalmok kataszterezése első 

fázisában az egyes halmokat leíró táj- és kultúrtörténeti feldolgozásuk nélkül készült el, 

tényleges kiterjedésük lehatárolása nem történt meg. Az európai uniós követelményeknek 

megfelelően is kiemelten fontos feladat a táj jellegzetes elemeinek megőrzése, védelme, ezért 

Magyarországon a védendő tájképi elemek körébe 2010-ben a halmok is bekerültek, továbbá a 

MePAR-ban szintén rögzítésre kerültek. A halmok megőrzése érdekében elengedhetetlen a 

terület- és tájhasználati változások nyomon követése, egykor kataszterezett halmaink 

szisztematikus újraellenőrzése. A Dunavecse, Szalkszentmárton és Tass települések 

külterületen található halmok 2018 során felülvizsgálatra kerültek, így a terepi bejárás, 

felvételezés során fotódokumentáció készült róluk, tényleges kiterjedésük GPS készülékkel ki 

lett mérve. Meghatározásra került a halmot lefedő kör központi EOV koordinátája és sugara, 

elkészült az objektumok morfológiai felvétele EOV koordinátákhoz kötött adatokkal és 

leírással, az objektumok régészeti jelentősége, biotikai adatok kerültek rögzítésre róluk 

(elsősorban a jellemző növényzetről), az objektum állapotára vonatkozó leírás készült. A 

halmokról térinformatikai adatbázis készült és digitális fotótár (azonosítást szolgáló 

filenevekkel). Az érintett ingatlanokra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási adatok össze lettek 

gyűjtve. Szakirodalmi feldolgozás keretében a következőkre került sor: történeti térképi 

ábrázolások felderítése, szakirodalmi, levéltári adatok összegyűjtése, szakirodalom, térkép és 

forrásjegyzék összeállítása. Az egyes objektumok megőrzését segítő – kezelési tervet 

megalapozó, halmok természetközeli állapotba történő visszaállítását megalapozó – intézkedési 

javaslatok is meg lettek fogalmazva. 

A monitorozási tapasztalatok rövid összegzése:  

Az emberkéz alkotta, kunhalomként azonosítható terepformák egyértelműen a Solti-sík 

területén azonosíthatók, ma szikesekkel tagolt egykori vizenyősebb területeket közvetlenül 

szegélyező magaslatokon, dombhátakon találhatók (pl. Nagy Pál halma, Kara-halom, Egyed-

halom). Sajnos ezek közül nagyon sok mára csak történeti forrásokból adatolható 

(Szalkszentmárton-Feketehalom). A Csepeli-sík kistájba egyetlen, bizonyosan halomként 

azonosított és hitelesített (Tass – Hegyes-halom) – és három feltételezett halom – sorolt, míg a 

két táj határán fekszik a Tass - Setsi-halom. 

Külön csoportot alkotnak a határjelölő, ún. ,,határhányások”, melyek minden irányból 

messziről azonosítható módon jelölték ki az egyes szállásterületek településeinek egykori 

közigazgatási határát. Ezek az előző halmoknál jóval kisebb átmérővel, kompaktabb 
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megjelenéssel jellemezhetők, mint az Apostag-Dunavecse határán, illetve az egykori 

Homokszentlőrinc és Kunszentmiklós határán azonosított kisebb határhányások. 

További csoportként kell értelmeznünk azokat a halomszerű terepformákat, melyek homokos 

térszíneken létesültek, a történeti térképeken halomként jelöltek, de mesterséges voltuk további 

kutatás nélkül egyértelműen nem bizonyítható, és ezért beazonosíthatóságuk sokkal nehezebb. 

A legtöbb esetben további hitelesítő fúrással vagy egyéb felderítés, pl. légifelvétel, 

magnetométeres vizsgálat, stb. bevonása után lehetne eldönteni teljes bizonysággal, vajon a 

megfigyelt terepformák természetes homokhát legmagasabb pontjának további mesterséges 

megemelésével keletkeztek-e. 

A törvényi szabályozásban foglalt kunhalom definíciónak nem felelnek meg az egykori 

dombhátakon létesült középkori falvak templomhelyei, melyek körül általában temető is 

található, általában néhány méterrel a terep fölé emelkedő kb. 50 m átmérőjű területen. Bár 

ismerünk olyan esetet, hogy az egykori templom meglévő őskori halmon létesült, a legtöbb 

esetben ezek középkori emlékek, és egy-egy nagyobb kiterjedésű faluhely, mint régészeti 

lelőhely részei, mint Szalkszentmárton Vadas, Templomhát, Szentlőrinc, Dunavecse – 

Fehéregyháza, Csanád, stb.  

 

A földvárak, mint ex lege védett természeti területek terepi állapotfelvétele, természetvédelmi 

nyilvántartásban rendelkezésre álló felmérési adatok aktualizálása, kiegészítése. 

Helyszíne:Kalocsa és Baja települések közötti Duna-part vizsgálata. Forrása: központi 

TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Kustár Rozália régész, néprajzkutató. 

Főbb eredményei: Hazánkban idáig csupán egy alkalommal, 2000-2002 között került sor a 

földvárak országos szintű, egységes módszer szerint történő terepi felvételezésére. Az azóta 

eltelt idő, továbbá a TIR nyilvántartási és adattárolási igényei szerint átdolgozott, korszerűsített 

és bevezetett terepi felmérőlap és szakmai segédlet (összességében egy új felmérési módszer) 

szükségessé teszi a földvárak esetében a terepi felmérési adatok kiegészítését, frissítését.  

A feladat célja a természetvédelmi nyilvántartások naprakészen tartása, továbbá az említett 

országos felmérést követően a földvárakkal kapcsolatosan jelentkezett jogszabályi 

kötelezettségnek való megfelelés feltételeinek megteremtése (a területi kiterjedésüket 

megállapító hatósági határozatban kihirdetendő, a kiterjedésükre vonatkozó információk 

pontosítása, kiegészítése).  

A tapasztalatok összegzése:  

A Duna fontos közlekedési útként stratégiai szerepet töltött be az idők során, viszont a vizsgált 

területen korántsem egyszerű a Duna főmedrének, illetve még hajózható mellékágainak 

meghatározása (Vajas, Árpás, Malomér, Goda-fok, Karasica, Örjeg). Az átjárókhoz vezető 

utakat bizonyára számos őrhalom vigyázta, ezek rendszere már a rézkorban kialakulhatott, erre 

utal arra a 2017-ben Dusnokon feltárt rézkori halom. Későbbi alapításról - a későbronzkori, ún. 

urnasíros kultúra idejéből - Szakmár-Kisülésről és Homokmégy – Halomi-hegyről van adatunk. 

A római kori kikötőerődök / ellenerődök /őrtornyok rendszerét ezen a Duna-szakaszon sokkal 

kevésbé lehetséges meghatározni a széles ártér, a számos hasonló víztömegű meder megléte 

miatt, mint az északabbi (Uszód-Kalocsáig húzódó) és a délebbi (Dunaszekcső – Dunafalva 

átjárótól délre eső) területeken. A magaspart és az ártér találkozási zónájában, Baja környékén 

számolunk római ellenerőd meglétével, a köztes szakaszon a vízviszonyokhoz alkalmazkodó – 

mobil – járőröző - határbiztosítás működött. A török korban Bajáról ismerjük azt a várat, amit 

Evlia Cselebi 1663. évi utazása során írt le. Baján több épület is védelmi funkciót láthatott el. 

 

4.2. Monitorozás (tárgya, helyszíne, forrása és főbb eredményei) 

 

Növényfajok monitorozása 

 

Mohaközösségek monitorozása  
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Helyszíne: Apaj, Bugac. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás, ANPI koordinációban. 

Kutatást végzi: dr. Papp Beáta, Ódor Péter, Szurdoki Erzsébet (Magyar Természettudományi 

Múzeum). Főbb eredményei: Apajon füves szikes puszta (Achilleo - Festucetum pseudovinae) 

és Bugacon homoki legelő (Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae) mohaközösségének 

monitorozása 18 éve folyik. Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Illatos csengettyűvirág (Adenophora liliifolia) monitorozása 

Helyszíne: Kiskőrös, Szűcsi-erdő. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Kovács Éva, Vajda Zoltán, Sárkány József, Czitor Beáta (KNPI). Főbb eredményei: 

Ex situ körülmények között szaporított 14 egyed visszatelepítésére került sor az állomány 

megerősítése céljából 2017. év őszén. A kiültetetett tövek/magvetés eredményének ellenőrzése 

zajlott 2018 júniusában. 14 tőből, ami 9 ponton lett elültetve, 5 pontban találtunk túlélőket (ezek 

közül az egyik a fiatalok négyes csoportja, és négy darab kétéves tő). Eddigi tanulság, hogy az 

őszi időpontban történő visszatelepítés jó választás és az előnevelt, kétéves tövek jobban 

megmaradnak. A szaporítás és visszatelepítés folytatását tervezi az Igazgatóság. 

 

Kúszó zeller (Apium repens) monitorozása 

Helyszíne: Császártöltés, Sükösd, Nemesnádudvar, Érsekcsanád. Forrása: TMF/334/9/2018 

sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Tamás 

Ádám, Agócs Péter, Gál Attila, Molnár László, Biró Csaba, Morvai Edina, Bakró-Nagy Zsolt, 

Vajda Zoltán (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. június.  

 

Gyapjas csüdfű (Astragalus dasyanthus) monitorozása 

Helyszíne: Bócsa-bugaci homokpuszta, Kisszállás - Balotaszállás, Pirtó: Zsombos-dülő. 

Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, 

Kőhalmi Fruzsina, Somogyi István (KNPI). Főbb eredményei: 2017 őszén a Szegedi Egyetem 

Füvészkertjében ex situ szaporított egyedek kiültetésére került sor: Kisszállás-Balotaszállás 

külterületen 9 tő, Pirtón 106 tő, Bócsán 37 tő. A maggyűjtés helyszíneire, az anyanövények 

közelébe kerültek az egyedek, kivéve Pirtón, ahol az eredeti állománytól kb. 50-70 méterrel 

távolabb, ugyanazon helyrajzi számú gyepen, de az illegális motocrossozás által nem érintett, 

védettebb területrészre kerültek. 2018-ban a túlélő egyedeket vették számba a nemzeti park 

szakemberei, összesen 22 tő maradt meg (Pirtón 18, Kisszállás-Balotaszállás 2, Bócsa 2 tő). Ez 

nem túl jó eredmény, ami egybevág más szakemberek tapasztalataival (még utógondozással 

sem tudtak ennél jobb eredményt elérni). 

 

Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) monitorozása 

Helyszíne: KNPI működési területén potenciális élőhelyek. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: természetvédelmi őrszolgálat tagjai és szakreferensek (KNPI). Főbb 

eredményei: A Natura 2000 jelölő növényfaj elterjedési területének térképezése folyik, 2018-

ban 385 új adat (656 386 tő) került rögzítésre a nemzeti park adatbázisában (részben 6 évnél 

régebben felmért állományok ismételt felmérése, részben új lokalitások felfedezése során).  

 

Homoki kikerics (Colchicum arenarium) monitorozása 

Helyszíne: Déli Homokhátság és KNPI működési területén potenciális élőhelyek. Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Gál Attila, Czitor Beáta, 

Bakró-Nagy Zsolt, Filotás Zoltán, Kőhalmi Fruzsina, természetvédelmi őrszolgálat tagjai 

(KNPI). Főbb eredményei: A Natura 2000 jelölő növényfaj elterjedési területének térképezése 

folyik, 2018-ban 1333 (15 799 tő) új adat került rögzítésre az Igazgatóság adatbázisában. 

 

Tarka sáfrány (Crocus reticulatus) monitorozása 
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Helyszíne: Császártöltés, Harkakötöny, Madaras, Nyárlőrinc, Szeged. Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Bakos 

Katinka, Kőhalmi Fruzsina, Bakró-Nagy Zsolt, Lucza Márk, Nagy Milán, Vajda Zoltán, Varga 

Tímea, Takács Márta, Somogyi István, Pálszabó Ferenc, Kis Viktor, Sárkány József (KNPI). 

Főbb eredményei: A NBmR növényfajok felmérésére vonatkozó protokolljának „A” 

mintavételi típusa szerint megtörtént minden helyszínen a felmérés. Jelentés leadási határideje 

2019. június. 

 

Tartós szegfű (Dianthus diutinus) monitorozása 

Helyszíne: Nemesnádudvar, Jakabszállás. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Kőhalmi Fruzsina, Czitor Beáta, Filotás Zoltán, Gál Attila 

(KNPI). Főbb eredményei: A NBmR növényfajok felmérésére vonatkozó protokolljának „E” 

mintavételi típusa szerint történt felmérés a két ismert lokalitáson. Mindkét helyszínen 

csökkenés volt tapasztalható az állományméretben. Jelenleg Jakabszálláson 15 tő (a 2011-es 

megtalálás óta a legalacsonyabb érték, volt már 171 tő is), Nemesnádudvaron 404 tő (a 2009-

es megtalálás óta a legalacsonyabb érték, volt már 15 262 tő is) tenyészik. 

 

Hóvirág (Galanthus nivalis) monitorozása 

Helyszíne: Szalkszentmárton, Ordas, Fajsz. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Kőhalmi Fruzsina, Bakró-Nagy Zsolt, Gyurita István, Czitor 

Beáta, Varga Tímea (KNPI). Főbb eredményei: A három település külterületére eső Duna folyó 

menti potenciális élőhelyein zajlott ismételt felmérés. Jelentés leadási határideje 2019. június. 

 

Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) monitorozása 

Helyszíne: Kunadacs - Tatárszentgyörgy, Fülöpháza. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Bakos Katinka, 

Pálszabó Ferenc, Varga Tímea, Bakró-Nagy Zsolt, Gál Attila (KNPI). Főbb eredményei: Két 

db 1x1 km-es mintanégyzetben folyik a háromévente ismétlődő felmérés 2003 óta. A NBmR 

növényfajok felmérésére vonatkozó protokolljának „C” mintavételi típusa szerint megtörtént 

mindkét helyszínen a felmérés. Jelentés leadási határideje 2019. június. 

 

Homoki nőszirom (Iris arenaria) monitorozása 

Helyszíne: Kecskemét-Matkópuszta, Kisszállás, Balotaszállás, KNPI működési területén 

további potenciális élőhelyek. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: 

referensek, szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: A 

NBmR növényfajok felmérésére vonatkozó protokolljának „E” mintavételi típusa szerint 

történt felmérés. A Natura 2000 jelölő faj Duna–Tisza közi (KNPI működési területre eső) 

állományának teljes feltérképezése folyik. A homoki nőszirom számára alkalmas élőhelyeket 

keresték fel a felmérők, és GPS készülékkel rögzítették a megtalált tövek helyzetét és 

mennyiségét. A felmérés eredményeként 938 új rekord, 7 887 tő került rögzítésre.  

 

Vidrafű (Menyanthes trifoliata) monitorozása 

Helyszíne: Kiskőrös, Kecel, Nemesnádudvar. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: dr. Kovács Éva, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Nagy Milán, Vajda Zoltán, 

Bakró-Nagy Zsolt, Dóka Richárd, Barna Zsolt, Varga Tímea, Gál Attila, Somogyi István, 

Pálszabó Ferenc, Sárkány József, Gyurita István, Tamás Ádám, Kovács Sándor (KNPI). Főbb 

eredményei: A NBmR növényfajok felmérésére vonatkozó protokolljának „A” mintavételi 

típusa szerint megtörtént minden ismert állománynál a felmérés. Jelentés leadási határideje 

2019. június. 

 

Légybangó (Ophrys insectifera) monitorozása 
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Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. 

Kovács Éva, Czitor Beáta, Kőhalmi Fruzsina, Bodor Zsuzsanna, Bakró-Nagy Zsolt, Nagy 

Milán, Dinka Petra, Vajda Zoltán, Bakos Katinka, Gál Attila, Varga Tímea, Dóka Richárd 

(KNPI). Főbb eredményei: A NBmR növényfajok felmérésére vonatkozó protokolljának „A” 

mintavételi típusa szerint megtörtént mind a 11 ismert lokalitáson a felmérés. Jelentés leadási 

határideje 2019. június. 

 

Óriás útifű (Plantago maxima) monitorozása 

Helyszíne: Kunpeszér. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: dr. 

Vadász Csaba (KNPI). Főbb eredményei: A NBmR növényfajok felmérésére vonatkozó 

protokolljának „A” mintavételi típusa szerint megtörtént az egyetlen ismert élőhelyen a 

felmérés. Jelentés leadási határideje 2019. június. 

 

Növénytársulások monitorozása 

 

Szoloncsák vakszik növényzet (Camphorosmetum annuae) monitorozása 

Helyszíne: Apaj (Kisapaji-rét), Fülöpszállás (Kelemen-szék). Forrása: TMF/334/9/2018 sz. 

AM támogatás. Kutatást végzi: dr. Somogyi Gabriella e.v. Főbb eredményei: A társulás 

felvételezése az NBmR protokoll alapján történt mindkét kvadrát esetében. A 2016-os jelentés 

észrevételei alapján 2017-ben és 2018-ban a felvételezés mindkét mintaterületen belül a 

bárányparéjos társulásra koncentrált, az összes pszeudo-szisztematikus módon lerakott 

mikrokvadrát Camphorosmetum annuae társulásra esett. Ennek eredményeképpen a kvadrátok 

és a mintaterület is lényegesen fajszegényebbnek bizonyult (ahhoz képest, amikor több más 

társulás mintái is bekerültek a felmérésbe). Ennek megfelelően – miként az a Camphorosmetum 

annuae társulásra jellemző – a mintaterületeken megnőtt az egyévesek, a természetes pionírok 

és a stenohalophiton fajok aránya. A módszertanból adódó változásokon túl a mintaterületeken 

nem volt észlelhető és kimutatható az állomány összetételében bekövetkező változás. 

Magyar sóballás (Suaedetum pannonicae) monitorozása 

Helyszíne: Dunatetétlen (Maka-szék). Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: Somogyi Gabriella e.v. Főbb eredményei: A társulás felvételezése a NBmR protokoll 

alapján megtörtént. A felmérések során összesen 20 faj (35%) kizárólag egyetlen évben került 

észlelésre, míg csak 15 olyan faj volt, amely a 17 mintavételi évből legalább 7-ben előfordult a 

mikrokvadrátok valamelyikében. Ezek a fajok (Agrostis stolonifera, Artemisia santonicum, 

Aster tripolium ssp. pannonicus, Elymus repens, Juncus compressus, Juncus gerardii, Lepidium 

cartilagineum, Limonium gmelinii ssp. hungaricum, Lotus tenuis, Phragmites australis, 

Plantago maritima, Puccinellia limosa, Salicornia prostrata, Spergularia maritima, Suaeda 

pannonica) tekinthetők a társulás lokálisan jellemző fajainak. Hat faj minden mintavételi évben 

megtalálható volt a mikrokvadrátok valamelyikében, ezek (Aster tripolium ssp. pannonicus, 

Lepidium cartilagineum, Limonium gmelinii ssp. hungaricum, Phragmites australis, 

Puccinellia limosa és Spergularia maritima) tekinthetők a társulás lokálisan konstans fajainak. 

Gyakoriságukban jelentős, egyirányú változás az évek során nem volt kimutatható, azonban 

jelentős ingadozások előfordulnak, feltehetőleg részben a mintavételtől függően. A korábbi 

évek adatai alapján tendenciaszerű változás a társulásban nem volt kimutatható. A fajok 

gyakoriság-adatai alapján ez igaz a 2018. év felmérése esetén is. A teljes időszak alatt közel 

egyenletesen gyakori faj a Puccinellia limosa, a Limonium gmelinii és az Aster tripolium. A 

társulás névadó faja, a Suaeda pannonica gyakorisága jelentős ingadozást mutat (a mintavételi 

egységekben 0–100%, a mintaterületen 0–28,9%); a faj adatait összevonva a S. prostrata 

korábbi adataival lényegesen kisebb kilengések tapasztalhatók. Néhány évben (2005, 2008, 

2009, 2011) a(z évelő) Carex stenophylla kiugró gyakorisági értékeket ért el (61,5%), míg a 

többi évben hiányzott. Hasonló tapasztalható 2008-ban a Festuca pseudovina esetében. Mivel 

mindkét faj szárazabb termőhelyeket preferál (és évelő), felmerülhet a termőhely átmeneti 
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kiszáradásának lehetősége. A korábbi jelentések alapján a felvett minták egyike sem tipikus 

Suaedetum pannonicae, hanem Suaedetum pannonicae és Lepidio–Puccinellietum mozaikja és 

Lepidio–Puccinellietum és Agrostio–Alopecuretum mozaikja és átmenete vagy tipikus Lepidio–

Puccinellietum társulás. Amennyiben a protokoll szerint a Suaedetum pannonicae állomány 

monitorozása a cél, úgy a későbbi felmérések során célszerű volna a mintákat kizárólag ebben 

a társulásban felvenni. 

 

Tündérfátyolhínár (Nymphoidetum peltatae) monitorozása 

Helyszíne: Drágszél. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Somogyi 

Gabriella e.v. Főbb eredményei: A társulás felvételezése a NBmR protokoll alapján megtörtént. 

A vízutánpótlásban 2010-ben bekövetkezett kedvezőtlen mennyiségi, majd az ezt követő 

vízminőségbeli változások jelentős hatást gyakoroltak a növényzeti szintek borítására, 

diverzitására, az életforma és szociális magatartás típusok arányainak változására. 

Megjegyzendő, hogy a kiemelkedő szintben 2017 során észlelt jelentős változások nem 

tekinthetők vegetációs változásnak, mivel emberi beavatkozás következményei: a rézsű mellett 

a vízparti rész növényzetét is lenyírták. Ugyanez történt 2018-ban is, szinte a teljes kiemelkedő 

szintre kiterjedően. Az alacsonyabb vízszint mind az alámerült, mind a kiemelkedő szintben a 

pionír és generalista fajok, az amphibikus jellegű vízparti-mocsári fajok térnyerését okozta a 

hínárfajokkal szemben. Valószínűleg a társulás monitorozása szempontjából nagyobb 

relevanciával rendelkező információt hordozna a csatorna vízállásának adott évi, a felmérést 

megelőző hosszabb időszakot felölelő változása, szemben az egy időpillanatra korlátozódó 

vízállással, hiszen a vízállás gyorsabb változásait sem a hínár, sem a parti növényzet nem képes 

azonnal lereagálni. A hínárnövényzet tömegessége szempontjából meghatározó lehet a 

felmérést megelőző utolsó mederkotrás időpontja, ami nagyban befolyásolja a felmérés során 

rögzített értékeket, de nem feltétlenül vonja magával az élőhely gyökeres megváltozását. 

Szintén jelentősen befolyásolja a rögzített adatokat a csatornapart szegélynövényzetének 

(rendszeres) kaszálása, ami kiterjed a teljes kiemelkedő szintre.. 

 

Fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis) monitorozása  

Helyszíne: Tiszaug, Tiszasas (minta kettes). Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

Kutatást végzi: Somogyi Gabriella e.v. Főbb eredményei: A fajszám 2002–2006 között, a 

korábbi protokoll szerint (egy mintaterületen belül 50 kvadrátban) egységesen 30 volt a 

nyárasban. A módosult protokoll szerint (3 mintaterület, egyenként 55 mintavételi körrel) 48 

(2008), 39 (2012), 35 (2014), 41 (2016) és 25 (2018) volt. A fajok relatív gyakorisága erőteljes 

szórást mutat a 0–70% közötti tartományban, nincsenek igazán elkülönülő, kiemelkedő fajok, 

ami arra utal, hogy a társulás a fajok frekvenciáját tekintve kiegyensúlyozott. Több faj relatív 

gyakorisága a monitorozás ideje alatt jelentősen változott. 2004–2008 között leggyakoribb faj 

a vízi rucaöröm (Salvinia natans) volt, 2012-ben eltűnt a mintaterületről, majd kis számban 

jelent meg újra. 2002-ben leggyakoribb faj a subás farkasfog (Bidens tripartita) volt, majd 

részaránya egyre kisebbnek adódott, 2016-ra töredékére csökkent. 2018-ra a vízborítással (1 m) 

együtt mind a nemesnyárasban, mind a füzesben visszatértek a vízinövények és a korábbi 

évekkel ellentétben a apró békalencse (Lemna minor), a vízi rucaöröm (Salvinia natans) és a 

békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae) vált meghatározó elemmé. A nemesnyáras 

mintaterületen a teljes monitorozási időszak során a leggyakoribb két növényfaj 2016-ig az 

gyalogakác (Amorpha fruticosa) és a hamvas szeder (Rubus caesius), amik a mintavételi 

egységek 50–76%-ában előfordultak. 2018-ban a mintaterültek víz alá kerülésével jellemzővé 

váltak az úszó hínarak (Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Salvinia natans). A 

kezdetben gyakori betyárkóró (Conyza canadensis) előbb visszaszorult, majd 2016-ra eltűnt, 

ennek magyarázata az állomány többszintű záródása lehet. 2018-ra számos más szárazföldi faj 

eltűnt, a vízborítás miatt (legalábbis átmenetileg). Ugyanakkor az amerikai kőris (Fraxinus 

pennsylvanica) jelentős frekvencia-növekedést mutatott. A fajok többsége a mintavételi pontok 
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kevesebb, mint 5%-án fordul elő, azaz összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a nemesnyárasban 

néhány faj dominanciája érvényesül, ezek korábban mind idegenhonos és/vagy gyomfajok 

voltak, 2018-ban pedig úszó hínarak. A természetes fehér füzes társulás diverzitási indexe a 

korábbi felmérések eredményei alapján magasabbnak bizonyult a nemesnyáras diverzitási 

indexénél. A 2014-es értékelés során megállapítást nyert, hogy a nemesnyáras diverzitási 

indexe folyamatosan csökken. A mintaterületeken kimutatott fajok száma alapján szintén 

kimutatható volt a nemesnyáras állomány diverzitásának csökkenése és a tendencia erőteljes 

folytatódása 2016-ban is. Ugyanakkor a természetes füzes állomány fajkészletében kismértékű 

bővülés volt megfigyelhető. 2018-ra a két állomány diverzitása megfordult, az ültetvényé lett 

magasabb. Ez annak tudható be, hogy a vízborítás következtében mindkét területen hasonló 

hínárnövényzet alakult ki, a nemesnyáras egy része viszont szárazon maradt, ez növelte a 

lokális diverzitást. 

 

Mézpázsitos szikfok (Puccinellietum limosae) monitorozása 

Helyszíne: Fülöpszállás. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Dr. 

Somogyi Gabriella e.v. Főbb eredményei: A mintaterület termőhely-nedvesedési és 

talajszalinitási viszonyaiban történt átalakulásokat a talajvízszint változásai kevéssé 

befolyásolhatták az elmúlt 18 év alatt. Mindemellett a fajkompozícióban, a gyakorisági és 

dominancia viszonyokban történt változások a terület bizonyos mértékű kilúgozódására 

utalnak. A 2015-ig trendszerűnek vélt változások visszafordultak és az addig növekvő 

dominanciájú, a terület szárazodására utaló fajok 2018-ra eltűntek onnan. Ezzel párhuzamosan 

a vizsgált társulás karakterfaja, a sziki mézpázsit (Puccinellia limosa) borítása újra növekedést 

mutatott és elérte a 6 évvel korábbi szintet. A vizsgált mézpázsitos gyorsan változó összetételű 

társulás, dominanciaviszonyai mind éven belül, mind egymást követő években változnak. 

Emiatt a detektált változások egy részéért a felmérés időpontjában a vegetáció fenológiai 

állapota, más részéért pedig az aktuális évi csapadék- és nedvességviszonyok függvényében a 

vegetáció összetételének változása felelhet.  

 

Erdőrezervátum monitorozás 

Helyszíne: Sas-ér Erdőrezervátum. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: Bolla Bence, Filotás Zoltán, Enyedi Róbert, Puskás József (KNPI). Főbb eredményei: 

A Sas-ér Erdőrezervátum felmérése több mint 10 terepnap ráfordítással újabb biotikai adatok 

gyűjtésével járt, valamint az érintett erdőrészletek állományleírása lett kiegészítve új kezelési 

javaslatokkal, mind a védőzónára, mind a magterületre vonatkozóan.  

Helyszíne: Nagybugaci ősborókás Erdőrezervátum. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Filotás Zoltán (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 

2019. május. 

Helyszíne: Páhi: Közös-erdő Erdőrezervátum, Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum. 

Forrása: TMF/334/9/2018 AM támogatás. Kutatást végzi: Öko-Hang Kft. Főbb eredményei: 

Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Inváziós fajok monitorozása 

 

A Duna-völgyi-főcsatorna hínárvegetációjának felmérése, különös tekintettel a nem őshonos 

hínárfajokra 

Helyszíne: Dunavölgyi-főcsatorna és vízrendszere. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: dr. S.-Falusi Eszter (Magyar Biológiai Társaság). Főbb eredményei: 

Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Selyemkóró monitorozása  
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Helyszíne: KNPI teljes működési területe. Forrása: KNPI önerő. Kutatást végzi: KNPI 

szakemberei, természetvédelmi őrszolgálat. Főbb eredményei: A közönséges selyemkóró 

igazgatóságunk teljes működési területén elterjedt (a degradált homokterületeken tömeges), 

ezért maradéktalan felmérésére nincs kapacitásunk. Elkészítettük viszont a KNPI teljes 

működési területére vonatkozó állománybecslést, 5X5 km-es ETRS-es hálóban. Kvadrátonként 

a fertőzöttség mértékét becsültük egy 4-es skála szerint (nincs, ritka, gyakori, tömeges), majd 

pedig a fertőzött területen belüli borítást állapítottuk meg 5 fokozatú skálán (0-10%, 10-25%, 

25-50%, 50-75%, 75-100%). Az elkészült térképeket alapállapot-felvételként kezeljük, 

amelynek változásait igyekszünk nyomon követni a következő években.  

 

Élőhelyek monitorozása 

 

Magas természeti Értékű Területek Monitorozása  

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Csermely Környezetvédelmi Egyesület. Főbb eredményei: A felmérés célja az MTÉT program 

hosszú távú eredményességének vizsgálata. Egy korábban elvégzett felmérés ismétlése, a 2x2 

év eredményeinek kiértékelése és tudományos szintű publikálása a 2018-as felmérést követően 

válik esedékessé. A vizsgálat során az agrár-élőhelyek (gyepek és szántók) biodiverzitásának 

egyszerű mérése valósult meg cönológiai és rovartani vizsgálatok alapján. 2018-ban a módszert 

kiterjesztve gyepesedett szántóterületek állapotának felmérése is megvalósult. Az ismert túzok 

élőhelyeken 32 mintaterület lett kijelölve, ahol vegetáció felmérés (mintaterületenként 0,2 x 

100 m széles sávban), ízeltlábú fauna fűhálós felmérése (4 darab 50 m-es transzektben 50-50 

darab hálócsapásos mintavétel) és talajfelszíni ízeltlábú fauna porszívózásos módszerrel történő 

felmérése (mintaterületenként 2 db 50 m-es transzektben 5 percig porszívózás) zajlott tavaszi 

és nyári időszakban.  A megfogott rovarokat 1-2 cm-es, a 2-4 cm-es és a 4 cm feletti 

mérettartományhoz tartozó csoportokba osztották, ötfokozatú skálán megbecsülték az egyes 

mérettartományokba tartozó ízeltlábúak példányszámát és a fogott fajok számát. A tavaszi 

gyűjtés során magas egyedszámban voltak jelen a fekete gyalogcincér egyedei (Dorcadion 

aethiops), ezek a 2-4 centiméteres mérettartományba estek. A tavasszal nagy tömegben rajzó 

gyalogcincérek számos madár fő táplálékai a költési szezonban. A túzok esetében is helytálló 

lehet ez a megállapítás, mivel nem csak a gyorsan felmelegedő utak mentén figyelhetők meg 

nagy számban ezek a bogarak, hanem a gyepek belső részein a fűszálakra felkapaszkodva is. 

Legnagyobb példányszámban lószúnyogokat fogtak, de ezek tápértéke alulmúlja az előző fajét. 

Jellemző madártáplálékok még az egyenesszárnyúak. Ezek közül szöcskéket találtak nagyobb 

egyedszámban, de méretük ritkán érte el a 2 centimétert. A legnagyobb méretű ízeltlábúak a 

lepkehernyók voltak, amik szintén fontos madártáplálékok közé tartoznak. Átlagos méretük a 

2-4 cm-es mérettartomány közé esett. Sokfelé került elő a suszterbogár (Cantharis rustica) is, 

ami táplálékforrásként szintén fontos tényező lehet. A nyár eleji gyűjtés során magas 

egyedszámban találkoztak a zöld lombszöcskével (Tettigonia viridissima) és a szemölcsevő 

szöcskével (Decticus verrucivorus), amelyek a 2-4 cm és a 4 centiméter feletti 

mérettartományba estek. A nagy tömegben rajzó szöcskék számos madár fő táplálékai a 

fiókanevelési szezonban.  

 

Állatfajok és közösségek monitorozása 

 

Szárazföldi puhatestűek monitorozása kékperjés láprétekben 

Helyszíne: Izsák, Pirtó, Kunpeszér. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Majoros Gábor e.v. Főbb eredményei: A KNP területén 2017-ben végzett 

malakológiai monitorozás alkalmával három, egy évtizede folyamatosan figyelemmel kísért 

élőhely puhatestűinek vizsgálata zajlott. A felmérés standard módszer szerint kétévenkénti 

ismétlésben történik a NBmR növénytársulás-monitorozás helyszínein, 10 db 50x50 cm-es 
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kvadrát területéről, 2-3 cm vastag avar és talajminta feldolgozásával. A vizsgálat célja 

szárazföldi puhatestű együttesek változásának nyomon követése az éghajlatváltozás, a láprétek 

szárazodása függvényében. A pirtói és két kunpeszéri kékperjés láprét csigafaunája, lényegében 

változatlan fajösszetételű, de a korábbi évekkel ellentétben valamelyest nedvesedésre utalt. A 

különféle nedves vagy szárazodó biotópoknak heterogén, de összességében véve fajgazdag és 

stabilnak tűnő puhatestű állománya van, noha a faunaelemek folyton változnak. Az idén 

előkerült sima tányércsiga (Gyraulus laevis) értékes tagja az alföldi faunának, remélhetőleg 

tartósan megtelepszik a sekélyebb vizekben. Ritka kagylófaj, a hamis gömbkagyló (Pisidium 

pseudosphaerium) is ismét előkerült az iszapos talajmintákból. Ezen felül, a pályázat során 

többletfeladat vállalásaként további 43 élőhely puhatestű fajlistája készült el.  

 

Mocsári béka (Rana arvalis) felmérése  

Helyszíne: Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) és Dél-Őrjeg (HUKN20032) Natura 

2000 területek potenciális élőhelyein. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: Molnár Attila e. v. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Rákosi vipera monitorozása 

Helyszíne: Kunpeszér, Bugac. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Halpern Bálint (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület), Mizsei Eduárd 

(CSEMETE Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület). Főbb eredményei: A 

kiskunsági rákosi viperák 2017-2018. évi monitorozása során összesen 55 észlelési adattal 

gyarapodott a KNPI adatbázisa. Ugyan a márciusi havazás miatt jóval később jelentek meg a 

viperák a felszínen, de a tavasszal észlelt viperák egyedszámai alapján nem látszik, hogy 

károsan érintette volna őket ez az időjárási anomália, de például a születések is későbbre 

tolódhatnak emiatt, ami már biztosan hátrányos hatás. A Peszéradacsi-rétek területén észlelt 

példányok között egy példány volt, amelyik biztosan legalább két telet sikerrel vészelt már át. 

A felmérések során Bugacon 9,6 emberóra, Peszáradacson 3,2 - 11,0 emberóra kellett egy rákos 

vipera észleléséhez. A felső-peszéri élőhelyek becsült kiterjedésére projektálva minimum 292 

rákosi vipera előfordulása valószínűsíthető. Az alsó-peszéri élőhelyeken ezek alapján legalább 

további 380 példány fordulhat elő. Bugacon a puszta új területrészein is sikerült élő példányokat 

és vedléseket is észlelni, ami jelentős eredmény. Két jeladós példány került ki tavasszal 

Bugacra, a legeltetéstől kikerített foltban elengedve őket.  

A monitorozás folytatódott a TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás terhére, a jelentés leadási 

határideje 2019. május. 

 

Mocsári teknős (Emys orbicularis) ETRS alapú térképezés 

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: 109 db 

10x10 km-es ETRS kvadrát esik minimum területének 25%-val a KNPI működési területére. 

2018-ban 99 mocsári teknős észlelés történt, ezek 31 db ETRS kvadrátba esnek, melyek közül 

6 olyan, amelyikben nem volt korábbi adata a teknősnek. A korábbi adatokat is figyelembe véve 

76 ETRS kvadrátot érint a mocsári teknősök elterjedése (a felmérés még nem végleges, vannak 

még felméretlen kvadrátok). Az Igazgatóság azt tervezi, hogy igazodva a Natura 2000 

országjelentés gyakoriságához, hatévente minden kvadrátra vonatkozóan jelenlét-hiány 

kimutatást végez. 

Szakmai tapasztalatok igazolták, hogy a napozó teknősvarsák jól alkalmazhatók mocsári 

teknősök jelenlétének kimutatására, de akár mennyiségi monitorozására is, elsősorban olyan 

élőhelyeken, ahol kevés napozóhely áll a teknősök rendelkezésére. Ezek az eszközök sokkal 

könnyebben kezelhetők, mint a varsacsapdák. Az inváziós teknősfajok befogására szintén 

alkalmasak (szegedi kutatók tesztelték), ezért az Igazgatóság dolgozói összeszereltek 10 db 

napozó teknőscsapdát, melyek már több helyszínen bevetésre kerültek. 
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Mocsári teknős (Emys orbicularis) monitorozás a Gyálai Holt-Tiszán 

Helyszíne: Gyálai Holt-Tisza. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

dr. Molnár Nóra e.v. Főbb eredményei: 2002-ben megkezdett, jelölés-visszafogás módszeren 

alapuló populációméret-becslés történt 2017-ben (a zárójelentés leadására 2018-ban került sor). 

A populáció mérete a Petersen-Schnabel becslés alapján nagyobbnak adódott (1642 példány), 

mint a legutóbb értékelt 2015-ös évben, ugyanígy a fogásgyakoriság-eloszlásból kapott becslés 

is magasabbnak bizonyult (1377 példány). A 2010-2011-es magas egyedszám-becslési 

adataihoz mérhető a 2017. évi becsült állományméret. A holtágszakasz teknőspopulációja 

továbbra is stabilnak tekinthető. Az ivararány 2017-ben 1,09 a nőstények javára. Továbbra is a 

nőstények között szignifikánsan több a sérült, ami 2002 óta látható tendenciának felel meg. 

Viszont a hímek sérülési aránya még sosem volt ilyen magas (32,3 %). A sérülések száma és 

súlyossága a korral nő. 2017-ben a torz páncélformájú egyedek aránya magasabb az előző 

időszaknál (2015), de a korábbi átlagnak megfelelő. A nőstények és hímek között nincs 

különbség az arányokban. A carapax és plastron méretekben az eddigi adatokhoz képest nem 

tapasztaltak eltérést. A testtömeg adatokat tekintve megállapítható, hogy a nőstények esetében 

növekedést, a hímek esetében csökkenést tapasztaltunk a 2015-ös mérésekhez képest. A nemek 

közti jelentős eltérések továbbra is fennállnak. A Gyálai Holt-Tiszán 2017-ben 10 vörösfülű 

ékszerteknős is került az élve fogó varsákba, amely különlegesen soknak számít az eddigi 

monitorozási adatokhoz viszonyítva. Az élőhelyről el lettek távolítva.  

2018-ban folytatódott a felmérés, Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Molnár Nóra e.v. Főbb eredményei: A 2018-ban végzett  vizsgálatok a Gyálai Holt-

Tisza északi szakaszán 2002-ben megkezdett mocsári teknős monitorozás folytatásaként és a 

holtág rehabilitációs munkálatait megelőző, állománymentést segítő felmérésként szolgáltak. 

A populáció méretét 2018-ban nem tudták a korábbi módszerekkel becsülni, mert a teknősöket 

befogták, és nem engedték vissza, ezért a minimális populációnagyságot tudták ebben az évben 

megadni. Ez 654 mocsári teknőst jelent a két vizsgált szakaszon. A mocsári teknősök ivararánya 

2018-ban 1,24 volt a nőstények javára. A mintavételi időszakban a korábbi évekhez hasonlóan 

eltérő volt a nemek aktivitása, tavasszal a hímek, a nyári időszakban a nőstények voltak 

aktívabbak. A 2018-as adatok alapján továbbra is a nőstények között szignifikánsan több a 

sérült, ami a 2002 óta látható tendenciának felel meg, de ebben az évben a sérült nőstény 

egyedek száma kiemelkedően magas volt. Emellett a hímek sérülési aránya is magasnak adódott 

(kb. 40 %). 2018-ban a fiatal (bizonytalan nemű) korosztályban 2 egyed volt sérült a befogott 

példányok között, ami mindössze 2 %-os arányt jelent. 2018-ban a torz páncélformájú egyedek 

aránya a korábbi átlagnak megfelelő. A nőstények és hímek között nincs különbség az 

arányokban. A carapax és plastronméretekben az eddigi adatokhoz képest nem tapasztaltunk 

eltérést. A testtömeg-adatokat tekintve megállapítható, hogy a nőstények esetében némi 

növekedést detektáltunk, a hímek esetében nem tapasztaltunk változást a 2017-es mérésekhez 

képest. A Gyálai Holt-Tiszán 2018-ban 36 közönséges ékszerteknőst is fogtak a csapdázás 

során, amely különlegesen soknak számít az eddigi monitorozási adatokhoz viszonyítva. 

Ráadásul igen magas volt a fiatal egyedek aránya, ez a faj sikeres szaporodására enged 

következtetni. 

 

Vízi makroszkopikus gerinctelenek monitorozása 

Helyszíne: Fülöpszállás: Kelemen-szék, Fehér-szék, Zab-szék, Böddi-szék. Forrása: 

TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: dr. Forró László (Magyar 

Természettudományi Múzeum). Főbb eredményei: A zooplankton monitorozás állandó 

helyszínen folyik, változatlan módszerekkel (ismert térfogatú víz átszűrése planktonhálón), a 

feldolgozás eredményként faj egyedszám/liter értékek kerülnek meghatározásra. A 

gyűjtésekkel egyidejűleg hőmérséklet, pH és vezetőképesség mérések is történtek. A minták 

nagy részét a KNPI munkatársai gyűjtötték 2017 március 14. és október 17. között nyolc 
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alkalommal (a zárójelentés leadására 2018-ban került sor). A korábbi években is többször 

megtörtént már, hogy kiszáradtak ezek a tavak, de most először száradt ki a Kelemen-szék év 

közben. Ott nem lehetett mintát venni, ugyanakkor a többi tóban még hónapokig volt víz. 

Lehetséges, hogy a körgát megszüntetését követően megváltozhattak a vízállások, nagyobb 

területre terült szét a tó vize, és így talán nagyobb lehetett a párolgás, gyorsabban száradt ki a 

tó. A pH értéke hasonlóan alakult, mint a korábbi években, erősen lúgos volt már tavasszal, a 

Fehér-szék kivételével mindenütt 9 feletti értéket mértek. A nyári időszakban ez tovább nőtt, 

két tóban is 10 fölött volt. A vezetőképesség a Kelemen-székben volt a legalacsonyabb a 

márciusi mérésnél, ami aztán mintegy négyszeresére nőtt a kiszáradás előtt. Idén a legmagasabb 

tavaszi sótartalom a Zab-székben volt, ami aztán csaknem ötszörösére nőtt meg. A Böddi-szék 

mindkét részében nagy volt a sótartalom. A zooplankton tömegének nagy részét kitevő 

mikroszkópikus kisrákokat 13 faj képviselte 2017-ben. A kimutatott fajok száma a Fehér-

székben volt a legnagyobb, a három nagy tóban lényegesen alacsonyabb volt a fajszám, a nyári 

időszakban 2-3 faj fordult elő ezekben a mintákban. A Fehér-szék fajszáma az utóbbi években 

csökkenő tendenciát mutatott, ez most megfordult. Ezzel szemben a Zab-székben egyre több 

fajt találtunk, 2017-ben viszont csak hármat. A rákplankton tömegének legnagyobb részét a 

kerekfejű vízibolha (Moina brachiata) és széki lebegő kandics (Arctodiaptomus spinosus) adja, 

nagyobb egyedszámban fordul elő a két vízibolha (Daphnia magna és D. atkinsoni) is. A 

legnagyobb egyedszám a nyári hónapokban alakult ki, a Fehér-székben azonban októberben is 

nagy volt az egyedszám.  

 

 

Közönséges ürge (Spermophilus citellus) monitorozása  

Helyszíne: KNPI működési területe, 27 lokalitás. Forrása: TMF/334/9/2018 AM támogatás. 

Kutatást végzi: szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: 

2018-ban is a relatív létszámbecslést lehetővé tevő lyukszámlálási módszerrel került sor az 

ürgefelmérésre. A 2000-ben kijelölt helyszínek mellé 2012-ben további monitorozási 

helyszínek lettek kijelölve, elsősorban olyan Natura 2000-területeken, ahol az ürge jelölő faj. 

Az adatok feldolgozása központilag történik. Emellett folyamatosan gyűjtjük az új előfordulási 

adatokat, aktualizáljuk az ürge elterjedési térképét. 2018-ban az ürgének 4 új előfordulását 

sikerült rögzíteni Kecskemét-Kisfái, Szank, Ópusztaszer és Móricgát települések külterületén.  

  

Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) monitorozása  

Helyszíne: Kelebia, Baja, Öttömös. Forrása: TMF/559/9//2017. sz FM támogatás”. Kutatást 

végzi: Krnács György, Tamás Ádám (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 

2019. május. 

 

Pelék (Gliridae) monitorozása 

Helyszíne: Hajósi kaszáló és löszpartok. Forrása: TMF/334/9/2018 AM támogatás. Kutatást 

végzi: Agócs Péter (KNPI). Főbb eredményei: A Hajósi kaszáló és löszpartok 

Természetvédelmi Területen (Dél Őrjeg HUKN20032) egy helyszínen 50 peleodú működött, 

áprilistól novemberig havonként ellenőrizve. Pelét sajnos nem sikerült kimutatni. A madárfajok 

közül a széncinege (Parus major), mezei veréb (Passer montanus), csuszka (Sitta europea) 

költöttek az odúkban. 2019-től új helyszínre kerülnek az odúk. 

 

Egyenesszárnyú közösségek monitorozása 

Helyszíne: Fülöpszállás: Kelemen-szék (növénytársulás-monitorozás helyszínein). Forrása: 

TMF/334/9//2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Kisbenedek Tibor (Dél-Pannon 

Múzeumokért Közhasznú Egyesület). Főbb eredményei: 2018-ban volt tapasztalható az eddigi 

legalacsonyabb diverzitásérték (0,49). A korábbi alkalmakkor mért kissé növekedő tendenciáját 

0,756 (2006), 0,67 (2009), 1,36 (2012) megtörve ismét csökkent. 2012-től a vegetáció magasság 
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szintjeinek a száma enyhén csökkenő tendenciát mutat. Feltűnő, hogy a védett tőrös szöcske 

(Gampsocleis glabra) fajt már több éve nem sikerült kimutatni a területről. Valószínű okai 

lehetnek: 1) a magas szálfüves élőhelyek eltűnése, a tápcsatorna betemetésével megnőtt a 

gyepterület, de így megváltozott a növényközösség szerkezete is; 2) a terület inkább szárazabbá 

vált, annak ellenére, hogy időnként szélsőségesen sok csapadék hullt, 3) a növényszerkezeti 

indexek alapján a gyepszerkezet egyszerűsödött, ez a szárazság és a legelő állatok (bivalyok) 

taposásának együttes hatása lehet. A időnkénti diverzitásnövekedés sem a minőségjavulás jele 

volt, hanem a szikes gyep szegélyéből a mezofil fajoknak a vizsgálati területre való 

bevándorlása okozta. 2018-ban a szegélyzóna gyepszerkezete is megváltozott. Tehát a fajok 

behúzódása már innen sem várható. A száraz időszakok több faj időleges diapauzába vonulását 

okozhatják, de nem jelenti végleges eltűnésüket. 2009-től megfigyelhető a nedvességtűrő fajok 

egyedszám-csökkenése. 

Denevérközösségek monitorozása - Épületlakó denevérek monitorozása 

Helyszíne: Ágasegyháza, Apostag, Balástya, Hajós, Hetényegyháza, Kalocsa, Kerekegyháza, 

Kiskőrös, Kistelek, Kunszállás, Kunszentmiklós, Lakitelek, Mindszent, Orgovány, 

Szabadszállás, Tass. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Utasi 

Gabriella, Dobrosi Dénes e.v. Főbb eredményei: 2018-ban 26 olyan épület átvizsgálása történt 

meg, ahol denevérek élnek. A területünkön legérzékenyebb denevérfaj a hegyesorrú denevér 

(Myotis blythii), aminek ma már 3 jelentős kolóniáját ismerjük. Összes egyedszáma növekedett 

a tavalyihoz képest, s mindhárom kolónia védelmet és nyugalmat élvez, ezért remélhetőleg a 

populáció egyedszámának további növekedésére számíthatunk. A fokozottan védett tavi 

denevérnek (Myotis dasycneme) egy kolóniáját ismertük, de ez a kolónia is megszűnt. Itt az 

épület fenntartója beszigetelte a denevérek által lakott fali hasadékot. A szoprán törpedenevér 

(Pipistrellus pygmaeus) állománya picit csökkent, a szürke hosszúfülű denevér (Plecotus 

austriacus) és a kései denevér (Eptesicus serotinus) mért egyedszáma azonban nőtt.  Korai 

denevérből (Nyctalus noctula) a tavalyihoz hasonlóan jelentősen kevesebbet számoltunk, mint 

azelőtt. 2018 tavaszán Nyárlőrincen és Kecelen 10 db erdőrészlet ultrahang-detektoros 

vizsgálatát végeztük el. Az elemzés során 20 denevérfaj előfordulását bizonyítottuk, melyek 

közül kiemelt figyelmet érdemelnek a közösségi jelentőségű és a fokozottan védett fajok, 

úgymint a pisze denevér (Barbastella barbastellus), a nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii), a 

csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), a közönséges denevér (Myotis myotis) és a 

hegyesorrú denevér (Myotis blythii). 

 

Kisemlős vizsgálat bagolyköpetek alapján 

Helyszíne: Duna-Tisza-közi síkvidék, Bácska, Duna-menti sík. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. 

FM támogatás. Kutatást végzi: Magyar Természetkutató Egyesület. Főbb eredményei: A 2018-

as évben a kisemlősök monitorozása középtáj alapú mintavétellel történt. Összesen 985 

zsákmányállatot határoztak meg. A mezei pocok 2013-ban a Bácskában erős, de még nem 

gradáló állománnyal fordult elő, a többi területen viszont erőteljes gradációban levő 

populációkat észleltek. 2014-ben a gradáció elérte a Bácska nagyobb részét is. 2015-ben a Duna 

jobb partján a mezei pocok aránya a 6 helyszín közül négyen 39-59% közötti, egy helyen 80%, 

egy másikon pedig 8% volt. A Duna bal partján hasonló volt a helyzet: a 7 helyszín közül két 

ponton 5 ill. 6%, egy helyen 17%, három helyen 29-34%, míg egy mintában 55%. Mindezek 

akkor nem mutattak sem észak-déli, sem kelet-nyugati földrajzi mintázatot. A Bácska sokkal 

egységesebb volt, itt 22-34% volt a faj aránya. A gradációk szinte mindenhol összeomlottak, 

csak Sátorhelyen láttunk még mindig igen magas értékeket. 2016-ban a jobb parton északról 

dél felé a mezei pocok aránya nőtt: Bogyiszlótól Sátorhelyig az öt minta értékei: 17 – 40 – 56 

– 70 – 79%. A bal parti két minta (amelyek északinak számítanak az előbbi összevetésben) 23 

ill. 44%-ot mutat. A Bácska – szokás szerint – egységesebb volt: a hat mintában 30-58% a 

mezei pocok aránya. 2017-ben az öt jobb parti mintában a mezei pocok aránya északról délre: 

30 – 47 – 24 – 51 – 80%, tehát az észak-déli mintázat nagyjából továbbra is fellelhető, csak a 
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középső, bátai minta lóg ki (azért, mert ez a bagolypár az Apodemus és Mus fajokon élt 

nagyobbrészt). A bal parti mintában 37%-ot kaptunk. A Bácskában 24-40% a mezei pocok 

aránya, valamint egy cickányspecialista pár Vaskúton 10%-ot produkált (itt a cickányok aránya 

75%; meg kell említeni, hogy a minta elég kicsi, mindössze 40 pld.). 2018-ban a mezei pocok 

aránya a Dunamenti síkon az előző évihez hasonlóan alakult, a jobb parton 37-82% az arány. 

A bátai minta 37%-a továbbra is azt mutatja, hogy az egerek a preferált zsákmányállatok. A 81 

ill. 82%-os arány a gradáció növekedésére ill. fennmaradására utal, valamint alacsony 

diverzitást okoz Mohácson és Sátorhelyen. A Bácska mintavételi helyein a mezei pocok aránya 

34-61% közötti. Ez a 2016-os évivel szinte megegyezik, a 2017-es évhez képest kissé erősödő 

populációt mutat. A ritka pocokfajok (Clethrionomys glareolus, Microtus subterraneus, M. 

agrestis, Arvicola terrestris) közül 2016-ban a földipocok mindkét középtájról előkerült, a 

csalitjáró pocok csak a Bácskából, 2017-ben a földipocok hiányzik a Dunamenti síkról. 2018-

ban a Dunamenti síkról az alsónyéki mintából 2 pl. csalitjáró pocok került elő, a földipocok 

mindenhonnan hiányzott. A Bácskában négy mintából háromban előkerült a csalitjáró pocok, a 

földipocok csak egy helyről. 

 

Fokozottan védett és telepesen költő madárfajok állományának monitorozása (RTM). 

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás.  Kutatást 

végzi: Lóránt Miklós, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: A 2002-

ben elkezdett „fokozottan védett és telepesen költő madárfajok állományának monitorozása” 

című feladathoz kapcsolódóan a ritka és telepesen fészkelő madárfajok felmérése (RTM) a 

jelenleg ismertetett formában 2008 óta történik a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) 

működési területén. A 2017-ben végzett felmérések eredményei (zárójelentés leadása 2018-ban 

történt) jól illeszthetők a 2002-ben megkezdett munka során létrehozott adatbázisba. 2017-ben 

a felméréseket elsődlegesen a KNPI természetvédelmi őrszolgálata végezte az RTM protokoll 

alapján, összesen 34 észlelő adatai kerültek a KNPI biotikai adatbázisába (RTM költési 

adatbázisa: 794 rekord; AgyMind adatgyűjtő költési adatbázisa: 1654 rekord; AgyMind 

adatgyűjtő madártani adatbázisa: 8550 rekord). 2017-ben a költőpárok száma: kárókatona 170 

pár, kis kárókatona 72 pár, bakcsó 253 pár, üstökösgém 86 pár, kis kócsag 91 pár, nagy kócsag 

753 pár, szürke gém 308 pár, vörös gém 75 pár, batla 1 pár, kanalasgém 295 pár, dankasirály 

2275 pár, szerecsensirály 562 pár, székicsér 10 pár, kerecsensólyom 11 pár, kék vércse 145 pár,  

134 pár, haris 4 pár, barna kánya 12 pár, parlagi sas 6 pár, hamvas rétihéja 18 pár, kígyászölyv 

7 pár, rétisas 37 pár, fekete gólya 16 pár, ugartyúk 201 pár. 

109 db 10x10 km-es ETRS kvadrát esik minimum területének 25%-val a KNPI működési 

területére, ezek mindegyikére tervezett az Igazgatóság felmérést fészkelő madárfaj felmérést, a 

protokoll előírásainak megfelelő számú 2,5 km-es UTM négyzet kijelölésével. Összesen 229 

db 2,5 km-es UTM kvadrát felmérését szervezte meg az Igazgatóság 2015-2018 időszakra. 

Ebből 2015-2016 folyamán 112 db négyzet, 2017-ben 47 db, 2018-ban 6 db ETRS négyzet (12 

db 2,5x2,5 km-es UTM négyzet) felmérése valósult meg. 

A felmérés 2018-ban folytatódott, forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Jelentés 

leadási határideje 2019. június. 

 

Gémtelepek felmérése 

Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás.  Kutatást 

végzi: dr. Pigniczki Csaba, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). Főbb eredményei: A 

gémtelepek helyzetének, a benne költő fajok állományainak becslésére repülőből készült 

fényképek elemzése révén került sor. Az átláthatatlan nádasokban költő gémek állományának 

felmérésére ez az egyik legalkalmasabb módszer. A repülést 2018. május 9-én végeztük el a 

KNPI teljes működési területén. Ez az időpont a fehér madarak – így a kanalasgém és a nagy 

kócsag - esetén biztosítja a legpontosabb számlálást, mivel a zöld nád ebben az időszakban még 

nem markáns, nem növi be nagyon a telepeket. A kisebb gémek esetén – legtöbbször – a repülős 
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felmérés csupán jelenlét-hiány adatok felvételezését teszi lehetővé, szerencsés esetekben egy 

minimum költőpár-létszám becslésre is lehetőség nyílik. Nagy kócsagból 1202-1217 párat, 

kanalasgémből 236-239 párat, míg szürke gémből 57 párat mértünk fel. Helyenként a kis 

kárókatona, bakcsó, üstökös gém, kis kócsag és vörös gém jelenlétét lehetett igazolni. 

 

Fészkelő ragadozómadarak és fekete gólya állományfelmérése  

Helyszíne: Alsó-Tisza-völgy hullámtere. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: Albert András (KNPI). Főbb eredményei: Az Alsó-Tisza-völgyi tájegység 

hullámtéri területeinek jelentős részén (160-212 fkm szakasz) 2015 óta igyekszünk lehetőség 

szerint teljes körűen felmérni a nagyobb méretű gallyfészkeket, ill. az azokban költő 

madárállományt (jellemzően ragadozó madarak és fekete gólya). A felmérés módszere: 

vegetációs időn kívül (lombmentes állapot) minimum 1 alkalommal bejárva a területet 

(szárazföldön terepjáróval, ill. gyalogosan; vízen motoros kishajóval) – rögzítjük a megtalált 

gallyfészkek koordinátáit. Költési időben minimum 2 alkalommal célirányosan, a korábban 

rögzített koordinátákon felmérjük az adott fészek lakottságát, a költő madárfajt, és a költés 

eredményét. A menet közben adódó terepi nehézségek miatt csak 2016-tól, és csak a 184-212 

fkm Tisza-szakaszt kísérő hullámtéri területekről van teljes képünk (költési eredményeket is 

beleértve). A 160-212 fkm szakaszra vonatkozóan csak a fekete gólya (Ciconia nigra), rétisas 

(Haliaetus albicilla) és a barna kánya (Milvus migrans) adatok teljes körűek. Több esetben itt 

is csak a revír-szintű lokalizálás volt lehetséges – olyan esetekben, amikor a kérdéses faj 

rendszeres előfordulása, ill. a kirepült fiatalok detektálása alapján sikerült információt szerezni; 

ezek a madarak az adott évben nem a korábban megtalált fészekben költöttek. A 2015-18 

időszakban mindösszesen 395 fészekről van adatunk. Ebből 2017-ben 53 db; 2018-ban (06.15-

ig) 44 db új fészek adata került az adatbázisba. A fontosabb fajok: fekete gólya (Ciconia nigra) 

4 db, darázsölyv (Pernis apivorus) 1 db, barna kánya (Milvus migrans) 14 db, rétisas (Haliaetus 

albicilla) 5 db, héja (Accipiter gentilis) 1 db, egerészölyv (Buteo buteo) 19 db fészek. 

A felmérés 2018-ban folytatódott, a jelentés leadási határideje 2019. május. Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

 

Vizes élőhelyek madárközössége, színes gyűrűvel/jeladóval jelölt vízimadarak nyomon 

követése  

Helyszíne: Duna és Tisza menti vizes élőhelyek, Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM 

támogatás. Kutatást végzi: dr. Pigniczki Csaba (KNPI). Főbb eredményei: Vízimadár-

élőhelyek kapcsolatainak vizsgálata történik jeladós és színes gyűrűs madarak segítségével. A 

vízimadarak száma világszerte többnyire csökken. Ennek egyik oka az, hogy mind a 

fészkeléshez, mind a vonuláshoz és mind a teleléshez használt vizes élőhelyek kiterjedése 

zsugorodik, a vizes élőhelyek hálózatai „szétesnek”. A fészkelőhelyeken a vizes élőhelyek 

kiterjedésének és mennyiségének a csökkenése a költő madarak számának visszaesésében, 

továbbá az alacsonyabb költési sikerben mutatkozhat meg. A vonulás során használt vizes 

élőhelyek szintén fogyatkoznak. Ennek következtében a vízimadarak nem tudnak útjuk során 

pihenni, regenerálódni, megfelelően táplálkozni és zsírraktárat felhalmozni a további 

vonulásukhoz. A telelőhelyeken a vizes élőhelyek minőségi és mennyiségi romlása alacsony 

túlélési mutatókhoz vezet. A telelőhelyeken tapasztalható negatív hatások következményeit (pl. 

rossz kondíció) a vízimadarak magukkal hurcolhatják a fészkelőhelyeikre is, a telelés során 

tapasztalható hatások a fészkelésre is hatással lehetnek. A kedvezőtlen helyeken telelő 

vízimadarak gyakrabban hagyják ki a fészkelést, továbbá kevesebb, és gyengébb fiókát 

nevelnek, mint azok a vízimadarak, amik jobb körülmények között telelnek. A vizes élőhelyek 

kapcsolatait egyedileg jelölt vízimadarakkal lehet a legjobban feltérképezni. A fajok egy 

részénél a fémgyűrűs jelölések esetén is van esély rá, hogy az adott vízimadár megkerül, míg 

több vízimadárfaj azonosítási esélyeit a színes gyűrűk jelentős mértékben növelik. A technika 

fejlődésével a különféle GPS-jeladók teljesen újszerű információkat szolgáltatnak egy-egy 
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egyedről. A 2017-ben kapott forrásokból színes gyűrűket vásároltunk kis kócsagra, 

kanalasgémre, pajzsoscankókra, dankasirályra, fattyúszerkőre, nagy kócsagra, gólyatöcsre, 

bíbicre.  

A kutatás folytatódott 2018-ban, a jelentés leadási határideje 2019. május. Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

 

Vízimadár állományok dinamikájának vizsgálata a KNP kiemelt vizes élőhelyein (IPA 

folytatása) 

Helyszíne: Szabadszállás (Zab-szék), Szakmár (Dzsidva-halastó), Fülöpszállás (Kelemen-

szék), Körtvélyesi Holt-Tisza, Mártélyi Holt-Tisza, Nagyfai Holt-Tisza, Duna-folyó 

Dunaföldvár és Baja között, Bácsalmás: Sóstó. Forrása: TMF/559/9/2017. sz. FM támogatás. 

Kutatást végzi: dr. Pigniczki Csaba (KNPI). Főbb eredményei: Az Igazgatóság munkatársai 

évek óta monitorozzák a vízimadarak állományait a kiemelt jelentőségű vizes élőhelyeken. 

Számos faj esetében napjainkban is jelentős állományváltozásoknak lehetünk szemtanúi. 

Néhány mintaterületen folyamatos adatgyűjtés történik meghatározott protokoll szerint. Itt 

egész évben havi, kétheti, vagy heti rendszerességű számlálások folynak. Az adatok a KNPI 

biotikai adatbázisán kívül az MME vízimadár adatbázisában és a MAP adatbázisban is 

feltöltésre kerültek. A rögzített adatok a faj és példányszámon kívül az időjárás jellemzőit és 

helyenként vízállásokat is tartalmaznak. A számlálások elsősorban a vízhez kötődő fajokra 

korlátozódtak, de a felmért területeken észlelt egyéb, szórványos, vagy ritka fajok is rögzítésre 

kerültek..  

A felmérés 2018-ban folytatódott, a jelentés leadási határideje 2019. május. Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. 

 

Középfeszültségű légvezeték-szakaszok monitorozása  

Helyszíne: Kiskunfélegyháza, Kerekegyháza rendszeresesen, alkalomszerűen további 

különböző helyszíneken. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Enyedi 

Róbert, Bakró-Nagy Zsolt, Tamás Ádám, Pigniczki Csaba, Puskás József, Nyúl Mihály, Vajda 

Zoltán (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Natura 2000 területek, közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek monitorozása 

 

Közösségi jelentőségű élőhelyek felmérése 

Helyszíne: az országosan kijelölt mintavételi helyszínek közül 43 lokalitás. Forrása: 

TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: dr. Majláth Imre e.v. Főbb eredményei: A 

tervezett 28 db helyett összesen 43 db lokalitáson került sor az országos protokoll szerinti 

felmérésre. A felmérés célja adatszolgáltatás az Élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján 

készülő országjelentés összeállításához. A következő élőhelytípusokra terjedt ki a vizsgálat: 

pannon szikesek (1530), ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet (3270), síksági 

pannon löszgyepek (6250), pannon homoki gyepek (6260), kékperjés láprétek (6410), ártéri 

mocsárrétek (6440), mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230), fűz-, nyár-, éger- és 

kőrisligetek/ligeterdők (91E0), keményfás ligeterdők (91F0), Euro-szibériai erdőssztyepp-

tölgyesek (91I0), pannon homoki borókás-nyárasok (91N0). A következő települések 

külterületein zajlott a felmérés: Dunavecse, Solt, Tass, Kunszentmiklós, Fajsz, Császártöltés, 

Kunpeszér, Kunadacs, Fülöpszállás, Mórahalom, Hajós. 

2018-ban további 28 ponton történt felmérés. Forrása: TMF/334/9//2018 sz. AM támogatás. 

Főbb eredményei: a jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Állatfajok/fajcsoportok monitorozása 

 

Közösségi jelentőségű puhatestű fajok felmérése 
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Helyszíne: Kiskőrösi turjános (HUKN20022), Ökördi-erdőteleki-keceli lápok (HUKN20021), 

Dél-Homokhátság (HUKN20008) Natura 2000 területek. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM 

támogatás. Kutatást végzi: Danyik Tibor e.v. Főbb eredményei: Három Natura 2000 területen 

történt meg a közösségi jelentőségű apró fillércsiga (Anisus vorticulus), hasas törpecsiga 

(Vertigo moulinsiana) és a harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior) csigafajok felmérése. A 

harántfogú törpecsiga kimutatása céljából vett talajminták teljes szárazföldi csiga anyaga 

feldolgozásra került és a kapott eredmények alapján jellemezték a szakemberek a keresett fajok 

potenciálisnak vélt élőhelyeit. A vizsgálat során 65 mintavételi területről származó 121 kvadrát 

típusú talajmintát dolgoztak fel, amelyet 41 magassásos állományban egyelésekkel is 

kiegészítettek. A vizsgálat során 29 terresztris csigafaj több mint 23 200 egyedét azonosították 

be. A harántfogú törpecsiga 620 egyedét találták a talajmintákban. A hasas törpecsiga összesen 

115 egyede került elő 66 mintavételi terület közül mindössze 9-ből terepi számolással, illetve a 

feldolgozott mintákból. Az apró fillércsiga kimutatása érdekében 31 vizes élőhelyen vizsgálták 

meg a vízi faunát, a fajt azonban nem sikerült kimutatni. A felmérés célja adatszolgáltatás az 

Élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke alapján készülő országjelentés összeállításához. 

 

Közösségi jelentőségű jelölő állatfajok: lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus 

fossilis), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) kimutatása 

Helyszíne: KNPI működési területén kijelölt 10x10 km-es ETRS hálórács cellákban. Forrása: 

TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: Sallai Zoltán e.v. Főbb eredményei: A 

faunisztikai adatok gyűjtését elektromos halászgéppel végezték vízben gázolva, vagy partról. 

A halakat a meghatározást követően szabadon engedték. A mintavételi helyeket úgy jelölték ki, 

hogy minél változatosabb szakaszok kerüljenek mintázásra, továbbá maximálisan figyelembe 

vették a három célfaj (szivárványos ökle, réticsík, lápi póc) ökológiai igényeit. Összesen 7 db 

10x10 km-es ETRS négyzetben, 30 mintaszakaszon kíséreltek meg halászni. A mintavétel 

idején az időjárási körülmények és vízhőmérséklet teljesen optimálisnak mutatkozott. A 

csatornák többségében azonban extrém magas vízállás volt, ami egy-egy kisebb halpopuláció 

megtalálását nagyon megnehezítette, vagy teljesen eredménytelenné tette. Mindössze 11 

mintahelyen sikerült halat fogni. Összesen 361 halegyedet fogtak és határoztak meg, melyek 

11 fajt képviseltek. A kimutatott 11 faunaelemből 1 faj élvezi a hazai természetvédelem 

oltalmát – szivárványos ökle (Rhodeus amarus) –, a szivárványos ökle egyben az 

Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelékén is szerepel.  

Helyszíne (csak lápi póc): 1x1 km-es ETRS hálórácsban a KNPI Kolon-tó őrkerület területén. 

Kutatást végzi: Vajda Zoltán, Biró Csaba (KNPI). Főbb eredményei: A Kolon-tóban él az 

endemikus lápi póc egyik legnagyobb hazai állománya, a tó környezetében való elterjedtsége 

azonban nem volt ismert. A program során az állomány elterjedésének felmérése volt a cél, 1x1 

km-es ETRS négyzetek felbontásán. Mintaterület: A Kolon-tó őrkerület területét 283 db 1x1 

km-es ETRS négyzet fedi le. Módszer: Korábbi tapasztalatok alapján a dobozos gőtecsapda jó 

arányban fogja meg a lápi pócot és a réti csíkot. A területen kötött pontokon elektromos 

halászgéppel is folyik hal monitorozás. A felmérés első szakaszában kizárásra kerültek azok a 

négyzetek, amikben a láp póc számára nincs megfelelő élőhely. A második szakaszban dobozos 

gőtecsapdák kerültek kihelyezésre. Egy négyzetben minimálisan 9 csapdanapot voltak kint az 

eszközök. A négyzetekben a jelenlét igazolása és nem a mennyiségi becslés volt a cél. A 

harmadik szakaszban azokon a lápi póc élőhelyeken, ahol a csapdák nem fogtak példányokat, 

elektromos halászgéppel történt még adatgyűjtés. Eredmények: Felvételezési pontok száma: 

181 db, felmért négyzetek száma: 283 db. A felmérés során a kitőzött célokat sikerült elérni, és 

megállapítani a lápi póc elterjedési területét. A vizsgálat során 13 négyzetben sikerült a faj 

tömegességét megállapítani. Ezeken a területek jellemzően jelentős mocsári és nyíltvízi 

területek szegélyzónái. A zárt nádasokban, és az összefüggő kolokánosban a póc száma 

lényegesen alacsonyabb.  
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Helyszíne: Izsáki Kolon-tó, Homokmégy, Öregcsertő, Császártöltés, Miske, Kecel. Forrása: 

TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: Vajda Zoltán, Agócs Péter (KNPI). Főbb 

eredményei: Izsákon állandó mintavételi helyszínen folyik a monitorozás, a többi helyszínen a 

jelenlét kimutatása volt a cél. Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Magyar futrinka (Carabus hungaricus) monitorozás 

Helyszíne: Hajós, Homokmégy. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: 

Agócs Péter (KNPI). Főbb eredményei: Az élvefogó talajcsapdák 2018. szeptember 17-től 

október 17-ig, összesen 31 napon keresztül üzemeltek, nagyjából hetente kétszer történt a 

csapdák ellenőrzése, összesen 9 alkalommal. Az egyik vizsgálati helyszín Homokmégy, 

visszagyepesedett régóta felhagyott szőlők, a másik helyszín Hajósi kaszálók és löszpartok 

Természetvédelmi Terület, löszgyep fragmentum. Sajnos nem sikerült kimutatni a fajt egyik 

területen sem. 

 

Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) monitorozás 

Helyszíne: Tázlár, Bócsa, Bugac. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Kovács Éva, Kőhalmi Fruzsina, Czitor Beáta, Somogyi István, Bakró-Nagy Zsolt, 

Takács Márta, Enyedi Róbert, Dóka Richárd, Bodor Zsuzsanna (KNPI). Főbb eredményei: 

Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) monitorozás 

Helyszíne: Madaras, Nyárlőrinc. Forrása: TMF/334/9/2018. sz. AM támogatás. Kutatást 

végzi: Tamás Ádám, Albert András, Enyedi Róbert (KNPI). Főbb eredményei: 

Mintaterületeként 9 db vörösborral ellátott élvefogó palackcsapda működött, a fajra vonatkozó 

protokoll előírásának megfelelően. Főbb eredményei: Jelentés leadási határideje 2019. május. 

 

Szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) felmérés 

Helyszíne: KNPI működési területén potenciális élőhelyek. Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Enyedi Róbert (KNPI). Főbb eredményei: Jelentés leadási 

határideje 2019. május. 

 

A pusztai gyalogcincér (Dorcadion fulvum-cervae) felmérés 

Helyszíne: Felső-kiskunsági szikes puszta (HUKN20001). Forrása: KNPI saját költségvetés. 

Kutatást végzi: Danyik Tibor e.v. Főbb eredményei: A felmérés célja a pusztai gyalogcincér 

felmérése az igazgatóság működési területén, ismert és potenciális előfordulási helyeken, 

korábban vizsgált előfordulási helyek esetében az eredmények összehasonlítására, az 

állományok változásának nyomon követésére alkalmas mennyiségi adatokat szolgáltató 

módszer alkalmazásával. Élőhely-preferencia vizsgálat végzése. A pusztai gyalogcincér 

egyértelműen a sovány csenkesz (Festuca pseudovina) uralta élőhelyekhez ragaszkodik, de az 

imágók más szikes élőhelyet is látogatnak (ritkán akár mézpázsitos szikfok is). A zárt füves 

területeket (ecsetpázsitos mocsárrétek, sztyepprétek) kerülik, illetve csak ritkán jelennek meg 

bennük. Az ÁNÉR-ben szereplő élőhelyek közül mindenekelőtt az ürmöspuszták (F1a) jelentik 

legfőbb élőhelyüket. Ezen kívül gyakrabban megtalálhatók az üde mézpázsitos szikfokokban 

(F4) valamint padkás szikesek és szikes tavak iszap és vaksziknövényzetében (F5). Kedvelik a 

mozaikos, növényzetmentes csupasz talajfelszínekkel tagolt szikes pusztákat. A felmérés során 

számos korábban jelzett élőhelyfoltban nem találták meg a pusztai gyalogcincér példányait. Ez 

magyarázható az egyes évek kedvezőtlen hidrológiai és időjárásai viszonyaival. 2015-ben, bár 

kis egyedszámmal, de a faj jelen volt szinte valamennyi ismert és alkalmasnak vélt élőhelyén. 

Ezt követően 2016-ban látszólag nőtt az egyedszám, legalábbis a felmért, kisebb számú élőhely 

alapján. 2017 tavaszán szokatlanul hamar érkezett a felmelegedés és kezdődött meg a 

vegetációs periódus. Ennek következtében a faj rajzási periódusának második felében már nem 
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sikerült kimutatni az élőhelyein. 2018-ban ismét egyedszám-csökkenés volt érzékelhető. Az 

állományok méretében megfigyelt változások és dinamikájuk tetten érhető az élőhelyeken 

előforduló többi gyalogcincérfajnál is. A faj eddig ismert elterjedési területét a vizsgálatok 

sikeresen bővítették nyugati és déli irányba. Az új élőhelyek és populációk Dömsöd, Tass, 

Szalkszentmárton és Szabadszállás térségében találhatóak. Több mint 10 ponton sikerült új 

előfordulási adatot rögzíteni. A faj súlyponti elterjedése Kunszentmiklós külterületére esik, 

keleti és délkeleti (Kunbábony) irányba, valamint Dömsöd felé északnyugati irányba elnyúlóan. 

A korábbi vizsgálatokból már tudjuk, hogy a faj igen kis kiterjedésű, izolált élőhelyfoltokban 

képes hosszabb távon fennmaradni. Ezen élőhelyek kiterjedése olykor csupán 20-30 m2. Ilyen 

élőhelyfoltokat ismerünk az elterjedési terület déli és nyugati peremén. A pusztai gyalogcincér 

kedveli a mozaikos élőhelyszerkezetet, a növényzetmentes csupasz talajfelszínekkel tagolt 

szikes pusztákat. A faj számára kulcsfontosságú habitatfoltok a kis kiterjedésű és szigetszerű 

ürmös foltok a komplexen belül. A lárvális fejlődés helyéül szolgáló élőhelyek növényzete nem 

zárt, szabad, avaros vagy mohás talajfelszín mindig megtalálható 5-15%-os borítási értékben. 

A vegetáció szerkezete szellős, az állományok magassága alacsony, jellemzően nem haladja 

meg a 15 cm-t. Az élőhely alkalmasságát jelző növényfajok: sziki üröm (Artemisia maritima), 

sovány csenkesz (Festuca pseudovina), puha rozsnok (Bromus mollis), sziki útifű (Plantago 

maritima), kakukkfű fajok (Thymus sp.). Az élőhely alkalmatlanságát jelző növényfajok: 

bárányparéj (Camphorosma annua), réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), sziki mézpázsit 

(Puccinellia limosa), mocsári csetkáka (Eleocharis palustris), korai sás (Carex praecox), 

pozsgás zsázsa (Lepidium cartilagineum), mocsári sarlósmoha (Drepanocladus aduncus), réti 

szittyó (Juncus compressus). 

 

Nedves élőhelyek lepkefajainak monitorozása  

Forrása: TMF/334/9/2018 sz. AM támogatás. Kutatást végzi: a felméréseket a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság koordinálta. Az adatok még nem állnak a KNPI rendelkezésére. Jelentés 

leadási határideje 2019. június. 

Magyar színjátszólepke (Apatura metis) monitorozása 

Helyszíne: Apostag.  

Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) monitorozása 

Helyszíne: Kunadacs.  

Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) monitorozása 

Helyszíne: potenciális élőhelyek a KNPI területén. 

Hangyaboglárka fajok (Maculinea spp.) monitorozása 

Helyszíne: Kunpeszér.  

 

Magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium) kimutatása  

Helyszíne: Homokhátság legjobb állapotú homoki sztyepprétjei. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. 

FM támogatás. Kutatást végzi: szakreferensek, természetvédelmi őrszolgálat tagjai (KNPI). 

Főbb eredményei: A magyar ősziaraszoló közösségi jelentőségű lepkefajnak két, néhány 

évtizedes előfordulási adata ismert a KNPI működési területéről. Az ezredforduló óta a KNPI 

több célzott imágó felmérést is elvégeztetett, olyan szakemberekkel, akik a másutt élő, 

aktuálisan ismert állományait is figyelemmel kísérik, ám ezek a próbálkozások nem vezettek 

eredményre. A pontosan nehezen behatárolható, és igen rövid rajzási időszak miatt az 

Igazgatóság a lárvastádiumban történő kimutatást kísérelte meg 2017-2018-ban, 9 térségben 

(Kunadacs, Kunpeszér, Ásotthalom, Imrehegy, Kéleshalom, Pirtó, Ballotaszállás, Bodoglár, 

Hajós), a faj számára megfelelő élőhelyeken fűhálózás alkalmazásával. Fotódokumentáció 

készült a lárvákról. A gyűjtések során 54 Macrolepidoptera azonosítását végeztük el, hét védett 

faj kimutatására került sor. Magyar ősziaraszoló nem került elő egyik területről sem. 

 

Széki lile (Charadrius alexandrinus) felmérés 
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Helyszíne: KNPI működési területe. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást 

végzi: dr. Pigniczki Csaba (KNPI). Főbb eredményei: A széki lile Magyarország egyik 

legerősebben veszélyeztetett fészkelő madárfaja. Fészkelő állománya a folyamatos, 1960-as 

évektől napjainkig tartó állománycsökkenés miatt az eltűnés szélén áll.  A 2017. és 2018. június 

15. közötti időszakban a Kiskunságban fészkelő állomány felmérése volt a cél. A széki lile 

elsősorban a legeltetett szikes területek fészkelő madárfaja, ugyanakkor kis számban, az utóbbi 

években rendszertelenül lecsapolt halastómedrekben is megtelepedett. Így a faj állományának 

felmérése érdekében a szikes területeket, halastavakat kereste fel a felmérő.  2017-ben a 

Kiskunságban mindössze 2 pár széki liléről volt tudomásunk. Egy nagy fiókákat vezető család 

bukkant fel a fülöpszállási Kelemen-széken, illetve 1 pár kotlását figyelték meg a szabadszállási 

Kis-réten. 2018-ban a széki lile bár kis számban jelen volt a Kiskunságban, nem sikerült 

fészkelő párokat, fiókás családokat találni. A legnagyobb gondot a legeltetés elmaradása jelenti: 

ennek következtében a táplálékbázis csökkenhet, a területen olyan vegetációs folyamatok 

indulnak el, melyek a faj lehetőségeit rontják, felnő a sziki mézpázsit, a nádas, a növényzet 

elkezd záródni. A kedvezőtlen vegetációs folyamatokat a szikes területre kiömlő édesvíz tovább 

rontja, mivel a nád előretörését segíti. A szikes tavakon a kedvezőtlen vegetációs folyamatok 

megfelelő legelőnyomással visszafordíthatóak. További komoly gondot jelent a predáció, így a 

borz, róka, vaddisznó, varjúfélék által okozott pusztítás. A felsorolt fajoknak búvóhelyet 

biztosító nádasok és sűrű ezüstfás állományok megszüntetése, felszámolása a szikeseken fontos 

kezelési feladat. A legeltetés kapcsán érdemes a fészkelési időben olyan zavartalan területeket 

hagyni, melyet egyáltalán nem járnak a jószágok, a gulipán kapcsán erre a Zab-széken volt 

kedvező tapasztalat 2018-ban.  

 

Fokozottan védett madárfajok állományának felmérése 2018-ban 

Helyszíne: Felső Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Turny Zoltán e.v. Főbb eredményei: A feladat során a hamvas rétihéja, a kígyászölyv és az 

ugartyúk állományának felmérése valósult meg a Felső-Kiskunság területén. Mindhárom faj 

esetében jelentős eredmények születtek, például az ismert kígyászölyv fészkek száma ötre nőtt 

az elmúlt években a KNPI működési területén. A feladat célja a gazdálkodás okozta esetleges 

károk megelőzése.  

Fokozottan védett madárfajok állományának felmérése 2018-ban 

Helyszíne: Felső-Kiskunság. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Kutatást végzi: 

Turny Zoltán e.v. Főbb eredményei: A feladat során a hamvas rétihéja, a kígyászölyv és az 

ugartyúk állományának felmérése valósult meg a Felső-Kiskunság területén. Mindhárom faj 

esetében jelentős eredmények születtek, például az ismert kígyászölyv fészkek száma ötre nőtt 

az elmúlt években a KNPI működési területén. A feladat célja a gazdálkodás okozta esetleges 

károk megelőzése. Mindhárom faj esetében a vizsgálati területen költő állomány felmérése a 

2017-es vizsgálat megismétlésével, illetve a 2 év adatainak összevetésével valósult meg.  

Az ugartyúk esetében 2018-ban összesen 120 felmérési ponton történt akusztikus felmérés a 

Felső-Kiskunság (HUKN10001) területén, illetve annak peremvidékén. Összesen 68 

alkalommal sikerült a faj jelenlétét kimutatni. Az észlelések megoszlása: 59 esetben válasz a 

lejátszott hangra, 4 esetben vizuális észlelés, 5 esetben spontán hangadás detektálása. Az adatok 

kiértékelése során a felmért területen 26-31 pár költése dokumentálható, ami a 2017-es év 

felmérésével (29 pár) összhangban van. A két év vizsgálatának eredményeinek publikálása 

2019 őszén várható. 

A hamvas rétihéja esetében 2018-ban összesen 34 felmérési ponton történt megfigyelés, aminek 

eredményeként 11-13 revír került lehatárolásra, amiből 8 pár biztosan költésbe kezdett. A 2017-

es év felmérésének eredményeivel összevetve az adatokat, a legjelentősebb költőterületek 

lehatárolásra kerültek, amelyeken a védelmi intézkedések összehangolt megvalósítása 
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szükséges. A felmérések mindkét évben kiegészültek a DINPI területén végzett felmérésekkel, 

így a felső-kiskunsági költőrégiónak a hazai állomány vonatkozásában betöltött 

kulcsfontosságú szerepe megfelelően alátámasztásra került. A két év vizsgálatának 

eredményeinek publikálása 2019 őszén várható, a faj felmérésnek területei kiterjesztése 2019-

ben tervezett. 

A kígyászölyv esetében 2018-ban összesen 3 revír került meghatározásra, 

Tatárszentgyörgy, Táborfalva és Kunadacs külterületen. Ezzel a kiskunsági költőállomány, ami 

egyben a teljes hazai síkvidéki költőállomány, 5 ismert revírt tart fenn. A faj védelmének 

sajátsága (síkvidéki fenyőfélék állományai, mint kizárólagos költőhelyek) és felmérésének 

nehézségei miatt a vizsgálat kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bír. 

A két év vizsgálatának eredményeinek publikálása 2019 őszén várható, a faj felmérésnek 

területei kiterjesztése 2019-ben tervezett. 

 

Mindhárom faj rejtett életmódja, költőhelyének speciális megválasztása és költési sajátsága 

miatt külön figyelmet érdemel. A hagyományos kezelési elvek egyik faj esetében sem 

garantálnak teljes védelmet, így a talajon fészkelők (ugartyúk, hamvas rétihéja) esetében a 

mezőgazdasági gyakorlat, azon belül kiemelten az MTÉT program szabályainak módosítása, 

míg a kígyászölyv esetében az erdőgazdálkodási szabályok egyedi mérlegelése látszik 

szükségszerűnek a sikeres védelem biztosítása érdekében. 
 

4.3. TIR-be betöltött és betöltésre előkészített adatok modulonként 

 

Biotika Modul 

 

A Biotika modulba 98030 rekord betöltése megtörtént, ezen felül 22269 rekord betölthető, 

illetve 115310 rekord validálásra elő van készítve. 

 

KNPI saját adatbázisban: 

  validált validálásra előkészítve Összesen 

Növény pont 107442 73236 180678 

Növény poligon 6154 3401 9555 

Madár pont 26631 67322 93953 

Madár poligon 2 741 743 

Gerinces pont 2616 18809 21425 

Gerinces poligon 403 420 823 

Rovar pont 576 9165 9741 

Gomba, moha zuzmó pont 4 283 287 

Puhatestű pont 0 2338 2338 

Összesen 143828 175715 319543 

 

2018. évben gyűjtött adatok:  

  

  Validált Validálásra előkészítve Összesen 

Növény pont 276 13962 14238 

Növény poligon 15 868 883 

Madár pont 1 14230 14231 

Madár poligon 0 8 8 

Gerinces pont 2 4592 4594 

Gerinces poligon 0 23 23 

Rovar pont 70 1094 1164 
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Gomba, moha zuzmó pont 0 4 4 

Puhatestű pont 0 389 389 

Összesen 364 35170 35534 

 

Egyéb modul feltöltések: 

- 1650 rekord egyedi tájérték-adat  

- 936 db multimédiás állomány (egyedi tájérték-adatokhoz)  

Ez a korábbi évek adataival megegyezik, 2019. évben nem volt feltöltés. 

 

4.4. Jelentési kötelezettség         

 

Kiemelt jelentőségű feladat volt az EU Élőhelyvédelmi, illetve Madárvédelmi irányelvének 

végrehajtásáról szóló 2019. évi országjelentéshez a KNPI működési területén előforduló, 

Natura 2000 terület kijelölését indokoló (és egyes további) függelékes fajok és élőhelytípusok 

aktuális előfordulásai adatainak összesítése, illetve természetvédelmi helyzetük jellemzése. 18 

ilyen élőhelytípusra, 62 madár-, 8 növény-, 9 emlős-, 13 hal-, 10 hüllő-, 11 kétéltű- és 26 

gerinctelen állatfajra vonatkozóan állított össze a működési területét illető részjelentést az 

Igazgatóság.  

 

5. Természetvédelmi kezelési tevékenység 

 

5.1.A) Természetvédelmi kezelési tervek  (meglévő, ill. 2018-ban készült) 

 

2018-ban került sor a Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület védettségének és 

természetvédelmi kezelési tervének kihirdetésére.  

 

Meglévő (kihirdetett, vagy területi egyeztetés után felterjesztésre került) kezelési tervek:  
 

A tervezési terület neve Terület 

(hektár)
1 

Védett/védelemr

e tervezett 

Kihirdető jogszabály 

Bajai földikutya-rezervátum tt. 114,25 Védett 7/2017. (II. 28.) FM rendelet 

Jászszentlászlói Kalmár-erdő tt. 8,88 Védett 15/2017. (III. 27.) FM rendelet2 

Pusztaszeri Fülöp-szék tt. 41,65 Védett 31/2016. (V. 2.) FM rendelet3 

Katymári téglavető földtani képződmény 

természeti emlék 

2,04 Védett 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 

Madarasi téglavető földtani képződmény 

természeti emlék 

1,23 Védett 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 

Öthalom földtani alapszelvény természeti emlék 0,57 Védett 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 

Szelidi-tó tt. bővítése 244,32 Védett 6/2014. (IX. 1.) FM rendelet 

Körös-éri tájvédelmi körzet 2224,07 Védett 146/2012. (XII. 27.) VM 

rendelet 

Pirtói homokbuckás tt. 591,31  Védett 12/2012. (II. 21.) VM rendelete 

Csólyospálosi földtani feltárás tt.  1,16  Védett 127/2011. (XII. 21.) VM 

rendelet  

Pusztaszeri TK bővítése 15,90  Védett 71/2011. (VII. 27.) VM rendelet  

Kiskunhalasi Fejetéki-mocsár tt. 35,07 Védett 14/1992. (VI. 30.) KTM rend.4 

Gátéri Fehér-tó tt. 698,44 Tervezett - 

Madarasi Marhajárás tt.  43,76 Védett 36/2018 (XII.10.) AM rendelet 

 
1 A területadatok a KNPI térinformatikai nyilvántartásából származnak. 

2 Az eredeti kezelési tervet a 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet hirdette ki. 
3 A védettséget, kezelési terv megállapítása nélkül a 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet4 mondta ki. 

4 Kezelési terv nélkül kihirdetett védettségű terület, melynek kezelésiterv-tervezete a területi egyeztetés után felterjesztésre 

került. 

 

5.1.B) Natura 2000 fenntartási tervek (meglévő, ill. 2017-ben készült) 
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2018-ban lett aktualizálva, majd a Szakmai Bizottsághoz benyújtásra került az alábbi három 

Natura 2000 terület fenntartási terve: HUKN10007 Alsó-Tisza-völgy, HUKN10008 Balástya-

Szatymaz környéki homokvidék, HUKN20024 Bócsa–bugaci homokpuszta. A KNPI 

valamennyi Natura 2000 területe rendelkezik fenntartási tervvel. 
 

Területkód A Natura 2000-terület neve Terület (ha) Védettség 

típusa* 

Készültségi 

állapot 

Befejezés éve 

HUKN10001 Felső-Kiskunsági szikes puszták és 

turjánvidék 

15776,02 kmt. meglévőa 2008 

HUKN10002 Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi 

turjánvidék 

35722,19 kmt. meglévőb 2016 

HUKN10004 Alpár–bokrosi Tisza-ártéri öblözet 5026,95 kmt. meglévőb 2016 

HUKN10007 Alsó-Tisza-völgy 36292,86 kmt. meglévőb 2016 

HUKN10008 Balástya-Szatymaz környéki homokvidék 6171,8 kmt. meglévőb 2016 

HUKN20001 Felső-kiskunsági szikes puszta 15776 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20002 Peszéri-erdő 1628,46 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20003 Felső-kiskunsági turjánvidék 14436,47 kjtt. meglévőc 2016 

HUKN20004 Dél-Bácska 781,46 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20005 Tass–szalkszentmártoni szikes puszta 1655,22 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20006 Nagynyíri-erdő 750,08 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20007 Solti ürgés gyep 110,21 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20008 Déli-Homokhátság 2385,97 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20009 Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-

puszta 

19679,72 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20010 Szabadszállási ürgés gyep 74,01 ktt. meglévőc 2014 

HUKN20011 Fülöpházi homokbuckák 2117,13 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20012 Szegedi ürgés gyep 187,88 ktt. meglévőc 2014 

HUKN20013 Fülöpszállás–Soltszentimre–csengődi 

lápok 

3122,99 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20014 Hajósi-homokpuszta 463,31 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20015 Ágasegyháza–orgoványi rétek 4321,14 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20016 Matkópusztai ürgés gyep 155,66 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20017 Közép-csongrádi szikesek 1142,66 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20018 Jánoshalma-kunfehértói erdők 1341,34 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20019 Baksi-puszta 4875,17 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20020 Harkai-tó 661,94 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20021 Ökördi-erdőtelek–Keceli-lápok 2517,88 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20022 Kiskőrösi turjános 2870,96 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20023 Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák 1929,05 kjtt meglévőc 2015 

HUKN20024 Bócsa–bugaci homokpuszta 11660,45 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20025 Fülöpházi Hosszú-rét 466,73 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20026 Móricgáti-lápok 766,97 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20027 Péteri-tó 782,1 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20028 Tiszaalpár–bokrosi ártéri öblözet 3288,33 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20029 Csongrádi Kónya-szék 455,96 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20030 Pirtói Nagy-tó 256,54 kjtt. meglévőd 2009 

HUKN20031 Alsó-Tisza hullámtér 7929,6 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN20032 Dél-Őrjeg 4585,08 kjtt. meglévőd 2009 

HUKN20033 Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek 240,26 kjtt. meglévőc 2015 

HUKN20034 Nyárlőrinci erdő  207,17 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20035 Harkakötöny–kiskunmajsai homokbuckák 714,3 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN20036 Imrehegy–Pirtó–kiskunhalasi 

homokbuckák 

1564,32 kjtt. meglévőc 2014 

HUKN22037 Kékhegyi lőtér 460,05 kjtt. meglévőb 2016 

HUKN30001 Csongrád–bokrosi Sós-tó 714,15 kmt., kjtt. meglévőc 2015 

HUKN30002 Gátéri Fehér-tó 852,78 kmt., kjtt. meglévőd 2009 

HUKN30003 Izsáki Kolon-tó 3581,79 kmt., kjtt. meglévőd 2009 

 
* Rövidítések: kmt. = különleges madárvédelmi terület; kjtt. = kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület; ktt. 

= különleges természetmegőrzési terület 
a Túzok LIFE program keretében; b A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken 

(Svájci-Magyar Együttműködési Program, Végrehajtási Megállapodás száma: SH/4/8) c. projekt keretében; c EMVA forrásból; 
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d a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül „Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése 

és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése” című projekt részeként készült. 

 

5.2. Élőhely-fenntartás, kezelés (élőhelyek és területegységek szerinti bontásban) 

 

5.2.1. Az élőhelyeket érintő jelentősebb ökológiai állapotváltozások 

 

Az utóbbi évtizedre jellemző módon, 2018-ban is több szélsőséges időjárási esemény éreztette 

hatását az élőhelyek és életközösségek ökológiai állapotán. Teljes mértékben igazolják a Duna-

Tisza közén rögzített időjárási adatok a klímamodellek jósatait arra vonatkozóan, hogy 

folyamatosan növekedni fog a szélsőséges klímajelenségek gyakorisága, ez pedig számos 

természeti értéket egyre nagyobb próbatételek elé állítja, amikhez egyre nehezebb 

alkalmazkodniuk.  

2018 elején a februári-márciusi időszak az átlagosnál jóval csapadékosabbnak bizonyult, ez 

kedvező hatást gyakorolt a vizes élőhelyekre, és a szárazabb élőhelytípusok, így a homoki 

gyepek kora tavaszi életére, az ekkor nyíló növényfajok virágzási intenzitására. A vízbőségre 

való kedvező reagálás, a tartalékolási igények helyett többfelé sajnos szinte reflexszerűen 

jelentkezett a fokozottabb vízelvezetési igény a gazdálkodók részéről, különösen ott, ahol nem 

a környezeti adottságoknak megfelelő gazdálkodás folyik. A Csongrád-Bokrosi Sós-tó, egy 

törvény erejénél fogva védett, kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű, Natura 2000 

területként és Ramsari területként is oltalmat élvező szikes tó nagy kiterjedésű medrében (!) a 

szárazabb években nyári gyephasznosítást végző gazdálkodó például vízelvezetést sürgetett a 

területről, amely szándékát a vízügyi kezelő is átvette. Amíg az időszakos víztöbbletek 

megőrzése, szárazabb időszakokra tartalékolása nem élvez egyértelmű prioritást az alföldi 

területhasználatok során, addig sajnos a régió további szárazodása ellen még azt sem teszi meg 

hazánk, ami egyébként lehetőségében állna. A konkrét helyszínen a KNPI a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállt a vízmegőrzés mellett, a Duna-Tisza köze számos 

nem védett területrészén ugyanakkor valószínűleg megtörtént az időszakos víztöbblet 

elvezetése a betározás helyett.  

 

A vízmegőrzések, betározásának indokoltságát, a jelentős időjárási fordulatok 

bekövetkezésének bármikori lehetőségét jól alátámasztották az év második felében történtek. 

2018 júliusától párját ritkító intenzitású és hosszúságú csapadékhiányos időszak kezdődött, ami 

áthúzódott 2019-re is. A vizes élőhelyek vízellátottsága az ősz folyamán egyre rosszabb lett, a 

Duna vízállása rekordot döntően mélyre süllyedt, a folyó vizének hőmérsékletemelkedése is 

rekordot döntött, a halmozódó csapadékhiány miatt a szikes tavak korábban szokásos mértékű 

feltöltődése nem következett be (emiatt 2019 tavaszára emberöltők óta nem látott módon, 

áprilisra a legnagyobb, nemzeti parki oltalom alatt, folyóvölgyi szikes tavak medre is kiszáradt, 

alkalmatlannak bizonyult a vízimadarak költésére).  

 

A szélsőséges időjárási események előre gyakorlatilag jósolhatatlan következményeit jól 

példázta a védett területen található Mártélyi-holtág vízminőségi kálváriája. Július végére 

rendkívüli módon elszaporodtak a vízben a cianobaktériumok, ami látható bevonatok 

kialakulásához vezetett a mederszéleken, és az emberi egészség védelme érdekében le kellett 

zárni a mártélyi szabadstrandot. Ez érzékeny érvágást jelentett a térség idegenforgalmának, a 

helyiek számára igen fontos ökoszisztéma-szolgáltatás, a holtág idegenforgalmi 

hasznosíthatósága nagymértékben csökkent. Az illetékes államigazgatási szervek 

szakembereinek válságtanácskozása a vízinőségromlás okaiként a következőket azonosította:  

                - A 2018-as első félév relatíve sok csapadéka miatt a Mártélyi-holtágból biztosítható 

öntözővíz-igény (a Mindszent-Székkutasi öntözőrendszer irányába) alig jelentkezett, eltérően 

a korábbi évekre jellemző körülményektől. A korábbi években 1,5-2 millió m3 öntözővizet 

emeltek ki és pótoltak a Tiszából, ennek átöblítő hatása most döntően elmaradt.  
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2018-ban is folytatódtak a természetközeli állapotú, bár nem ritkán korábbi művelt területek 

helyén évtizedek alatt regenerálódott gyepek, különösen a száraz homoki gyepek 

megsemmisülését eredményező művelési ág váltások, szántóvá alakítások, szőlő- és 

erdőtelepítések, ipari célú fejlesztések – növekvő gyakorisággal a napelempark telepítések - 

miatt végrehajtott végleges más célú hasznosítások a Duna-Tisza közén. Bár a KNPI az 

Érzékeny Természeti Területeken (ÉTT) természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött 

művelési ág váltások közül számosat segített megakadályozni az érintett természeti értékeket 

feltáró kezelői nyilatkozataival, engedély nélküli művelési ág váltások sajnos rendszeresen 

történnek, és az is rendszeresen előfordul, hogy az engedélyezési eljárás elindításának idejére 

már megtörtént a gyep megsemmisítése. A KNPI minden erőfeszítése ellenére évente sok száz 

hektár, komoly ökológiai értékű gyep semmisül meg a Duna-Tisza közén.  Különösen szomorú, 

amikor klímavédelmi célokra hivatkozva ősgyepeket szántanak fel faültetvények telepítése 

céljából, ilyenkor ugyanis a mélyforgatás miatt, a vonatkozó tudományos elemzések szerint 

hatalmas mennyiségű CO2 szabadul fel a talajból – a hangzatos célkitűzésekkel épp ellentétesen 

-, jelentős mértékben csökken az elraktározott szervesanyag-tartalom és igen jelentős 

mértékben elpusztul a korábbi talaj-élővilág. A gyepek kiterjedésének igen aggasztó, trendszerű 

csökkenése indokolttá tenné az eddiginél is hatékonyabb gyepvédelmi intézkedések 

foganatosítását, erre vonatkozó új jogi szabályozások megalkotását! 

 

Az időjárási szélsőségek gyakoriságának növekedése, a rendszeresen jelentkező aszályos 

periódusok is hozzájárulnak ahhoz, hogy évek óta sajnos ismét nő – és ez a tendencia 2018-ban 

sem változott - a túllegeltetett, vagy ahhoz közeli állapotba került gyepek kiterjedése Natura 

2000 területeken, sőt védett természeti területeken is. A legelő állatlétszámot az optimálisabb 

időjárású, nagyobb fűhozamot hozó évekhez igazító gazdálkodási gyakorlat sajnos az egyre 

gyakoribb szárazságok idején szinte törvényszerűen vezet túllegeltetéshez. Egy-egy vegetációs 

időszak nem túlzottan intenzív túllegeltetése még rendszerint nem jár visszafordíthatatlan 

következményekkel, de a gyakran ismétlődő túlhasználat már egyértelműen elszegényíti az 

életközösséget. A továbbra is egyre száradó Homokhátságon általánosan jellemző a gyepek 

fűhozamának tartós, trendszerű csökkenése, emiatt tájszinten évről-évre nő a túllegeltetések 

kockázata, hiszen önként igen kevesek csökkentik a korábbi állatlétszámot, előbb belátva a 

túlhasználat fenntarthatatlanságát annál, mint amikor már katasztrofálisan csökken a gyep 

eltartóképessége, és tartós a károsodás. A KNPI is fokozatosan a legelő állatlétszám 

csökkentésére kényszerül például az egyre tovább száradó bugaci pusztán, de ez az 

alkalmazkodás még természetvédelmi kezelőként sem megy könnyen.   

 

5.2.2. Élőhely-fenntartási és -kezelési tevékenységek ismertetése 

 

Az igazgatóság működési területén található élőhelyeket az alábbi módon kezeljük, illetve 

tartjuk fenn:  

Szikes gyepek: Ennek az élőhelynek a tipikus kezelése a legeltetéssel történő hasznosítás. A 

helyi adottságokhoz alkalmazkodva többnyire szarvasmarhával legeltet az igazgatóság, mert ez 

az állatfaj alkalmasabb a vizes-száraz mozaikos szikes élőhelyek kezelésére. Ugyanez igaz a 

földhaszonbérlet útján kezelt területekre is, de ahol ez nem megoldható, ott a birkával történő 

kezelést is preferáljuk, különösen, ha széki lile vagy ugartyúk költőhelye az adott terület. A 

szikes puszták mélyebb fekvésű részein, ahol nagyobb a fűtermés, a kaszálás is elfogadott 

kezelési mód. 

Szikes tavak és mocsarak: Tekintettel a területek folyamatos vízborítására itt a 

természetvédelmi kezelés csak a vizes területeket is kedvelő magyar szürke marhával és 

bivallyal megoldható. Mindkét állattal kedvezőek a tapasztalatok az elnádasodott mocsarak és 
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tavak felnyitásában. Ahol ez a kezelési mód nem megoldható, ott a nádasok téli aratásával 

próbáljuk lehetőség szerint csökkenteni a területek szervesanyag-terhelését.  

Homoki gyepek: A homoki gyepek jelentős részét legeltetéssel hasznosítják. Az egész szezonos 

legeltetés tájidegen lágyszárú növények terjedését segítő hatása miatt legeltetni jellemzően csak 

a zárt homokpusztákat lehet. A preferált állatfaj itt is a szarvasmarha, de néhány helyen a 

birkával történő legeltetés is megengedett. A nyílt homoki gyepek „kezeletlenül hagyása” 

egyértelműen bebizonyította, hogy jelentősen csökken a tájidegen növényfajok, különösen a 

selyemkóró és a betyárkóró terjedése.  

Láprétek és mocsárrétek: Ezen élőhelyek természetvédelmi kezelésénél is preferált hasznosítási 

mód a marhával történő extenzív legeltetés. Itt is jó tapasztalataink vannak a nagy területek 

(minimum 50 ha) villanypásztorral történő körbekerítésével és rotációs legeltetésével. Ahol ez 

a kezelési mód legelő állatok hiányában nem megoldható, ott mozaikos, hagyásterületes 

kaszálás a támogatott területkezelés. A természetvédelmi kezelés szempontjából nincs egyetlen, 

optimális kezdési időpontja a kaszálásnak, a tavaszi, nyári, őszi kaszáláskezdésnek egyaránt 

lehetnek kedvező és kedvezőtlen hatásai az életközösségekre nézve. A nyár közepi, ún. későn 

kezdett kaszálások például egyes tavasszal virágzó növényfajok termésérését jobban lehetővé 

teszik, mint a korábban kezdett kaszálások, viszont a forró és száraz időszakban végzett 

kaszálás fokozza az aszálystresszt, és gyorsítja az élőhely nem kívánatos kiszáradását. Az őszi 

kaszáláskezdés az életközösség számos fajának kedvező, de a legkisebb takarmányozási értékű 

széna előállításával jár. Hidrológiai szempontból a korai, tavaszi kaszálások a legkedvezőbbek, 

ezek járnak a legkisebb evapotranszspirációs vízveszteséggel, azonban ezek veszélyeztetik 

leginkább a földön fészkelő madárfajok állományait. Annak érdekében, hogy az életközösség 

minden eleme részesülhessen a számára relatíve legkedvezőbb területkezelésben, a 

kaszáláskezdési időpontok térbeli és időbeli variálására, valamint kellő kiterjedésű, kaszálatlan 

hagyásterületek kialakítására van szükség. Jelenleg a hatósági engedélyekben szereplő 

leggyakoribb kaszáláskezdési időpontok június 15., július 1. és július 15., ám májusi, augusztusi 

és szeptemberi kaszáláskezdésekre is szép számban akad példa.   

Lápok és mocsarak: Ezek az élőhelyek csak időszakos kezelést igényelnek, többnyire az 

esetlegesen megjelenő fásszárú vegetáció visszaszorítására és a nyílt felszínek fenntartására. A 

szikes mocsarakhoz hasonlóan itt is szürke marhát és bivalyt alkalmazunk természetvédelmi 

kezelésre.  

Erdők: Az erdők kezelésénél a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek keretein belül 

törekszünk arra, hogy minél jobban modellezni tudjuk a természetes erdők dinamikáját – tehát 

igyekszünk a természetes felújulásra támaszkodni, ami erdőssztyepp-tölgyesek esetében lassú, 

és nagy teret igénylő, cserjés előstádiumokat igénylő folyamat -, illetve új telepítéseknél és 

felújításoknál is a vegyes fajösszetételű, hazai fajokból álló erdők kialakítását szorgalmazzuk. 

 

Külön támogatott élőhelykezelési beavatkozások  

 

Helyszíne: Nyárlőrinci-erdő (HUKN20034). Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. 

Koordinációt végzi: Filotás Zoltán (KNPI). Főbb eredményei: 91I0 (homoki erdőssztyepp-

tölgyes) élőhelyeken az élőhelyek tisztásain és erdőszegélyein a fenntartási tervvel 

összhangban az inváziósan terjedő tájidegen és őshonos cserjefajok irtása történik, a cél a 

mozaikos élőhely gyepi élőhelyfoltjainak fenntartása. Az érintett Natura 2000 terület 91I0 

élőhelyének gyepi alkotórészei a rendelkezésre álló adatok alapján egy-két évtizeden belül 

eltűnnek a becserjésedés, ill. beerdősülés miatt, ha fenntartó kezelés nem történik a területen. 

Az alkalmazott kezelési módszer: a KNPI saját mezőgazdasági vontatójára szerelt kalapácsos 

szárzúzóval a Natura 2000 terület legfontosabb, erősen cserjésedő tisztásait ismét felnyitotta és 

a gépi zúzásnak köszönhetően kialakította azt a mozaikos szerkezetet, ami a jó ökológiai 

állapotú erdőssztyepp-tölgyes sajátossága. A gépi munka során Nyárlőrinc 11 A és 19 C 

erdőrészletekben összesen 2 ha nagyságban lett visszaszorítva a cserje, elsősorban a fás 
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szegélyzónában valamint az erdőrészlet gyepes területein. A 19 C erdőrészletben a tájidegen 

inváziós keskenylevelű ezüstfa is visszaszorításra került. Ennek köszönhetően a gyepes 

területeken ismét virágzott a tarka nőszirom, valamint a térségben nagyon ritka erdei 

szellőrózsa. A gépi munkát az igazgatóság munkatársai kézi munkával segítették, a korábban 

kivágott és összekupacolt cserjéket meglazították és a gép számára könnyen megközelíthetővé 

tették, ezáltal a korábbi cserjekupacok is megszűntek az élőhelyen. A beavatkozás 2017 őszi, 

valamint 2018 tavaszi időszakában történt. A kezelés folytatódik a TMF/334//9/2018 sz. 

támogatás felhasználásával, jelentés leadási határideje 2019. május. 

Helyszíne: Kolon-tó. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Koordinációt végzi: Biró 

Csaba (KNPI). Főbb eredményei: A Kolon-tó a Kiskunsági Nemzeti Park Bioszféra-

rezervátum része, amelynek területén több kotrásos vizes élőhely-rekonstrukcióra is sor került 

már az élőhelyi diverzitás helyreállítása érdekében. Hosszú távon a nyílt vizekkel mozaikoló 

nádas fenntartása a cél. A létrehozott mélyebb és sekélyebb nyílt vizű élőhelyeken a nád újbóli 

térhódítását meg kell akadályozni, ennek legcélszerűbb módszere a rendszeres víz alatti 

nádvágás, esetenként a zöld nád aratása. A beavatkozásokat „Vidra” és más munkagépekkel 

hajtotta végre a KNPI. 

 

5.3. Élőhely-rehabilitáció (helyszín, az élőhely típusa, forrása, kezdete, várható befejezése) 

 

2018 során önálló, nagy léptékű élőhely-rehabilitációs projektet nem indítottunk el, de 

folytattuk a korábbi uniós pályázatokból adódó (KIOP) feladataink végrehajtását (gyalogakác 

szárzúzózása), illetve az élőhely-rehabilitációs célú uniós (KEHOP) pályázataink végrehajtását 

(lásd 7. Projektek című fejezet). 

 

5.4. Fajmegőrzési tevékenységek (fajok és élőhelyek szerinti bontásban, feltüntetve a 

helyszínt) 

 

5.4.1. A fajokat érintő jelentősebb ökológiai állapotváltozások 

 

A 2018-as év csapadékmennyisége 589,9 mm volt, ami 2 %-kal alacsonyabb az 1981-2010 

évek átlagánál. A csapadék időbeli eloszlása ugyanakkor nagy szélsőségeket mutatott. Átlag 

feletti csapadékot hozott a február (az átlag több, mint duplája, 212 %-a, ezzel ez a harmadik 

legcsapadékosabb február 1901 óta), a március (231 %) és kisebb mértékben a június (132 %). 

A legszárazabbnak az április (az átlag 36 %-a hullott, a hatodik legszárazabb április 1901 óta) 

és az október (41 %) hónapok bizonyultak. A nyári csapadék eloszlása is szélsőségeket 

mutatott, esetenként egyhavi mennyiség is lehullott egy nap alatt. A kevéske októberi csapadék 

szintén nagyrészt 24-28-a között hullott, ekkorra már a Duna vízgyűjtőjén jelentős vízhiány 

alakult ki, így az év vége rekord alacsony vízállást eredményezett a Dunán. 

A szélsőségesnek mondható időjárási körülmények jelentős hatást gyakoroltak a növény- és 

állatfajokra. A kora tavaszi fajok – például az egyhajúvirág – virágzására nézve kedvezőnek 

bizonyult a február és március csapadékossága. Az áprilisi szárazság visszavetette a tavasz 

közepén nyíló fajok virágzási intenzitását, majd a május, júniusi jóval csapadékosabb hónapok 

már kedvező hatással voltak a védett és fokozottan védett növényfajok virágzására és 

termésérlelésére. A korábbi évekkel ellentétben ez a kedvező időjárás nyár közepéig kitartott. 

A második félév hosszú szárazsága érezhetően gyengítette az ősszel virágzó fajok állományait 

(pl. homoki kikerics). A szárazság miatt a szokásosnál kevesebb vízfelület fogadta az ősszel 

vonuló madarakat, ez a vizes élőhelyekhez kötődő fajok számára erősen kedvezőtlen 

körülményt jelentett.  

 

5.4.2. Fajmegőrzési tevékenységek ismertetése 
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Egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) 

A 2018-as virágzás kiemelkedő volt (csapadékos tavasz), az utóbbi tíz évet jóval meghaladó. 

Az állományok kezelése megfelelő. 2018-as évben a faj védelme szempontjából nem volt 

szükséges semmilyen a megszokottól eltérő beavatkozás. Az állományok stabilak, védelmi 

helyzetük változatlan. 

 

Tartós szegfű (Dianthus diutinus) 

 A 2006–2012 között folyó LIFE-pályázat során elvégzett élőhelykezelési, ill. -fejlesztési 

munkálatok, illetve ezek hatásainak nyomon követése az utánkövetési időszak alatt 

folyamatosan zajlott és a 2018 áprilisában zárult After Life időszakot követően is folytatódott.  

Az erdészeti élőhely-rekonstrukciók során kialakított tisztások fenntartása, valamint a 

selyemkóró megmaradt, illetve esetenként újonnan megjelent állományainak visszaszorítása 

továbbra is hatékonyan zajlott.   

A tartós szegfű állomány monitorozását a kisebb állományokon teljes populációra kiterjedően, 

míg a nagyobbaknál egyes kijelölt részpopulációkat érintően végeztük, ez utóbbi esetében 

szakértői becsléssel teljes állományra vonatkozó referencia adat felhasználásával számítottuk 

ki az összegyedszámot. Az eddigi tevékenységek és a monitoring adatok kiértékelése az After 

Life időszak zárásával és az országjelentés készítésével párhuzamosan történt meg. 

Megállapítottuk, hogy a tartós szegfű Life projekt keretén belül és az utánkövetési időszakban 

elvégzett tevékenységek (élőhely-rekonstrukció, inváziós fajok visszaszorítása, az állományok 

megerősítése ex situ felnevelt állományokból) hatására az állományok stabilizálása, a Life 

projektidőszakot megelőző erősen negatív trend megállítása, visszafordítása megtörtént. A 

felsorolt tevékenységek egy része folyamatos, és hatásuknak közép, illetve hosszútávon várható 

az érvényesülése. Mivel azonban a 2011. évi csúcs állományadatok után az összes egyedszám 

bizonyos mértékű visszaesését figyeltük meg, illetve a növény terjedése természetes élőhelyein 

csupán sporadikusan megfigyelhető, az állománydinamikai folyamatok racionális értelmezése 

érdekében további vizsgálatokat indítottunk el 2018-ban.  

A tartós szegfű életmenetének, generatív szaporodási sikerességének és mikropopulációs szintű 

terjedési képességének vizsgálata, az állománydinamikáját befolyásoló környezeti tényezőkkel 

kapcsolatos műszeres adatgyűjtés, illetve a tartós szegfű virágait látogató pollinátorok 

beazonosítása és azok előfordulási gyakoriságának becslése alapvető háttér információkkal 

szolgál az endemikus növényfajjal kapcsolatos további védelmi intézkedések tervezéséhez, 

hatékony kivitelezéséhez. 

 

Mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) 

2018-ban a mocsári kardvirág állományok nem igényeltek számottevő beavatkozást, a kezelés 

a korábbi években bevett gyakorlat alapján zajlott: évi egyszeri kaszálás, illetve a kunbaracsi 

lelőhelyen rövid ideig tartó legeltetés, mindkét élőhelyen a termésérés után. A kunbaracsi és a 

kunpeszéri állomány esetén a bekerítésnek köszönhetően a korábbi években jellemző, 

vaddisznók általi túrás már nem okozott problémát. 

2018 folyamán - az Élőhelyvédelmi Irányelv végrehajtásáról szóló országjelentéshez 

kapcsolódóan - az elmúlt 6 évre vonatkozóan áttekintettük a faj helyzetét, állományváltozásait, 

az alkalmazott kezelések hatásait. A populációk mérete többségében megfelelő, számos esetben 

növekedő tendenciát mutat. A megfelelő időpontban (és kellően magas tarlóval, stb.) végzett 

kaszáláson túl a termésérés utáni, rövid ideig tartó legeltetés is kielégítőnek tűnik a faj számára. 

Ugyanakkor az ismert állományok kis kiterjedéséből adódó sérülékenység ellensúlyozására a 

jövőben is szükségesnek tartjuk a csipak-semlyékihez hasonló új populációk létrehozását, 

megfelelő előkészítés és dokumentálás mellett. A következő felmérés az NBmR keretein belül 

2019-ben lesz esedékes, új állomány nem került elő az elmúlt év során.  

 

Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/fajmegorzesi%20tervek/diszes_tarkalepke.pdf
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A faj egyetlen ismert kiskunsági állománya a Peszéri-erdőben (HUKN20002) található.  

Általános, az életmenetre vonatkozó információk: A faj életmódja a hegyvidéki populációk 

esetében viszonylag jól ismert, a síkvidéki állományok életmenetéről (így a Peszéri-erdőben 

található populációkról) nem rendelkezünk a tényeken alapuló védelemhez szükséges, teljes 

körű specifikus ismeretekkel. Csehországi kutatások arra mutatnak rá, hogy a síkvidéki 

állományok más ökotípusba tartozhatnak, mint a hegy-és dombvidékiek, amely pl. a szekunder 

tápnövény fogyasztásában is megnyilvánulhat. 2019-2020-ra az MME-vel közösen szervezünk 

olyan vizsgálatokat, amelyek az alap biológiai ismeretek hiányának pótlását szolgálják majd. 

Jelen ismereteink alapján az feltételezhető (és hipotézisként később specifikus vizsgálatokkal 

tesztelendő), hogy a Peszéri-erdőben nem a fény, hanem a fény és nedvesség együttesen 

határozzák meg a használt élőhelyfoltok finom léptékű elhelyezkedését (a déli kitettségű, száraz 

élőhelyeken a tápnövények jelenléte ellenére sem észlelhetők a faj egyedei, ugyan akkor a nem 

túl száraz, záródáshiányos erdőállományokban is előfordul – tehát nem csak klasszikus külső 

vagy belső erdőszegélyekben fordul elő).  

Állománynagyság, finomléptékű elterjedés: 2018-ban számos olyan erdőrészletből (nem túl 

száraz, záródáshiányos erdőállományok) sikerült kimutatni a faj jelenlétét, ahonnan korábban 

nem volt adata a Peszéri-erdőből. Mindezzel együtt jelenleg nem rendelkezünk kvantitatív 

adatokkal a populációméretről, és a teljes használt terület finomléptékű térképével sem. A 2018-

as évben kutatási szerződés keretében független szakértők kezdték el a jelölés-visszafogás 

módszeren alapuló (rész-)állománynagyság meghatározást, valamint a finomléptékű 

térképezést (beleértve az eddighelyben nem végzett lárva tömegesség felmérést). 

Élőhelyek kezelése: az OAKEYLIFE (LIFE16/NAT/HU/000599) projekt keretében a 2018/19 

tél során több teljesen elcserjésedett nyiladék és erdei út lett 4 m szélességben kizúzva, az 

útszéli cserjék (elsősorban fagyal) megkímélésével, így a faj által használt élőhelyek kiterjedése 

várhatóan nőni fog, amiről a 2019-es felmérések adatai fognak visszajelzést adni. 

Veszélyeztető tényezők: az illegális közlekedés (a nem közútnak minősülő erdészeti út- és 

nyiladékhálózaton) számos imágó pusztulását okozza, a talajvízszint-csökkenés miatt a 

termőhelyek leszáradása feltételezhetően kedvezőtlen hatásokat vált ki. 

Javaslatok: az állományfelmérés eredményei alapján új helyszínekre való betelepítése (site-on 

belül a Kunpeszéri Szalag-erdőbe, illetve a szomszédos HUKN20003-ban az Adacsi-erdő 

megfelelő élőhelyeire) megfontolandó. 

 

Ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) 

Az ezüstsávos szénalepke állományméretének változásával kapcsolatban a 2018-as évre 

vonatkozóan nem rendelkezünk információkkal és a faj egyedei által elfoglalt élőhelyfoltokban 

a tárgyévben élőhelykezelés nem történt. Ugyanakkor a szomszédos, de a lepkék által még nem 

kolonizált gyepterületeken legeltetés és a téli időszakban kis intenzitású cserjeirtás zajlott. 

  

Pusztai gyalogcincér (Dorcadion fulvum cervae) 

A pusztai gyalogcincérek által elfoglalt élőhelyen az elfogadott fajmegőrzési tervvel 

összhangban, a Felső-Kiskunság Természetvédelmi Tájegység területén és a VEKOP-4.2.1-15-

2016-00007 megnevezésű projekt keretén belül elkezdődött a valamikori rizskalitkák körül futó 

csatornák betemetése és ezzel kapcsoltan a csatornák mentén felnövő ezüstfák (Eleagnus 

angustifolia) eltávolítására is részlegesen sor került. 

Ezen felül a KNPI saját költségvetésből megbízott egy külsős kutatót (Danyik Tibor), aki a 

Felső-kiskunsági szikes puszta (HUKN20001) mintaterületen végzett az állománynagyság 

változására vonatkozó vizsgálatokat. 

 

Rákosi vipera (Vipera ursinii) 

Állománynagyság, finomléptékű elterjedés: A rákosi vipera a Felső-kiskunsági turjánvidék 

(HUKN20003) északi harmadában (kb. bruttó 1400 ha-on) és a Bócsa-bugaci homokpuszta 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/fajmegorzesi%20tervek/ez%FCsts%E1vos%20sz%E9nalepke.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/fajmegorzesi%20tervek/pusztai_gyalogcincer.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/fajmegorzesi%20tervek/rakosi%20vipera.pdf
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(HUKN20024) területén (kb. bruttó 1200 ha-on) fordul elő. A bruttó előfordulási terület 

mindkét helyszín esetében a jelenlegi ismereteink alapján elegendő kiterjedésű egy-egy 

életképes rákosi vipera metapopuláció fenntartásához. Ez a feltételezés arra alapozható, hogy a 

korábbi – lényegesen kisebb – elterjedési területen is volt annyi egyed, hogy a helyreállított, 

szomszédos területeket spontán rekolonizálták. Fontos figyelembe venni, hogy az eddigi 

ismeretek alapján a kis otthonterületű rákosi vipera számára (a kifejlett egyedek jellemzően 0,5-

2 ha-t használnak) a bruttó előfordulási területen belül nagyobb kiterjedésű nem használt, és 

diszperzióval nem feltétlenül áthidalható részek is lehetnek. Az egyedek által ténylegesen 

használt nettó terület kiterjedéséről nincs pontos ismeretünk. A két kiskunsági élőhely-komplex 

esetében a rákosi vipera állományok változásairól, kvantitatív elemzések elvégzéséhez (i.e. 

megbízható populációdinamikai modell felállításához) nem rendelkezünk megfelelő 

mennyiségű és minőségű adattal. Ennek oka elsősorban a rákosi vipera rendkívül alacsony 

észlelhetősége, ami hagyományos monitoring módszerek alkalmazásával nem biztosítja azt a 

robosztus adatmennyiséget, amelyekre alapozva megbízható számításokat lehetne végezni (pl. 

fogás-visszafogás módszerek alkalmazásával). A KNPI szakemberei a rákosi vipera 

védelmével foglalkozó szakemberekkel egyetértésben 2017-ig úgy vélték, hogy a fogás-

visszafogás alapuló módszerek (pl. a megfogás-fejfénykép készítésén alapuló egyedi azonosítás 

– visszafogás) megfelelő adatot fognak szolgáltatni az állományváltozások meghatározásához. 

Azonban a visszafogások alacsony száma miatt ez érdemben mégsem volt alkalmazható 

megbízható populációdinamikai elemzések elvégzésére. Ennek lehetséges magyarázataként 

felmerült az az eddig nem tesztelt hipotézis is, hogy a rákosi vipera viselkedésében változást 

vált ki a megfogással járó stressz. 

 

A szakértői becslések (forrás: MME kutatási jelentés, 2018., illetve Mizsei Edvárd kutatási 

jelentése 2018) a Felső-kiskunsági turjánvidék területére (bruttó 1400 ha) kb. 820, illetve a 

Bányatavi-rét délnyugati részére (ami csupán 6 ha-os részét képezi a teljes Felső-kiskunsági 

élőhely-komplexnek) 140 rákosi vipera egyedből álló populációt valószínűsítenek.  

 

A korábbi szakértői véleményekhez képest (amik 150-250 egyedre tették a Felső-kiskunsági 

turjánvidék területén élő rákosi vipera egyedek számát), jelentősen emelkedett tehát a becsült 

populációméret. Ennek elsődleges oka a szakértők által alkalmazott módszerek különbözősége, 

az információ megbízhatóságát egyelőre nagyfokú óvatossággal kell kezelni. Összességében a 

jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Felső-kiskunsági turjánvidéken élő állomány 

populációdinamikáját illetően minimum stagnálást, vagy enyhe növekedést tartunk 

valószínűnek. 

 

A Bócsa-bugaci terület esetében – egyéb abundancia adatok hiányában – a stagnálást tartjuk 

legvalószínűbbnek. Azonban a területen 2018-ban két újabb nagyobb kiterjedésű élőhelyfolton 

(110+60 ha) sikerült kimutatni a faj jelenlétét, ami – az állománybecslés elvégzését követően - 

az ismert állománynagyságot növelni fogja. 

 

Bizonyos mintázatokból (pl. a tradícionális rákosi vipera élőhelyekkel közvetlenül határos 

visszagyepesített területek spontán rekolonizációja alapján) úgy gondoljuk, hogy a 2013-as 

adatlapban feltüntetett állománycsökkenést sikerült megállítani. Ugyanakkor több, korábban 

kisebb jelentőségűnek vélt veszélyeztető tényezőről konkrét vizsgálati eredmények kimutatták, 

hogy sokkal nagyobb negatív hatást gyakorolnak a rákosi vipera állományokra. Ilyen például a 

vaddisznó által teljes feltúrt területek kiterjedésének jelentős növekedése, a borz és a róka 

nagymérvű predációja, a helyreállított területek vegetációjának vártnál sokkal lassúbb spontán 

szukcessziója (elsősorban a rákosi vipera számára fontos struktúraképző, rossz 

terjedőképességű növényfajok betelepedésének hiánya miatt).  

 



61 

 

Veszélyeztető tényezők: A kiskunsági rákosi vipera állományokra ható negatív hatások 

kvantitatív értékeléséhez nem rendelkezünk kellő mennyiségű és minőségű adattal. Szakértői 

vélemények alapján a vadászható vadfajok (borz, róka, dolmányos varjú, vaddisznó) 

viperafogyasztása jelentős veszélyt jelent a populációkra. Ehhez hozzájárul a nem vadászható 

fajok (szalakóta, kígyászölyv) állományainak emelkedéséből eredő, megnövekedett mértékű 

predáció is. Az időszakos vagy állandó többletvízhatásnak kitett élőhelyek kiterjedése is 

csökken (a Turjánvidéken a mezőgazdasági célból történő belvízelvezetések miatt elsősorban). 

Az inváziós növényfajok (elsősorban a selyemkóró) terjedése az élőhely minőségét jelentősen 

rontja. A kaszált területeken minden hüllőfaj állománya jelentősen csökken, a rákosi vipera a 

feltételezések alapján jelentősen visszaszorul, vagy akár a kipusztulás szélére kerül az így kezelt 

területeken. 

 

Élőhelyek kezelése: A bugaci élőhelyek egy része még mindig túllegeltetett a rákosi vipera 

számára kedvezőnek tartott szinthez képest. A felső-kiskunsági élőhelyeken jellemzően a rákosi 

vipera számára kedvezőnek tartott módon vannak kezelve, a gyep természetes szerkezetét 

megőrző, az egyes évek között tervezett módon változó intenzitású - de a túlhasználatot 

gondosan kerülő - legeltetéssel. 

 

Javaslatok: A fajmegőrzési terv minőségi revíziója fontos (és 2019-re be is tervezett) feladat 

lenne. 

 

Túzok (Otis tarda) 

A túzok védelme 2018-ban „A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” c LIFE 

projekt keretében történt. A projekt hazai akcióinak koordinátora Lóránt Miklós 

természetvédelmi területfelügyelő. 

A KNPI területén 2018-ban megvalósult legfontosabb túzokvédelmi intézkedéseket azon 

veszélyeztető tényezők alapján kategorizálva szerepeltetjük, amelyek mérséklését az adott 

beavatkozás a leginkább hivatott mérsékelni. 

1. Élőhelyek vesztése: hatósági engedélyezési eljárásokban több természetvédelmi kezelői 

nyilatkozat született élőhely-megszüntetésére irányuló irreverzibilis folyamatok 

megelőzésére, a beruházási tervek módosítására (például a következő tervezett beruházások 

kapcsán: ipari park létesítése Bugyi külterületen, napelemparkok létesítése Apaj és Bugyi 

külterületen, kunszentmiklósi kerülőút). 

2. Légvezetékekkel történő ütközés: a LIFE program keretében az ELMŰ Hálózati Kft. 25 km 

középfeszültségű és az ahhoz kapcsolódó kisfeszültségű légvezetékszakasz kiváltásának 

tervezését és engedélyezését folytatta le 2018-ban Pest-megye túzokos területein (Bugyi és 

Apaj külterület), illetve a munkálatok is megkezdődtek 2018/2019 telén. Ezzel 

párhozamosan az NKM Áramhálózati Kft. 17,3 km középfeszültségű légvezetéket váltott 

ki földkábellel, és további 17,8 km tervezését kezdte meg 2018-ban. 

3. Intenzív mezőgazdasági tevékenység okozta veszteségek: a túzokvédelmi szempontból is 

kedvező földhasználat érdekében számos egyedi kezelői nyilatkozat született, ezen felül az 

agrár-környezetgazdálkodási program MTÉT programjának koordinációja is ezt szolgálta, 

a KNPI haszonbérbe adott, illetve saját használatában lévő földterületeken végzett konkrét 

kezelések mellett. 

4. Ragadozók okozta veszteségek: a LIFE program keretében a KNPI 600550 sz. 

vadászterületén territórium alapú ragadozógyérítést végzett a KNPI, ezen felül további 2 

vadásztársaság területén folyt hasonló intenzitású munka a velük kötött együttműködési 

megállapodások alapján. 

 

A LIFE program keretében túzokvédelmi látogató- és oktatóközpont épül Kunszentmiklós-

Bösztörpusztán, aminek engedélyes tervei 2018-ban készültek el. Számos ismeretterjesztő cikk, 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/fajmegorzesi%20tervek/T%FAzok%20.pdf
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szakanyag, rádió- és TV interjú, honlap- és facebook hír, valamint vezetett túra és a 

túzokvédelmet népszerűsítő program valósult meg 2018-ban. 

 

Fehér gólya (Ciconia ciconia) 

A fehér gólya fészkét manapság döntően a kisfeszültségű légvezeték tartóoszlopaira rakja 

(mintegy 90%-ban); a fészkek védelmének érdekében továbbra is szükséges az újonnan létesült 

fészkek magasítása és a meghibásodott, veszélyes fészekmagasítók cseréje. A 2018-as évben 

összesen 31 db fészekmagasító került kihelyezésre az NKM Áramhálózati Kft. 

együttműködésével.  

2018-ban 13 példány sérült, mentett fehér gólyát vett át a Szegedi Vadaspark, illetve a 

Kecskeméti Vadaspark a KNPI mentést végző munkatársaitól.  

A dokumentált esetek alapján a középfeszültségű légvezetékek a fokozottan védett fehér gólya 

állományát kiemelten veszélyeztetik, ami alátámasztja a fajmegőrzési terv megállapításait. A 

2018-ban megtalált, 94 elhullott példány a felderített esetek mintegy 32%-át teszi ki. A KNPI 

tapasztalatai szerint a gólyákat egyrészt a fészek mintegy 500 m-es sugarában lévő szigeteletlen 

középfeszültségű légvezetékek veszélyeztetik, másrészt pedig a vonulási időszakot megelőzően 

az alkalmas táplálkozó helyek környezetében lévő légvezetékek okoznak jelentős, adott esetben 

tömeges pusztulást (kiemelten a regionális hulladéklerakók és nagyobb, frissen kaszált 

lucernatarlók, frissen művelt mezőgazdasági területek környezete). A KNPI azzal a 

kezdeményezéssel élt az NKM Áramhálózati Kft felé, hogy a dokumentált esetek alapján az 

érintett fészkek 500 m-es körzetét, illetve a további pusztulások helyszíneihez tartozó teljes 

kapcsolóközöket szükséges a jelenleg elérhető legjobb madárvédelmi technológiai megoldások 

alkalmazásával kezelni. 

 

Széki lile (Charadrius alexandrinus) 

A KNPI területén a fajvédelmi tervnek megfelelő legeltetés zajlott saját állatállománnyal, 

illetve a bérbe kiadott területeken is. A faj kiskunsági állományát a kártalanítási keretből 

felmértük, de a célzott felmérés ellenére sem találtunk fészkelő párt idén. A Kiskunságban 

megjelenő egyedekről biotikai adatgyűjtés zajlott. Vadászokkal együttműködve a predátorok 

visszaszorítása zajlik. 

 

Kis lilik (Anser erythropus)  

A fajról biotikai adatgyűjtés zajlott az KNPI-ben. Vadászati ellenőrzések is történtek olyan 

helyeken, ahol a ludak nagy számban vonulnak át. A legeltetés a táplálkozóterületeken a kis 

lilikek számára is kedvező volt, ezzel több madarat is védett területen belül lehetett tartani, ahol 

vadászati tilalom van. 

 

Kék vércse (Falco vespertinus)  

A faj kiskunsági állománya felmérésre került, ezzel párhuzamosan az optimális fészkelőhelyeit 

megteremtő vetési varjú kolóniákról is pontos képet sikerült szerezni. A kék vércsék által 

használt költőládák állapotának felmérése megtörtént, a régi, elhasználódott ládák pótlása 

megkezdődött.  A KNPI saját állatállományával végzett legeltetés a kék vércsék számára 

értékes élőhelyeket tart fenn. Fokozott intenzitású adatgyűjtés zajlott a középfeszültségű 

vezetékszakaszok mentén, hogy ezek káros hatásai pontosan ismertté váljanak, és kiválasztásra 

kerüljenek a legveszélyesebb szakaszok, amik az áramszolgáltatóval (NKM Áramhálózati Kft.) 

együttműködésben madárbaráttá alakítandók.  

 

Délvidéki földikutya (Nannospalax leucodon) 

A bajai és a kelebiai populációknak egyaránt jó éve volt a túráscsoportok száma alapján. Az 

élőhelykezelésben az előző évhez képest nem történt változás. Kelebia térségében két új 
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élőhelyrészt kezdtek kolonizálni az állatok. A kelebiai lemorzsolódott egyedek közül hét egyed 

áttelepítése történt Öttömösre. A hét egyedből 5 egyed mutatott életjeleket 2019 tavaszán. 

hely Baja Kelebia 

év 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

túráscsoport (db) 321 283 380 186 159 242 

százalék 100 -13 +35 100 -15 +52 

 

5.4.3. Védett fajokkal kapcsolatos illegális cselekmények észlelése 

 

2018-ban védett növényfajok egyedeinek és élőhelyeinek veszélyeztetése – túllegeltetés, illetve 

gyep tárcsázása - miatt 9 alkalommal fordult a KNPI a természetvédelmi hatósághoz, annak 

eljárását kezdeményezve. Ezekben az ügyekben határozati formába foglalt figyelmeztetést 

kaptak a veszélyeztetés elkövetői, illetve kötelezve lettek az eredeti állapot helyreállítására. 

Természetvédelmi bírság kiszabására nem került sor (rendszerint az objektív bírságalap 

meghatározásának nehézségei miatt). Egy ügy a kezdeményezett jogorvoslatok miatt bírósági 

szakaszban tart.   

 

Egy lajosmizsei díszmadártartó ellen engedély nélkül tartott, természetvédelmi oltalom alatt 

álló madarai (nandu, cifra réce, kisbukó, kanalas réce, üstökös réce, íbisz, sárga homlokú 

amazon) miatt indult eljárás. 

Érintett fajok egyedszáma: 

6 pld. nandu     - helybenhagyólag került lefoglalásra 

2 pld. cifra réce    - Szegedi Vadasparkban került elhelyezésre 

2 pld. üstökös réce    - Szegedi Vadasparkban került elhelyezésre 

2 pld. kis bukó    - Szegedi Vadasparkban került elhelyezésre 

5 pld. kanalas réce    - Szegedi Vadasparkban került elhelyezésre 

2 pld. indiai lúd    - Szegedi Vadasparkban került elhelyezésre 

3 pld. íbisz, ebből 2 pld. skarlátbatla  - Szegedi Vadasparkban került elhelyezésre 

2 pld. sárgafejű amazon   - Kecskeméti Vadaskertben került elhelyezésre 

 

5.5. Idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos gyakorlati tevékenységek 

 

Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowskyi) állományainak irtása. 

Helyszín: Kiskőrös, ex lege védett lápterület. 

Vegyszeres utókezelés (glifozát tartalmú gyomirtó szerrel) történt a Kiskőrös 0481/2’c’ hrsz-ú 

területen a már kezelt, de még mindig erősen hajtó állományok elpusztítása érdekében, két 

foltban,, összesen 7 alkalommal (2018. 04.25, 05.11., 05.18, 05. 29, 07.12, 07. 28.), kb. 1 ha 

nagyságú területen.  

Forrása: saját költségvetésből.  

Tevékenységet végzi: KNPI munkatársai.  

Főbb eredményei: Sikerült 100 %-ban visszaszorítani a mintegy 800-1000 töves kezdeti 

hajtásos populációt. A talaj magbank készletének kiürüléséig azonban folytatni kell a kezelést. 

 

Mosómedve (Procyon lotor) észlelése és kilövése. 

Helyszín: Felgyő 0120/ 

2018.05.15-én 1 pld. észlelése és kilövése Felgyő külterületén (EOV:141 644; 735688). 

 

Nílusi lúd(Alopochena egyptiacus) észlelése. 

Helyszín: Harta 082/74 
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2018.04.03-án 2 pld. észlelése került sor Harta település szélén, egy víztározó partján 

(EOV151733; 648702), beavatkozás nem történt. Megtalálásukat követően rövid időn belül a 

madarak tovább repültek, a működési területünkön máshol nem észlelték őket. 

 

Cifrarák(Orconectes limosus) észlelése 

Helyszín: Szakmár 0222/ 

2018.04.23-án a foktői csatorna zsilipnél (EOV: 653 945; 135 453,236) kb. 200 elpusztult 

egyedre bukkantak a KNPI szakemberei.  

 

Vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta elegans) észlelése és befogása, mentőközpontba 

szállítása. 

 

2018. június 18-án Harta-Állampuszta területén, csatornaparton tojásrakási kísérlet közben 1 

pld. 

2018. június 25-én Tataháza, Rákóczi u. 33. belterületen lakossági bejelentésre 1 pld. 

2018. április 18-tól szeptember 29-ig szegedi Gyálai Holt-Tiszán 32 pld. vörösfülű 

ékszerteknős fogtak be varsával  és napozócsapdával a Szegedi Tudományegyetem 

munkatársai. A holtág mederkotrásos rehabilitációja folyik, a kotrás megkezdése előtt a 

területen élő mocsári teknős állomány kimentését végezték a szakemberek, ennek során lettek 

befogva az inváziós teknősfaj egyedei is. 

2018-ban a Kecskeméti Vadasparkba 30 pld. ékszerteknőst vittek be. 

2018-ban a Szegedi Vadasparkba 25 pld. ékszerteknőst vittek be. 

 

Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) állományainak észlelése és irtása. 

 

Közönséges selyemkóró célzott kezelésére került sor a fokozottan védett tartós szegfű 

(Dianthus diutinus) élőhelyein, az alábbiak szerint: 

2018.07.03-án Kiskunmajsa külterületén (EOV: 132971; 691205) 23 ha-on mechanikai kezelés 

(szárzúzás), 1000-5000 tövet érintően. 

2018.08.14-én Harkakötöny külterületén (EOV: 128925; 689440) 0,9 ha-on kémiai kezelés 

(gyomirtószerrel való permetezés), kb. 100 tövet érintően. 

2018.08.16-án Kiskunhalas külterületén (EOV: 124112; 680432) 0,02 ha-on kémiai kezelés 

(gyomirtószerrel való permetezés) tízes nagyságrendű tövet érintően. 

2018.08.17-én Szank külterületén (EOV: 138259; 698048) 0,01 ha-on mechanikai kezelés 

(kaszálás), tízes nagyságrendű tövet érintően. 

2018.08.27-én Kiskunmajsa külterületén (EOV: 132029; 691765) 0,3 ha-on mechanikai 

kezelés (tokgyűjtés), kb.100-200 tövet érintően. 

 

Sporobulus cryptandrus (prérifű faj) észlelése és kezelése 

 

Az észak-amerikai származású növényfaj új állományait észlelték a KNPI szakemberei 2018-

ban, amelyek összesített állománynagysága immár kb. 10-20.000 tő. A növényfaj ugyan nem 

szerepel az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási 

rendeletben, de a tervezett nemzeti lista „megfigyelési listáján” szerepel, ezért fontosnak 

tartjuk, hogy beszámoljunk terjedéséről. Véletlenszerű megtalálásra és szisztematikus 

felmérésből származó adatgyűjtésre egyaránt sor került. A növény Kiskunmajsa, Tázlár, 

Harkakötöny, Kiskunhalas, Imrehegy külterületén, földutak mentén, degradált 

homokterületeken él.  A Pirtói homokbuckák TT védett természeti területén is észleltük. 

Mechanikai és vegyszeres irtását végeztük, összesen kb. 1 ha nagyságú területen kísérleti 

jelleggel, aminek eredményéről jövőre tudunk beszámolni. 
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5.6. Génmegőrzés 

 

5.6.1. Génmegőrzési tevékenység ismertetése állatok esetében (beleértve a hagyományos 

magyar kutyafajtákkal kapcsolatos tevékenységeket, illetve az igazgatóság által a különböző 

haszonállatfajokból és -fajtákból tartott nukleusz- és génmegőrzési állományokat) 

 

Az Igazgatóság a használatában lévő gyepterületek kezelését, legeltetését a saját tulajdonában 

lévő magyar szürke szarvasmarha, magyar házi bivaly, illetve Furioso-North Star ló 

állományával oldja meg. Az állomány öt állattartó telepen van elhelyezve (Fülöpszállás-

Kígyóshát, Izsák, Bugacpusztaháza, Pusztaszer és Kunszentmiklós-Nagyállás). Az 

állatállományról saját törzskönyvi nyilvántartás készül, a bugaci és izsáki gulya a legmagasabb 

kategóriájú génmegőrző, nukleusz tenyészet, sok nukleusz tehénnel, példamutató tenyésztői 

munkával. Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő állatállomány „bio” minősítésű, a 

Biokontroll Hungária Kft. által folyamatosan monitorozott. 

 

Faj Fajta 
Egyedszám 

2015.12.31. 

Egyedszám 

2016.12.31. 

Egyedszám 

2017.12.31. 

Egyedszám 

2018.12.31. 

Szarvasmarha magyar szürke 1459 1434 1214 1166 

Bivaly magyar házi bivaly 759 874 953 946 

Ló 

arab telivér 1 1 1 1 

angol telivér 1 1 1 2 

Furioso-North Star 25 30 38 44 

egyéb félvér 0 2 2 2 

 

Bugac: 2015 óta az állatok gondozását vállalkozói szerződésben biztosítja az Igazgatóság. 

Génmegőrző, nukleusz tenyészet, sok nukleusz tehénnel, példamutató tenyésztői munkával. 

240 tehén és 79 növendék üsző alkotja aktuálisan az állományt. A tenyészetben túlnyomórészt 

a ritkább, értékesebb vonalak az uralkodóak (A, C, K). Fenotípusos megjelenésükben a tehenek 

a finomabb, nemesebb típust testesítik meg. A korábban eddig Bugacon elhelyezett „B” vonalú 

gulya, a 2018-os évben a kunszentmiklós-nagyállási állattartó telepen nyert elhelyezést.  

  

Izsák: 2014-től vállalkozói szerződés keretében történik a telepen az állatok gondozása, 

génmegőrző, nukleusz tenyészet, sok nukleusz tehénnel. 265 tehén, 80 növendék üsző és 42 

tenyészbika alkotja aktuálisan az állományt. Fenotípusos megjelenésében az állomány inkább 

a tömegesebb, robosztusabb típust képviseli. A tenyészetben a tömegességet leginkább hordozó 

M, V, T vonalak a meghatározóak. Izsákon a vásárolt, valamint az Igazgatóság egyes állattartó 

telepéről átszállított állatállomány fogadásához szükséges karantén is működik. Ezen a telepen 

történik a tenyészbikák teleltetése is. 

Az izsáki őshonosállat-tartó telepen működik az igazgatóság Furioso-North Star ménese. Bár 

az állattartó telep vállalkozó üzemeltetésében van, a ménesben saját állatgondozóink látják el a 

napi feladatokat. Az állomány jelenleg 24 tenyészkancát, 3 tenyészmént, 2 heréltet, 5 növendék 

kancacsikót, 10 növendék méncsikót és 5 szopós csikót számlál. 

 

Fülöpszállás (Kígyóshát): Az állattartó telep saját üzemeltetésben van. A telepen ebben az 

évben 207 bivaly tehén és a szaporulata (101 borjú), 3 tenyészbika, és 463 növendék állat került 

elhelyezésre.  

 

Pusztaszer: Az állatgondozási feladatokat szerződéses vállalkozó látja el a telepen. A nőivarú 

házibivaly-állományt jelenleg 66 tehén, 50 növendék üsző, 1 tenyészbika, 55 növendék bika 

alkotja. Ezen a telepen vannak elhelyezve a magyar szürke szarvasmarha tenyésztési 

utánpótlásra szánt évjáratok (139 egyed) is. 
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Kunszentmiklós (Nagyállás): A telepet 2016.óta vállalkozó üzemelteti. A telepen az egykori 

tiszaalpári gulya, és a bugaci „B” vonalú gulya (összesen 86 tehén), és szaporulatuk vannak 

elhelyezve. Szintén a telepen nyert elhelyezést 90 növendék állat. A telep bugaci tenyészetkód 

alatt, külön tartási hely azonosítóval rendelkezik, így az itt elhelyezett állatok az Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szabályai szerint a bugaci és a Fülöpszállás-kígyósháti 

tenyészetkódra vannak bejelentve.  

 

Az apaji bikatelep állatgondozási feladatait szerződéses vállalkozó látja el. Az STV jelölt 

bikák kihelyezésére az apaji bikatelep mellett a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által 

működtetett bikatelepet 2018-ban is igénybe vettük.  

 

Az őshonos állatállomány telepeken történő elhelyezése 2018. december 31-ei állapot 

szerint:  

 

Magyar szürke szarvasmarha 

Tartási hely (majorság) 
Tenyész- 

tehén 

Tenyész- 

bika 

Növendék 

üsző 

Növendék 

bika 
Tinó 

Szopós 

borjú 
Összes 

Bugac 240 0 79 18 0 0 337 

Izsák 265 42 80 21 0 0 408 

Pusztaszer 0 0 139 0 0 0 139 

Kunszentmiklós/Nagyállás 86 0 20 6 64 0 176 

Kígyós-hát 48 0 5 0 0 0 53 

Apaj-bikatelep 0 0 0 28 0 0 28 

Sarród-bikatelep 0 0 0 25 0 0 25 

Összesen:  639 42 323 98 64 0 1166 

 

Magyar házi bivaly 

Tartási hely (majorság) 
Tenyész 

tehén 

Tenyész 

bika 

Növendék 

üsző 

Növendék 

bika 
Tinó 

Szopós 

borjú 
Összes 

Pusztaszer 66 1 50 20 35 0 172 

Kígyós-hát 207 3 226 30 207 101 774 

Összesen:  273 4 276 50 242 101 946 

 

Az Igazgatóság 2014. év tavaszán és őszén két ütemben fogott neki egy őshonos Furioso-North 

Star fajtájú lóállomány beállításának. Legutóbb 2017. év tavaszán, a LIFE12 NAT/HU/001188 

számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban" című pályázat keretében 

történt 3 tenyészkanca vásárlása. A ménes jelenlegi létszáma 24 tenyészkanca (1 angol telivér 

és 1 shagya arab kanca már a ménes alapításakor a KNPI vagyonkezelésében volt) 3 

tenyészmén, 5 növendék kancacsikó, 10 növendék méncsikó, 2 herélt és 5 évjárati szopós csikó. 

Az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő lovak közül 1 Furioso North-Star kanca, és 1 arab 

telivér kanca természetvédelmi őröknél kihelyezve tölt be szolgálati ló feladatot, 8 ló 

sportkipróbálás alatt áll. A ménes az Izsáki Beke-majorban van elhelyezve, ahol a kezdetektől 

létezett egy lovak fogadására alkalmas istálló, illetve jelenleg is folyamatban van egy, a telep 

felújítására, minden igényt kielégítővé tételére irányuló KEHOP pályázat elkészítése. A 

szaporodás ütemét jelenleg 3 mén szolgálja, melyek közül egy mind genetikailag, mind külső 

értékmérő tulajdonságaiban minden igényt kielégítő „A” vonalú Furioso-North Star mén.  

 

Az őshonosállat-tartó telepekhez tartozó kezelt (legeltetett) védett területek nagysága:  

Tartási hely (majorság) Legeltetett terület (ha) 
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Bugac 1 600  

Izsák 1 000 

Pusztaszer 1 190 

Kígyós-hát 1 300 

Kunszentmiklós/Nagyállás 900 

Összesen: 6 090 

Az őshonos telepekhez tartozó védett, legeltetett területeken kívül, a nyári legeltetéses 

szezonban kihelyezett legeltetést végzünk a hajósi legelőkön, mintegy 70 ha-on magyar házi 

bivaly gulyával. 

 

A magyar szürke szarvasmarha és magyar házi bivaly állományunk fejlesztése folyamatos, 

azonban nélkülözhetetlen a selejtezés, a tenyésztésre alkalmatlan állatok értékesítése is. 2018-

ban a magyar szürke szarvasmarha állományból összesen 522 egyed került ki a tenyészetekből 

(456 db export célú vágás, 19 db kényszervágás, 16 db saját célú vágás, 31 db elhullás). Magyar 

házi bivaly állományunkból 122 db állat értékesítésre került, 27 db saját célú vágásra, 5 db 

kényszervágás, 11 db elhullás, 5 db más tenyészetbe helyezése történt. A selejtezés elsősorban 

a tenyésztési selejt állatokra irányult.  

Az őshonosállat-tartó telepekről 8349 tonna „bio” minősítésű mélyalmos szarvasmarha- és 

bivalytrágya értékesítése valósult meg.  

 

Mudi: Az Igazgatóság 2016. év elejétől fogva foglalkozik az őshonos ebfajták közé tartozó 

mudi tenyésztésével. 2016. dec. 31-ig összesen 9 egyed beszerzése történt meg. A 9 egyedből 

1 egyed a 2017-es év folyamán, 1 egyed a 2018-as évben elpusztult. 2018-ban az egyik 

betanítást végző dolgozó kilépésekor kérvényezte az általa trenírozott eb megvásárlását, 

melyhez Igazgatóságunk hozzájárult. Ezáltal 6 egyed pásztorkutyánk van, 5 szuka és 1 kan. A 

tenyészcélt a pásztoroló állattartáshoz használható kutya génmegőrzésében, tenyésztésében 

fogalmaztuk meg, ennek megfelelően a beszerzett kölykök kiképzése a saját állományban lévő 

gulyásoknál valósul meg. 

 

A kutyákkal a kiképzésük mellett, a 2018-as évben kiállításokon is megjelentünk, az alábbi 

eredményekkel: 

 

• Királytanyai Galiba 2017-2018. évben 2xCAC, 1xR.CACIB, 3x Kitűnő minősítést 

szerzett. Ezen kívül terelési képességvizsgával, képességteszttel, és tenyészszemlével 

rendelkezik. 

 

5.6.2. Egyéb állatállomány, kezelésük 

 

Az Igazgatóság a fentebb említetteken kívül egyéb állatállománnyal nem rendelkezik. 

A LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a 

Kiskunságban című pályázat keretében magyar tarka szarvasmarhák beszerzése kezdődik 2019. 

év tavaszán.  

 

5.6.3. Génmegőrzési tevékenység ismertetése növények esetében (az igazgatóság által 

fenntartott tájfajta gyümölcsös kertek, egyéb génmegőrző bemutató kertek, génmegőrzéshez 

kapcsolódó beruházások stb.)  

 

Tavasszal az Igazgatóság az Orgovány 084/50k hrsz.-ú ingatlan-alrészletből 0,3 ha 

gyümölcsös kertet hozott létre, az alábbi gyümölcs fajtákból: 
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Faj Fajta Besorolása fajta szerint Mennyiség (db) 

ALMA 
Húsvéti rozmaring Államilag elismert 5 

Asztracháni piros Hivatalosan elismert leírással rendelkező 5 

KÖRTE 

Citrom körte Hivatalosan elismert leírással rendelkező 3 

Kieffer Szaporításra egyedileg engedélyezett 4 

Vilmos Államilag elismert 4 

Kecskeméti muskotályos   3 

Bosc Államilag elismert 3 

KAJSZIBARACK Magyar kajszi Államilag elismert 3 

CSERESZNYE 
Kelebiai korai Államilag elismert tájfajta 2 

Szomolyai fekete Államilag elismert 2 

MEGGY 
Csengődi Államilag elismert 3 

Cigány Államilag elismert 3 

SZILVA Ageni Államilag elismert 5 

Összes:     45 

 
 

5.7. Erdőterületek, erdőgazdálkodás 

 

5.7.1. Nem saját vagyonkezelésben lévő védett és Natura 2000 erdőterületek 

 

A KNPI működési területén nem saját vagyonkezelésű erdőből több mint 19 ezer ha található 

Natura 2000 területen, és több mint 2600 ha országos jelentőségű védett természeti területen.  

Jellemző őshonos erdei élőhelytípusok az igazgatóság működési területén: borókás-nyárasok, 

homoki tölgyesek, keményfás ligeterdők, fűz-nyár ligeterdők, bokorfüzesek, láperdők. 

 

2018-ban valósult meg a KNPI működési területén a Kiskőrösi erdőtervezési körzet 

erdőtervezési eljárásának terepi felvételezése. Ebben az Igazgatóság szakemberei aktívan 

közreműködtek az erdőtervezőkkel, munkájukat a rendelkezésre álló biotikai adatokkal és 

természetvédelmi kezelési irányelvekkel, javaslatokkal egyaránt segítették. A  jelentős 

természeti értékek előfordulásával érintett erdőgazdálkodók tájékoztatást kaptak a KNPI-tól az 

erdőgazdálkodási lehetőségeket, körülményeket befolyásoló értékek hollétéről. 

 

5.7.2. Erdőrezervátum felmérésének  főbb eredményei 

 

2018-ban a Saséri Erdőrezervátum felmérésére került sor. Az erdőrezervátum erősen fertőzött 

inváziós fa- és cserjefajokkal (zöldjuhar, amerikai kőris, gyalogakác). Az idős, őshonos 

faegyedek elhalását követően a keletkező lékekben szinte csak tájidegen fafajok magoncai, 

illetve fiatal egyedei növekednek fel. A magterületek faállományában idővel a tájidegen fafajok 

állományai fognak dominálni, ha továbbra is ragaszkodik a természetvédelmi kezelő az 

erdőrezervátumok kijelölésekor deklarált alapelvhez, a tudományos ismeretszerzést szolgáló 

beavatkozás-mentességhez. Az erdőrezervátum otthont ad a fokozottan védett rétisas egy 

költőpárjának is. 

 

5.7.3. Saját vagyonkezelésben lévő erdőterületek kezelése 

 

Az igazgatóság saját vagyonkezelésében homoki és ártéri erdei élőhelyeken jellemző őshonos 

erdőtípusok, illetve idegenhonos (erdei-, feketefenyő, nemesnyár, akác, bálványfa, zöld juhar, 

amerikai kőris) főfafajokkal jellemezhető, a jövőben szerkezet-átalakításra kerülő átmeneti, 

illetve kultúrerdő típusok találhatóak. 
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Jellemző őshonos élőhelytípusok a vagyonkezelt erdőterületeken: nyílt homokpusztagyepek 

(egyéb részletekben és erdőrészleteken belül is mozaikosan); borókás, galagonyás cserjések 

(egyéb részletekben és erdőrészleteken belül is mozaikosan); borókás-nyárasok; homoki 

tölgyesek; keményfás ligeterdők; fűz-nyár ligeterdők; bokorfüzesek; láperdők; rekettyés 

fűzlápok. 

Az igazgatóság által kezelt összes erdőterület nagysága egyéb részletekkel együtt (ha):  
 

Vagyonkezelt erdők (ha) Védelmi Gazdasági Közjólét

i 

Összesen Egyéb 

részletek 

Mindösszese

n 

Bács-Kiskun megye 7861,40 75,47  7936,87 1158,60 9095,47 

Csongrád megye 842,35   842,35 49,16 891,51 

Pest megye 5,13   5,13  5,13 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megye 

76,06 71,97  148,03 10,79 158,82 

Összesen 8784,94 147,44  8932,38 1218,55 10150,93 

       

Az igazgatóság által vagyonkezelt erdőtervezett erdőterület nem csak erdőművelési ágú 

területeken található. A volt honvédelmi területeken levő erdők (Bócsán és Kaskantyún) kivett 

művelési ágban szerepelnek.  
 

Üzemmódonkénti megoszlás (ha) 

 

Vágásos terület 

(ha) 

Faanyagtermelést nem 

szolgáló terület (ha) 

Kocsányos tölgy mageredetű 154,96 11,19 

Kocsányos tölgy sarjeredetű 28,09 27,76 

Bükk mageredetű 0,03  

Akác mageredetű 228,01 3,92 

Akác sarjeredetű 1405,75 227,87 

Juhar 68,10 3,08 

Szil 31,03 0,10 

Kőris 356,20 95,07 

Egyéb kemény lombos 24,47 5,45 

Nemes nyáras 430,63 3,51 

Hazai nyáras 2202,08 1231,89 

Fűz 162,47 54,60 

Éger 24,34 0,13 

Egyéb lágylombos 4,76 0,71 

Erdei fenyő 247,82 14,26 

Fekete fenyő 631,43 33,90 

Egyéb fenyő 106,44 810,26 

Összesen:  6106,61 2523,70 

Üres terület 187,24 114,83 

Mindösszesen:  6293,85 2638,53 

 

Az igazgatóság természetvédelmi erdőkezelésének legfontosabb célkitűzése a meglévő erdeink 

természetvédelmi helyzetének, állapotának javítása erdészeti eszközökkel. Kiemelt feladatunk 

a területen jelenlévő nagyarányú idegenhonos faállományok területének csökkentése, illetve 

átalakítása őshonos fafajokból álló erdőállományokká. A teljes erdőszerkezet átalakítással nem 

érintett területeink erdőszerkezetét is javítani kívánjuk. 

 

Erdőművelési tevékenység: Erdőművelési tevékenységünk elsősorban a korábban tarvágott, 

idegenhonos fafajú erdőállományok után erdőfelújítási kötelezettség alá került területek 

felújítására (erdőszerkezet átalakítására) irányult. Erdőtelepítést elsősorban csereerdősítésként 

végzünk bizonyos erdőterületek természetvédelmi célból történő mezőgazdasági művelésbe 

vonásának (gyeppé alakításának) ellentételezéseként. 

 

Erdősítési (ültetési) feladatok: 

Első kivitellel érintett terület:      59,8 ha 

Pótlással érintett terület:       26,86 ha 
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Összesen:        86,66 ha 

 

Erdőfelújítás:  

Az igazgatóság erdőfelújítási kötelezettség alá vont területe: 393,18 ha.  

Befejezésre 40,94 ha erdőfelújítás került 2018-ban.  

Az erdőfelújítások első kivitele 58,74 ha-on történt meg. Ebből 56,91 ha mesterséges felújítás 

(tájidegen faállományok szerkezetváltása), 1,83 ha természetes felújítás. 

Erdőfelújításaink célja legtöbb esetben az erdőszerkezet átalakítása, de korábban kötelezettség 

alá vont területek újraerdősítése is feladat. A biodiverzitás növelése érdekében őshonos fa és 

cserjefajokkal elegyítjük a főfafajokat, minimum 20%-nyi elegyben. Az erdőfelújításaink 

célállomány-típusai elsősorban: hazai nyáras, egyéb lombelegyes – hazai nyáras erdők, néhány 

helyen a kocsányos tölgy - egyéb lomb, fűz - egyéb lomb,  mézgás éger - egyéb lomb. 

 

2018-ban nem keletkezett erdősítési hátralékunk, 2016-2017 folyamán a korábbi évek 

hátralékát ledolgoztuk. 

 

Ahol ez lehetséges, a KNPI célja a természetes folyamatokra alapozott felújítás (bár jelentős 

véghasználatokat jó természetességű erdőkben nem végzett 2018-ban sem). 2017-hez képest 

nőtt az elvégzett felújításokban a természetes nyár sarjfelújítás aránya. Kísérleti jelleggel KST 

makkalárakással 3,54 ha-on állománykiegészítést is végeztünk, idegenhonos állományok 

fokozatos átalakítását célzóan.  

 

Erdőtelepítés beindítása 2,89 ha-on történt (Pálmonostora 34N). 2019-re szintén tervezünk 

erdőtelepítést, csereerdősítésként. 

 

Mag, csemetetermelés és beszerzés:  

Az igazgatóságnak önálló csemetetermesztése nincs. 2018-ban az erdészeti szaporítóanyag 

beszerzésünk összesen 392 500 db. A vásárolt őshonos csemetefajok: SZNY, FTNY ,KST, 

MAK, MSZ, KT, TJ, MJ, NYI,VSZ, MÉ, FFÜ,ZSM, AL. Beszerzett őshonos cserjefajok: 

KÖK, EGG, VBN, FA, CSKR, VGY, KBN, KBG. Ennek a mennyiségnek túlnyomó részét 

(387.500 db) ősszel szereztük be. 

 

Erdőápolási feladatok: 

A folyamatban lévő erdőfelújításainkban, illetve erdőtelepítéseinkben elültetett facsemetéket 

ápoltuk. Alapvetően a sorközápolásokat a saját gépeinkkel végeztük el, a pásztás talaj 

előkészítésű erdőrészletekben vállalkozókkal végeztettük el. A sorápolásokon saját brigádunk 

és vállalkozók egyaránt dolgoztak. Kézi munkaerővel sorápolás 343,46 ha-on, sorközápolás 

86,77 ha-on, egyéb ápolás 4,39 ha-on történt. 

 

KNPI 2018. évi erdőművelési tevékenységeinek összefoglaló táblázata 
 

Erdőművelési feladatok Terület (ha) Saját kivitelezés (ha) Vállalkozói kivitelezés (ha) 

 Teljes talaj-előkészítés szántás 49,95 49,95 0,00 

  tuskó-eltávolítás 46,56 0,00 46,56 

Részleges talaj-előkészítés 

pásztás talaj 

előkészítés 0,00 0,00 0,00 

Erdősítés-Ültetés első kivitel 59,80 56,08 3,00 

  pótlás 26,86 6,29 20,57 

Ültetés összesen:  86,66 63,09 23,57 

Ápolás sorápolás (kézi) 343,46 82,14 261,32 

  kézi sorközápolás 86,77 42,47 44,30 
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 egyéb ápolás 4,39 0,00 4,39 

 gépi sorközápolás 310,00 310,00 0,00 

 Inváziós fajok irtása  69,86 66,86 3,00 

 

Fahasználati tevékenység: 

 

Az erdőkezelési tevékenységünk kiemelt célja az idegenhonos faállományok átalakítása 

őshonos fafajúakká. Ezen erdőszerkezet átalakítás leghatékonyabban mesterséges úton 

történhet, melynek első intézkedése a területen lévő faállomány kitermelése. Fahasználataink 

túlnyomórészt ezen tarvágások végrehajtására  irányultak. A nevelővágások végrehajtása során 

javítjuk az erdőszerkezetet, az őshonos fafajok elegyarányát, visszaszorítjuk az inváziós 

fafajokat. 

 

KNPI Erdészeti Osztály fahasználati feladatainak teljesítése fahasználati módonként 

2018-ban 
 

Fahasználati mód Terület 

(ha) 

Fatömeg 

(br.m3) 

tarvágás 40,52 7853 

gyérítés 37,76  640  

tisztítás 43,01 563 

egészségügyi termelés 18,74 291 

egyéb termelés 8,52 1073 

összesen: 148,55 10420 

 

A fakitermeléseket lábon értékesítési formában, ill. saját kivitelezésben (vállalkozói 

fakitermelés és lakossági faszedés) valósítottuk meg. 

 

2018-ban a kitermelt faanyag mennyisége 1224 nettó m3 volt, ebből az ipari fa 135 m3. A 

nettó vastagfa mennyisége 1109 m3 (vastag tűzifa 974 m3), a vékony tűzifa mennyisége 115 

m3. 

 

Értékesítés: 

 

A KNPI által kitermelt faanyagból származó értékesítés nettó árbevétele 5 614 000 Ft.  

 

A többi faanyag lábon értékesítés formájában lett kitermelve, összesen 8640 br. m3.  E készlet 

nagy része (8.355 br.m3) az alábbi 3 pályázati csomagban került értékesítésre: 

 

 
 
Lábon értékesítés tarvágás  törzskiválasztó 

gyérítés, 

növedékfokozó 

gyérítés 

Egyéb 

fahasználat 

Összesen Árbevétel 

nettó Ft 

 ha mᶟ ha mᶟ ha mᶟ ha bruttó mᶟ  

Lábon értékesítés 1 3,63 968     3,63 968      2 440 000     

Lábon értékesítés 2 33,94 6477 27,74 523 18,74 291 80,42 7291      66 960 000    

Lábon értékesítés 

fásításból 

    1,13 96 1,13 96        731 000     

Összesen:  55,14 11134 16,93 358   72,07 8355      70 131 000 

 

A lábon értékesítések összesített árbevétele 71 684 650 Ft.  
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A keletkezett árbevétel a KNPI működésére, az erdőkezelési munkák elvégzésére lett fordítva. 

 

 

 

 

Vállalkozók által végzett erdészeti munkák, beszerzések összesítése: 
 

Beszerzések, 

vállalkozói munkák megnevezése 

2018 

Mennyiség (ha, db, mᶟ) Beszerzés nettó értéke (Ft) 

Erdőfelújítás 

Ültetés 116 400 db 2 808 850 

Ápolás 310,01 ha 12 078 880 

Inváziós fafajok irtása 3,00 ha 600 000 

Csemetebeszerzés  392 500 db  10 296 477 

Egyéb anyag beszerzése  65 000 

összesen:   25 850 207 

Tuskóeltávolítás összesen: 25,22 ha 6 511 500 

Fakitermelés összesen: 591 m3 2 913 000 

Lőszermentesítés összesen: 12, 67 ha 3 270 100 

Egyéb beszerzések összesen:  1 319 200 

  Mindösszesen:   39 864 007 

 

KNPI Erdészeti Osztály irányításában résztvevő dolgozók száma 2018-ban (fő): 
 

  Szerződéses Kormánytisztviselő 

KNPI központ - 3 

Bócsai Erdészkerület - 1 

Bugaci Erdészkerület - 1 

Felső-Kiskunsági Erdészkerület - 1 

Tisza-völgyi Erdészkerület - 1 

Erdészbrigád 5 - 

 Összesen  5 7 

 

 

Erdőtervezés:2018-ban a Kiskőrösi erdőtervezési körzetben folyt erdőtervezési tevékenység a 

KNPI saját vagyonkezelésű erdeiben. 

 

Erdőtűz: 2018-ban nem volt tűzeset az erdőterületeinken. Erdőtűz megelőzés céljából a 

tűzveszélyes területeinken lévő nyiladékokat, útszéleket tűzvédelmi szempontból 

karbantartottuk. 

 
5.8. Vadászterületek, vadgazdálkodás 

 

Mikla-puszta vadászterület, 03-602250-302: 

Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2037-ig. 

Nettó vadászterület: 4157 ha. 

Vadászatra jogosult: Szelíd Vt. 

Földtulajdonosi képviselő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Kolon-tó vadászterület, 03-602650-302: 
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Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2037-ig. 

Nettó vadászterület: 3386 ha. 

Vadászatra jogosult: Mondok Kft. 

Földtulajdonosi képviselő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 

KNP Bócsai vadászterület, 03-603150-302: 

Hasznosítás módja: saját vadászterület 

Nettó vadászterület: 5404 ha. 

Vadászatra jogosult: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Földtulajdonosi képviselő: Kurmai Péter 

 

Jellemzők: 

Természetvédelmi célú, különleges rendeltetésű vadászterület (EVgF/283-8/2018). A KNPI  

bócsai vadászterületéből 5350 ha (a terület 99%-a) a KNPI VI. számú „Bugac” nemzeti parki 

törzsterületére esik. A fokozottan védett területek kiterjedése 3685 (68%). A Natura 2000 

területek kiterjedése: az érintett Bócsa-bugaci homokpuszta (HUKN20024) 5035 hektárja, ami 

a nettó terület 93%-a. Legfontosabb közösségi jelentőségű élőhelytípusai: 1530 pannon szikes 

sztyeppék és mocsarak, 6260 pannon homoki gyepek, 91N0 pannon homoki borókás-nyárasok. 

A KNPI vagyonkezelésében lévő területek kiterjedése 5022 ha (a nettó terület 93%-a). Ebből 

erdő 3899 ha (72%), rét, legelő: 1135 ha (21%) 

Élőhelyi sajátságok: a vadászterület zömmel homokbuckás, nyílt és zárt homoki gyep 

vegetációjú, valamint nyáras-borókás őshonos erdőtársulásokkal jellemezhető, gyenge 

vadeltartó képességű terület.  

A területen megtalálható, jelentősebb védett- és fokozottan védett természeti értékek: tartós 

szegfű (Dianthus diuthinus),  homoki kikerics (Colchicum arenarium), bugaci nőszőfű 

(Epipactis bugacensis), homoki nőszirom (Iris arenaria), gyapjas csüdfű (Astragalus 

dasianthus), fóti boglárka (Plebejus sephirus), bütyköshátú ormányos (Herpes porcellus), 

homoki gyík (Podarcis taurica), kígyászölyv (Circaetus gallicus), lappantyú (Caprimulgus 

europaeus), erdei pacsirta (Lullula arborea), nyuszt (Martes martes).   

 

2 fő természetvédelmi őr teljesít szolgálatot egyben hivatásos vadászként is (mindketten 

felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel): Kurmai Péter, Lucza Márk. 

A védett természeti értékek védelme érdekében megvalósítandó vadgazdálkodási- és vadászati 

tevékenységek: 

o Természetvédelmi célú, extenzív vadgazdálkodás. 

o Gímszarvas és őz állományának természetes eltartóképesség szintjén tartása.  

o Dám megtelepedésének megakadályozása. 

o A vaddisznó állomány minimális szinten tartása. 

o Ragadozógazdálkodás. 

A területen az élőhelyek és fajok védelmi helyzetének elősegítése érdekében az alábbi 

természetvédelmi célú projektek valósultak meg a KNPI közreműködésével: 

o „A pannon bennszülött tartós szegfű védelme” (LIFE06 NAT/H/000104). 

o „Élőhely-rekonstrukciós tevékenységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

területén” KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0014. 

 

Vadgazdálkodás, vadászat: 

 

Teríték adatok (2018.03.01.- 2019.02.28.): 

Gímszarvas: 

o Terv: 5 példány (1 fiatal bika, 2 tehén, 2 borjú). 

o Tény: 4 példány (2 tehén, 2 borjú).  
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Őz: 

o Terv: 27 példány (9 bak, 13 suta, 5 gida). 

o Tény: 27 példány (9 bak, 13 suta, 5 gida). 

 

Vaddisznó: 

o Terv: 40 példány (7 kan, 7 koca, 20 süldő, 6 malac).  

o Tény: 50 példány (11 kan, 7 koca, 22 süldő, 10 malac). 

Szőrmés és szárnyas ragadozó fajok terítéke (Részeredmény): 

o Róka teríték: 26 példány. 

o Borz teríték: 2 példány. 

o Aranysakál teríték: 5 példány. 

o Szarka teríték: 50 példány. 

o Dolmányos varjú teríték: 20 példány. 

 

Vadászati berendezések: 

A vadászterületen 6 állandó szórót üzemeltetünk (Emellett 6 ideiglenes szórót a szakszemélyzet 

kezel). Szórás általában kétnaponta, de hetente minimum három alkalommal van. A hivatásos 

vadászok felváltva végzik két-három óra munkaidő ráfordítással. 

10 mobil magaslest helyeztünk ki a túráskárral veszélyeztetett gyepek és a rágáskárral érintett 

erdősítések közelében. 

8 sózót üzemeltetünk a vadászterületen. 

6 itatót működtettünk, amiket madár- és denevéritatóként védett fajok is rendszeresen 

használtak. 

3 szálastakarmány etetőt helyeztünk ki a vadászterületre, de feltöltésüket csak extrém időjárási 

körülmények esetén írja elő az üzemterv (idén nem volt rá szükség). 

A karbantartási és ellenőrzési feladatokat a hivatásos vadászok folyamatosan ellátják. 

 

Mintaadási kötelezettség: 

Veszettség: A Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatal Élelmiszer-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága 2 példány „immun róka” leadását írta elő, egyet a tavaszi-nyári 

és egyet az őszi-téli aspektusra. Teljesítve. 

Sertéspestis, afrikai sertéspestis: A hatóság 5 vaddisznó vér- és mandulaminta leadására 

kötelezte a KNPI-t. Teljesítve. 

 

Takarmány felhasználás: 

10 tonna szemes kukorica a szórók üzemeltetésére. 

Vadföldünk nincs, vadlegelőként a 14 hektáros visszagyepesített szántók (Bócsa 0196/v) 

vannak feltüntetve a vadgazdálkodási jelentésben. 

 

Apaji vadászterület, 13-578250-301: 

Hasznosítás módja: haszonbérbe adva 2037-ig. 

Nettó vadászterület: 7563 ha. 

Vadászatra jogosult: Apaj-ürbőpusztai Termvészetvédő Vadásztársaság 

Földtulajdonosi képviselő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

 

KNP Kunszentmiklósi vadászterület, 03-600550-302: 

Hasznosítás módja: saját vadászterület 

Nettó vadászterület: 9199 ha. 

Vadászatra jogosult: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Földtulajdonosi képviselő: Pálinkás Csaba 
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Jellemzők 

A KNPI kunszentmiklósi nettó 9199 ha kiterjedésű (bruttó 10239 ha) társult hasznosítású 

vadászterületéből 6681 ha (a nettó terület 72%-a) a KNPI I. számú „Felső-Kiskunság” nemzeti 

parki törzsterületére esik Kunszentmiklós település határában. A fokozottan védett területek 

kiterjedése 1281 ha, ami a teljes vadászterület 13 %-a. Az ex-lege védett területek kiterjedése 

165 ha, ami a teljes nettó vadászterület 1,8%-a. A Ramsari területek kiterjedése 7127 ha (77%). 

A MAB Bioszféra Rezervátum területek kiterjedése 4390 ha (48%). A vadászterület 100%-a 

Natura 2000 terület, az érintettek: Felső-Kiskunsági szikes puszta (HUKN20001), Felső-

Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (HUKN10001). A legfontosabb közösségi jelentőségű 

élőhelytípus a 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak. 

 

A KNPI vagyonkezelésében lévő területek kiterjedése 5272 ha (a nettó terület 57%-a). 

 

Élőhelyi sajátságok: a vadászterület jellemzően nyílt pusztai élőhely-mozaikból áll: szikes 

gyepek 5290 ha (58%), szántóterületek 3189 ha (35%). A település a nettó terület 7%-át teszi 

ki, az erdősültség rendkívül alacsony (44 ha, 0,45%). A védett területek és a KNPI 

vagyonkezelésében lévő területek magas aránya kedvező a védett fajok számára, ugyanakkor a 

terület gyenge vadeltartó képességűnek tekinthető. A KNPI nagy kiterjedésben valósított meg 

élőhely-fejlesztési beavatkozásokat, elsősorban szántóterületek visszagyepesítésével. Főként 

túzokvédelmi szempontok miatt a vadászterületen magas az ugarterületek aránya, ami a védett 

fajokon túl a vadászható fajok állományának is kedvez. 

A területen megtalálható, jelentősebb védett- és fokozottan védett természeti értékek:  

 

Túzok (Otis tarda): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A területen 

található a Kárpát-medence legnagyobb dürgőhelye (Nagy-rét), amely a párzási 

időszakban mintegy 250-260 példánynak ad otthont. Ez a magyarországi 

túzokállomány 15-20%-át teszi ki. További jelentős dürgőhely a Lapos-rét. A 

költőállomány a teljes területen mintegy 15-20 pld-ra tehető. (A terület 

jellegéből adódóan jellemzően dürgőhely. A költő madarak száma az utóbbi 

években érezhetően megnőtt, részben a vadgazdálkodási tevékenység 

eredményeként, részben a pontosabb monitoring tevékenység miatt, ami szintén 

a vadgazdálkodási tevékenységre vezethető vissza. A gazdálkodásunk 

kezdetekor ez a szám 5-10 között volt, jelenleg a 15-20 reális becslés, bár inkább 

20 körüli. További növekedés várható a légvezetékek eltávolítása után, ezek a 

munkálatok megkezdődtek 2018-ban.) 

o Ugartyúk (Burhinus oedicnemus): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj 

Költő- (8-10 pár) és gyülekező (80-100 pld) állománya is jelentős a területen. 

o Kerecsensólyom (Falco cherrug): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A 

vadászterületen költ, és jelentős táplálkozóhelyének számít. 

o Rétisas (Haliaetus albicilla): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A 

vadászterület fontos táplálkozóhelye, kiemelt vadgazdálkodási jelentősége van. 

o Parlagi sas (Aquila heliaca): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. A 

vadászterület fontos táplálkozóhelye, kiemelt vadgazdálkodási jelentősége van. 

o Vetési varjú (Corvus frugilegus): védett, a vadászterületen 3 telepe is van, 

vadgazdálkodási szempontból jelentős fajnak minősül. 

o Hamvas rétihéja (Circus pygargus): fokozottan védett, Natura 2000 jelölőfaj. 

Kiemelt jelentőségű faj a vadászterületen, rendszeres költőállománya 2-3 párra 

tehető. 

o Közönséges ürge (Spermophilus citellus): fokozottan védett, Natura 2000 

jelölőfaj, több kolóniája is található a vadászterületen. Hazai- és európai uniós 

jelentősége is kiemelkedő. 
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o  

2 fő természetvédelmi őr teljesít szolgálatot egyben hivatásos vadászként is (vadgazdálkodási 

technikusként): Lóránt Miklós természetvédelmi terület-felügyelő, Pálinkás Csaba Ferenc 

természetvédelmi tájegységvezető. A túzok védelme Magyarországon” (LIFE04 

NAT/HU/000109) keretében fel lett véve 1 fő hivatásos vadász, Tóth Tamás. A hatékony 

ragadozó gazdálkodás megvalósításában részt vesz további egy fő (Győrfy Hunor).  

 

A felsorolt védett természeti értékek védelme érdekében megvalósuló speciális 

vadgazdálkodási- és vadászati tevékenységek: 

o Hatékony ragadozógazdálkodás: a talajon fészkelő madárállományok és 

apróvadfajok védelme érdekében elsősorban territórium-térképezésen és 

csapdázási módszereken alapuló ragadozó-gazdálkodás alkalmazása, különös 

tekintettel a róka (Vulpes vulpes), borz (Meles meles), dolmányos varjú (Corvus 

cornix) és szarka (Pica pica), valamint potenciálisan az aranysakál (Canis 

aureus) fajokra. A ragadozó-gazdálkodás részét képező lőfegyveres gyérítés 

során a Ramsari területek magas arányára való tekintettel a KNPI a 

közeljövőben kizárólag acélsörétes lőszert használ. 

o A vaddisznó (Sus scrofa): jelentős túráskárt okozhat a védett és fokozottan 

védett gyepterületeken, az európai közösségi jelentőségű pannon szikes gyepek 

degradációját eredményezve (az inváziós lágyszárú növényfajok 

megtelepedését és terjedését is elősegítve). Kedvezőtlenül befolyásolja az 

élőhelyfejlesztési célú visszagyepesítések folyamatát is. Érzékeny károkat 

okozhat a talajon fészkelő madárállományokban (pl. túzok). Rendszeresen 

előforduló váltóvadként van jelen a területen. Állományának teljes 

visszaszorítása kiemelt természetvédelmi érdek, amit elsődlegesen megfelelő 

élőhely-kezeléssel valósít meg a KNPI, kiegészítve a hagyományos vadászati 

módokkal. 

o Az apróvad vadászata a vadászterületen nem szolgál természetvédelmi célt, így 

hasznosításukat állományuk jelentős mértékű megerősödéséig nem tervezi a 

KNPI. Tekintettel arra, hogy a vadászterület 77%-a a Ramsari-egyezmény 

hatálya alá esik, a vízivad hasznosításának teljes tilalma továbbra is kiemelt 

szempont a vadászterületen. 

o Kiemelt cél a területen olyan hatékony vadgazdálkodási gyakorlat 

megvalósítása, ami egyben nem jár  a védett természeti értékek zavarásával. 

(Például elsődlegesen csapdázásos módszerek alkalmazása a ragadozó-

gazdálkodás során, kíméleti időszakok és területek kialakítása az őz vadászata 

során). 

 

A területen az élőhelyek és fajok védelmi helyzetének elősegítése érdekében az alábbi 

természetvédelmi célú projektek valósultak meg a KNPI közreműködésével: 

o „A túzok védelme Magyarországon” (LIFE04 NAT/HU/000109). 

o „A kék vércse védelme a Pannon-régióban” (LIFE05 NAT/H/000122). 

o „A kerecsensólyom (Falco cherrug) védelme a Kárpát-medencében” (LIFE06 

NAT/H/000096). 

 

Vadgazdálkodás, vadászat: 

 

Teríték adatok (2018.03.01.- 2019.02.28.): 

- Őz: 

o Terv: 80 példány (30 bak, 20 suta, 30 gida). 

o Részeredmény: 77 példány (27 bak, 23 suta, 27 gida). 
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- Vaddisznó: 

o Terv: 1-1 példány (váltó vad csupán).  

o Részeredmény: elejtés nem történt. 

- Szőrmés és szárnyas ragadozó fajok terítéke (részeredmény). 

o Róka teríték: 25 példány (tervben 25 pld kötelezettség). 

o Borz teríték: 6 példány (tervben 0 pld kötelezettség). 

o Aranysakál teríték: 0 példány, a területen szerencsére még nem jelent meg. 

o Szarka teríték: 200 példány (tervben 200 pld kötelezettség). 

o Dolmányos varjú teríték: 150 példány (tervben 150 pld kötelezettség). 

 

Vadászati berendezések: 

A vadászterületen 3 ideiglenes szórót üzemeltetünk, szórás általában csak a vaddisznók 

jelenlétének észlelése esetén van. A hivatásos vadászok felváltva végzik ezt a feladatot. 

10 magaslest helyeztünk ki a túráskárral veszélyeztetett területeken, illetve a legfrekventáltabb 

őzes és rókás helyeken.  

3 sózót üzemeltetünk a vadászterületen. 

Itatót nem működtetünk, mert a területet teljesen behálózzák a csatornák és az árkok. A vadak 

a legaszályosabb években is találnak vizet a területen. 

A karbantartási és ellenőrzési feladatokat a hivatásos vadászok folyamatosan ellátják. 

 

Mintaadási kötelezettség: 

Veszettség:A Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatal Élelmiszer-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága 1 példány „immun róka” leadását írta elő, az őszi-téli 

aspektusra. Az előírt mennyiség teljesült. 

Sertéspestis, afrikai sertéspestis: A közepes kockázatú területbe soroltak minket, ezért több 

tájékoztatón és képzésen részt vett a KNPI hivatásos vadásza. Mivel a vaddisznó csupán 

váltóvad, ezért kötelező vér- és mandulaminta leadás nem történt (elejtés sem). 

 

Takarmány felhasználás: 

0,3 tonna szemes kukorica a „szórók” üzemeltetésére. 

Gyakorlatilag az egész kunszentmiklósi Nagy-rét vadföldként, illetve vadlegelőként funkcionál 

a gazdálkodás extenzív jellege miatt. Formálisan is kijelölt 50 hektárnyi vadföld és 100 

hektárnyi vadlegelő. 

5.9. Halgazdálkodási vízterületek 
 

Név  Víztérkód Leírás Természetv

édelmi 

besorolás 

Császártölté

si 

tőzeggödrök 

03-0009-1-

4 

Császártöltés határában a löszpart alatt húzódik a Vörös-mocsár. 

A mocsár az egykori Duna-mederben keletkezett, több százezer 

évvel ezelőtt. A lassú feltöltődés által több méter vastag 

tőzegtelepek képződtek. A tőzeget évtizedek óta bányásszák. Az 

így keletkezett tőzeggödrökben fajokban gazdag vizes élőhelyek 

alakultak ki. 

természetvé-

delmi terület 

Szelidi-tó 03-0013-1-

5 

A Szelidi-tó a Duna-völgy alföldi szakaszán a Kalocsai síkságon 

helyezkedik el. A jégkorszak után a Dunából lefűződött 

jellegzetes morotvató. Ez az egyetlen mély vizű, szikes jellegű tó 

hazánkban. Vize a szikesekre jellemző nátrium- kálium- és 

magnéziumsók mellett minimális jódot is tartalmaz. 

természetvé-

delmi terület 
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Keceli 

tőzegtavak 

03-0034-1-

1 

03-0035-1-

1 

03-0036-1-

1 

Kecel határáig is elér a löszpart alatt húzódó Vörös-mocsár. A 

mocsár az egykori Duna-mederben keletkezett, több százezer 

évvel ezelőtt. A lassú feltöltődés által több méter vastag 

tőzegtelepek képződtek. A tőzeget évtizedek óta bányásszák. Az 

így keletkezett tőzeggödrökben fajokban gazdag vizes élőhelyek 

alakultak ki. 

természetvé-

delmi terület 

Kiskunsági-  

főcsatorna 

vízrendszer 

03-0051-1 A Kiskunsági-főcsatorna a főváros és a Duna-Tisza közének 

egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei-Dunából ágazik ki 

és Akasztónál csatlakozik a Duna-völgyi-főcsatornába. A múlt 

század hatvanas, hetvenes éveiben épült és a hajdan volt 

mocsaras, később labilis vízellátottságú Duna-völgy 

mezőgazdasági céljait hivatott kiszolgálni. Több mint 50 

kilométeren át kacskaringózik Akasztóig, ezért is ragadt rá a 

Kígyós név. Szélessége átlagban 40-50 méter, mélysége 1,6-2,0 

méter, pontos hossza 58,75 cskm, területe 303 ha. 

nemzeti park 

Lakitelek, 

Szikrai Holt-

Tisza I. 

03-0057-1-

1 

 

A holtág a Tisza szabályozása során az 1850-es években 

végrehajtott 80. számú átmetszéssel alakult ki, a Tisza jobb parti 

nyárigáttal védett árterületén helyezkedik el. Közigazgatásilag a 

Bács-Kiskun megyei Tiszaalpár, Lakitelek és Tiszaug 

községekhez tartozik. Közvetlenül az Alpári Holt-Tisza fölött 

helyezkedik el, azzal csatorna köti össze. Hossza 9,7 km, átlagos 

szélessége 122 m, területe 118 ha, átlagos vízmélysége 1,6 m, 

víztérfogata 1,9 millió m3. Tulajdonosa a Magyar Állam, 

vagyonkezelője a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. 

Medrének feliszapoltsága közepes mértékű, vízi növényzettel 

való benőttsége eléri a 30%-ot. Vize a "tiszta", illetve "kissé 

szennyezett" kategóriába tartozik. A Tiszából alacsony vízállás 

esetén a holtág déli végén lévő szivattyútelep segítségével 

szivattyúsan tölthető. 2000-ben a 2,3 km hosszú Ugi-rétségi 

csatorna felújításával megoldották a holtág északi részének felső 

vízpótlását is. Gravitációsan a Tisza felé üríthető, vize az 

összekötő csatornán keresztül az Alpári Holt-Tiszába. Funkciói: 

belvíztározás, öntözővíz-tározás, halászat, horgászat, 

természetvédelem, strandolás.  

nemzeti park 

Tiszaalpári 

Holt-Tisza 

03-0081-1-

4 

A holtág a Tisza szabályozása során az 1850-es években 

végrehajtott 80. számú átmetszéssel alakult ki, a Tisza jobb parti, 

nyárigáttal védett árterületén helyezkedik el. Közigazgatásilag a 

Bács-Kiskun megyei Tiszaalpár (ez Alpár és Tiszaújfalu 

egyesítéséből jött létre) és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Tiszasas községek területéhez tartozik. Hossza 9,9 km, átlagos 

szélessége 148 m, területe 147 ha, átlagos vízmélysége 1,6 m, 

víztérfogata 2,3 millió m3. Feliszapoltsága közepes mértékű, 

vízfelületét 40%-ban borítja vízi növényzet, főleg nád, gyékény 

és tavirózsa. Szivattyúsan és gravitációsan tölthető a Tiszából (a 

szomszédos Szikrai-holtágból átvezetett vízzel), de belvizekből 

és szivárgás útján is töltődik. Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-

tározás, halászat, horgászat, strandolás. Természeti és tájképi 

értékekben gazdag, értékes élővilággal rendelkező holtág.  

nemzeti park 

Körtvélyesi 

Holt-Tisza 

06-0008-1-

1 

A holtág a Tisza-szabályozás során végrehajtott 87. számú 

átmetszéssel 1862 - 1887 között alakult ki a folyó bal parti 

hullámterében. Közigazgatásilag Hódmezővásárhely városhoz 

tartozik. Hossza 4,7 km, átlagos szélessége 128 m, területe 60 ha, 

átlagos vízmélysége 3 m, víztérfogata 1,8 millió m3. Tulajdonosa 

a Magyar Állam, kezelője az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 

Igazgatóság. Medre közepes mértékben feliszapolódott, vízi 

növényezettel való benőttsége előrehaladott. A Tiszához az alsó 

végén lévő hullámtéri csatornán keresztül kapcsolódik. Szivárgó 

vízből és az árhullámokból töltődik. A Körtvélyesi 

szivattyútelepen keresztül belvizekből is tölthető (a 155 

km2 kiterjedésű Kenyereéri belvízöblözet vizeinek befogadója). 

Leüríthető a holtág alsó végén lévő hullámtéri csatornán 

tájvédelmi 

körzet 
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keresztül. Vizének minősége változó, általában a "kissé 

szennyezett" kategóriába tartozik. Tájképi szempontból 

kitüntetett figyelmet érdemlő terület, élővilága nagyon változatos 

és gazdag.  

Mártélyi 

Holt-Tisza 

06-0023-1-

1 

A holtág a Tisza szabályozása során az 1889 - 1892. évi 86. 

számú átmetszéssel alakult ki, a folyó bal parti hullámtérben, 

Mártély község közelében. Közigazgatásilag Hódmezővásárhely 

városhoz tartozik. Hossza 4,6 km, átlagos szélessége 100 m, 

területe 46 ha, átlagos vízmélysége 2 m, víztérfogata 920 ezer 

m3. Az élő Tiszával alsó végén torkolati tiltós műtárggyal ellátott 

tápcsatorna köti össze. A Magyar Állam tulajdona. Kezelője az 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Medrének 

feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége közepes 

mértékű. Vízminősége változó, időnként az eutrofizálódás jelei 

mutatkoznak. A holtág a környező területek belvizeinek 

befogadója. Közepes tiszai vízállás esetén gravitációsan, míg 

alacsony tiszai vízállásnál szivattyúsan tölthető. Leüríthető a 

holtág alsó végén lévő zsilipen keresztül. Rendeltetése: 

öntözővíz-tározás és öntözővíz-szállítás, belvíztározás, 

horgászat, üdülés. A holtág hatásterületén folytatott 

tevékenységek közül kiemelkednek az üdülőtelephez 

kapcsolódóak, úgymint a strandolás, a pihenés és a vízisportok. 

A Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. A festői táj az 

egykori tiszai ártér értékes maradványait őrzi.  

tájvédelmi 

körzet 

Atkai Holt-

Tisza 

06-0031-1-

1 

A patkó alakú holtág a Tisza szabályozásakor, 1862 - 1889 között 

végrehajtott 88. számú átmetszéssel alakult ki. A jobb parti 

ármentesített területen helyezkedik el, közigazgatásilag a 

Csongrád megyei Sándorfalva és Algyő községekhez tartozik. 

Felső ágának hullámtéri folytatása a Sasér. Hossza 6,8 km, 

átlagos szélessége 122 m, területe 83 ha, átlagos vízmélysége 3,5 

m, víztérfogata 2,9 millió m3. Tulajdonosa a Magyar Állam. A 

holtág medrének feliszapoltsága előrehaladott, vízi növényzettel 

való benőttsége csekély. Feltölthető belvizekből, magas tiszai 

vízállás esetén a folyóból (zsilipen keresztül), végül - 

szivattyúsan - az Algyői öntözőrendszerből. Leüríthető 

gravitációsan, illetve magas tiszai vízállás esetén szivattyúzással. 

A vízminőségi mutatók értékei alapján vize "kissé szennyezett" 

(II. osztályú), de öntözővízként és halgazdasági hasznosításra 

megfelelő. Rendeltetése: belvíztározás, öntözővíz-tározás, 

horgászat.  

tájvédelmi 

körzet 

Labodári 

holtág 

 A holtág a Tisza-szabályozás során az 1863 - 1886 között 

végrehajtott 85. számú átmetszéssel keletkezett, a Tisza jobb 

parti hullámterén helyezkedik el. Közigazgatásilag a Csongrád 

megyei Felgyő és Csanytelek községekhez tartozik. Hossza 750 

m, átlagos szélessége 120 m, területe 9 ha, átlagos vízmélysége 

1,5 m, víztérfogata 180 ezer m3. Tulajdonosa a Magyar Állam. 

Feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége közepes 

mértékű. Vize a tiszai árvizekből és szivárgásból pótlódik. 

Rendeltetése: természetvédelem. A holtág a fokozottan védett, 

kiemelkedő természeti jelentőségű, a Ramsari nemzetközi 

vízivadvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó terület. 

Természeti értékei alapján a "szentély" típusú holtágak közé 

tartozik.  

tájvédelmi 

körzet 

 

5.9.1. Természetvédelmi és génmegőrzési szempontból különleges rendeltetésű 

halgazdálkodási vízterületek 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egy kihirdetett különleges 

rendeltetésű halgazdálkodási vízterület található: Kis-Tisza, Tiszasas, víztérkód: 03-098-2-1. 



80 

 

Igazgatóságunk a következő területeket javasolta még természetvédelmi és génmegőrzési 

szempontból különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterületnek: Labodári-holtág (Tisza), 

tiszaalpári Sulymos-tó, Saséri-holtág (Tisza), atkai Kis-Tisza, apaji Sóderbánya-tó, XXXI. 

számú csatorna védett szakasza, lakiteleki Dög-Tisza, tiszaalpári Becső, tiszaalpári Kis-Tisza, 

tiszaalpári Sulymos-tó, tiszaalpári Tőzegbánya-tó, tiszaalpári Nagy-tó. 

 

5.9.2. Védett természeti területen található halastavak 

 

Az egyre gyakoribbá váló száraz időszakok miatt, amikor a természetes vízfelületek száma 

erősen megfogyatkozik a Duna-Tisza közén, a halastavak, mint mesterségesen fenntartott vizes 

élőhelyek természetvédelmi jelentősége egyre nő, ezért a KNPI kiemelt figyelmet fordít a 

hozzájuk kötődő természeti értékek fenntartási szempontjainak, és a természetvédelmi 

jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés biztosítására, akár saját vagyonkezelésben lévő, akár 

idegen tulajdonú tavakról van szó. 

 

Az alábbi táblázat az igazgatóság saját vagyonkezelésű halastavait illetően a 2018. december 

31-i állapotot tükrözi (ezeknél a területeknél a Magyar Állam képviseletében bejegyzett 

tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban a KNPI): 
 

Halastavak 
Összesen 

 (ha) 

KNPI által 

vagyonkezelt 

terület 

Nem a KNPI által 

vagyonkezelt 

Megbízási 

szerződéssel 

kiadott 

KNP (Apaji-halastó) 160,9035 ha 0,1018 ha 160,8017 ha  

Pusztaszeri TK (Csaj-tó) 981,8978 ha 710,6852 ha  271,2126 ha 433,6842 

Pusztaszeri TK (szegedi Fehér-tó) 1706,1026 ha 393,1848 ha 1312,9178 ha 328,0906 ha 

Péteri-tavi Madárrezervátum TT 170,1256 ha 170,1256 ha   

Meggyesi-tó    2,281 ha 2,281 ha  2,281 ha 

Összesen 3021,3105 ha 1276,3784 ha 1744,9321 ha 764,0558 ha 

 

A Csaj-tavi halastórendszeren Igazgatóságunk vagyonkezelésébe került a korábbiakhoz képest 

további 524,03 ha halastó 2018-ban (így alakult ki a 710 ha-t meghaladó érték), lásd még a 3.6. 

fejezetet. Megjegyzendő, hogy a Magyar Állam képviseletében az ingatlan-nyilvántartásban 

bejegyzett – nem csupán széljegyzett - tulajdonos 2019. januárjában lett a KNPI. A terület 

természetvédelmi kezelésére megbízási szerződést kötöttünk 2018.12.31-ig. Az Igazgatóság 

természetvédelmi kezelési célkitűzése e tóegységekkel kapcsolatban az őshonos halfauna 

kialakítására és fenntartására szolgáló, emellett védett vízimadaraknak élőhelyet, 

táplálkozóterületet biztosító halastó-üzemeltetés.  

 

2018 folyamán az igazgatóság vagyonkezelésében négy halastórendszer és egy 2,3 ha 

kiterjedésű halastó állt, ebből három saját hasznosításban. A szegedi Fehér-tavon az 

igazgatóság vagyonkezelésében álló tóegységeket megbízási szerződéssel a Szegedfish Kft. 

működtette, míg a csanyteleki Meggyesi-tavat a Csanyteleki Horgász Egyesület tagjai kezelték. 

 

Saját hasznosítású halastavak 2018-ban:  

 

Apaji-halastó (Apaj): A három tóegységből álló rendszer, amióta az igazgatóság 

vagyonkezelésében van, nem üzemelt halastóként, mert a medrek kialakítása során 

átszakították a vízzáró réteget, így a tavak feltöltését követően az állandó vízszint tartása csak 

folyamatos, aránytalan erőforrást igénylő vízutánpótlással lenne megoldható. A három 

tómederből kettő részleges feltöltését száraz években ősszel szokta megkezdeni a KNPI, május 

végéig tartóan. Utána a szikes tavaknak megfelelő vízdinamikát utánozva hagyjuk kiszáradni. 

A száraz medret kaszáltatjuk, vagy kilegeltetjük. A tavak átlagos vízmélysége az időszakosan 
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feltöltött állapotban sem haladja meg a 0,5 métert. A 2017 őszi és a 2018kora tavaszi 

csapadékos időjárásnak köszönhetően 2018-ban a tavakban vízutánpótlásra nem volt szükség. 

Péteri-tó (Pálmonostora, Petőfiszállás): Az egykori halastórendszer három tóegységből áll. 

20178-ban egyik tóban sem folyt halgazdálkodás. A tavak fenntartásának célja, hogy 

táplálkozó- és fészkelőhelyet biztosítsanak vízimadarak számára. A tavak feltöltése a 

szomszédos Dong-éri-főcsatornából lehetséges, amennyiben az megfelelő vízmennyiséget 

szállít. A tavak átlagos vízmélysége 0,6 méter. Anyagi lehetőségeink függvényében évről évre 

telepítünk halakat a tavakba madártápláléknak (10-120 mázsa).  

Tömörkényi-halastavak (Tömörkény): A tórendszer halastavaiból 2018-ban az igazgatóság 

gyakorlati kezelésében még csak két tóegység állt (4. és 8. számú tó). Ebben az évben az 

elnádasodott 8. számú tó medrét bivalylegeltetéssel, illetve kaszálással kezeltük, vízfeltöltés 

nem történt. A tavakat csak a Tiszából átemelt vízzel lehet feltölteni, ennek díja igen magas, 

ezért csak a nagyobbik, 4. számú tó feltöltésére kerül sor minden évben. 2018-ban 809.000 m³ 

víz került a tóegységbe szivattyúzás útján a Tiszából. Halgazdálkodás itt sem folyik, a feltöltés 

célja vizes élőhely biztosítása a környék vízimadarai számára. 2018-ban nem történt 

haltelepítés, madártáplálék céljára sem. 

 

5.10. Természetvédelmi mentőtevékenység 

 

A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata telefonos ügyeleti rendszert üzemeltet. A 

Természetvédelmi Őrszolgálat Ügyeleti száma: +36-30-555-61-71. A telefonszám számos 

kiadványban, a KNPI honlapján fel van tüntetve, valamint a KNPI vonalas telefonján munkaidő 

után a telefonközpont bemondja az ügyelet elérhetőségét, így munkaidő után is elérhetőek 

vagyunk.  

 

Az ügyeleti telefonszám működtetésében, a hívások fogadásában és a bejelentések kezelésében 

6 fő természetvédelmi őr és 1 fő nyilvántartási referens vesz részt, heti váltásokban munkaidő 

után. Munkaidőben az igazgatóság telefonközpontjába érkeznek a hívások, és a 

telefonközpontos kolléga fogadja azokat. 

Az ügyeleti telefonszámra érkező hívások leggyakoribb kérdései: 

 Madármentés, állatmentés; 

 Nemzeti Park látogathatósága, programokról, megközelíthetőségről érdeklődés; 

 Haszonbérlettel kapcsolatos kérdések; 

 Ügyintézés, ügyfélfogadás rendje.  

 

2018-ban több mint 1000 hívás érkezett az ügyeleti számra. Továbbra is jelentős a védett állatok 

mentése. Működési területünkről 40  faj 113 egyedét mentettük, főleg a Szegedi Vadaspark, 

illetve a Kecskeméti Vadaspark közreműködésével. Igazgatóságunk működési területéről a 

lakosság mintegy 200 sérült egyedet juttatott el a vadasparkokba. 
 

Mentett védett és vagy fokozottan védett faj 

neve 

Példányszám 

egerészölyv 23 

erdei fülesbagoly 3 

dankasirály 1 

fehér gólya 18 

fekete rigó 1 

gyöngybagoly 2 

kuvik 5 

füleskuvik 1 

réti sas 1 

tengelic  1 

törpegém 2 
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vörös vércse 11 

vetési varjú 2 

réti cankó 1 

seregély 1 

macskabagoly 2 

barna rétihéja 1 

házi rozsdafarkú 1 

barázdabillegető 1 

bakcsó 1 

molnárfecske 3 

nagy kócsag 2 

sárgalábú sirály0 2 

karvaly 5 

darázsölyv 1 

örvös galamb 1 

bütykös hattyú 2 

közelebbről meg nem határozott fakusz 1 

közelebbről meg nem határozott harkály  1 

közelebbről meg nem határozott bagoly  1 

erdei szalonka 1 

fenyőrigó 1 

dolmányos varjú 1 

kanalas gém 1 

héja 1 

jégmadár 1 

gyurgyalag 1 

csörgő réce 1 

tőkés réce 1 

keleti sün 3 

európai mókus 1 

ékszerteknős 1 

 

6. Tájvédelem 

 

6.1. Egyedi tájértékek (településenkénti kimutatás, változások) 

 

Egyedi tájérték felmérés 2018-ban 

Helyszíne: Harta, Kunbaracs, Solt, Szabadszállás. Forrása: TMF/334/9//2018 sz. AM 

támogatás. Kutatást végzi: Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, Dóka Richárd (KNPI). Főbb 

eredményei: A felsorolt négy település közül Kunbaracs egyedi tájérték felmérése készült el a 

KNPI saját felmérésében. A felmérések a MSZ20381 sz. szabvány szerint történtek. Kunbaracs 

egyedi tájérték kataszterébe 70, Hartáéba 60, Soltéba 78, Szabadszálláséba 137 egyedi tájérték 

került felvételre. A KNPI nyilvántartásába így újonnan összesen 345 tájérték került. Az 

objektumok településenkénti adattáblázatban nyilvántartottak és fényképekkel dokumentáltak.  

 

A KNPI nyilvántartásában szereplő egyedi tájértékek száma 2018 végén összesen 2854. A 

felmért települések száma 69 (a működési területhez egészében vagy nagyobb hányaddal 

tartozó 142-ből). 
 

Településnév Felmérés éve Tájértékek száma 

Apaj 2017 34 

Ágasegyháza 2010 51 

Bácsbokod 2013 70 

Bácsborsód 2010 27 

Bácsszentgyörgy 2012 26 
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Baks 2010 30 

Ballószög 2010 27 

Bátya 2013 65 

Bordány 2017 28 

Bugacpusztaháza 2010 20 

Csanytelek 2010 39 

Csávoly 2013 55 

Csengőd 2017 28 

Csikéria 2015 33 

Dóc 2017 21 

Drágszél 2012 17 

Dunaegyháza 2016 106 

Dunaszentbenedek 2010 39 

Dunatetétlen 2016 46 

Érsekhalma 2015 13 

Felsőlajos 2010 15 

Fülöpháza 2010 42 

Fülöpjakab 2010 23 

Fülöpszállás 2010 79 

Gátér 2010 21 

Géderlak 2010 41 

Harkakötöny 2017 51 

Harta 2018 60 

Helvécia 2010 47 

Imrehegy 2010 14 

Izsák 2010 48 

Kaskantyú 2010 10 

Katymár 2017 93 

Kerekegyháza 2010 (2016) 111 

Kunadacs 2010 17 

Kunbaja 2015 43 

Kunbaracs 2018 70 

Kunfehértó 2016 60 

Kunszállás 2010 20 

Lakitelek 2010 15 

Mátételke 2013 25 

Ordas 2010 37 

Orgovány 2010 70 

Öregcsertő 2015 42 

Öttömös  2010 23 

Páhi 2010 38 

Pirtó 2010 22 

Pusztamérges 2010 17 

Pusztaszer 2010 71 

Rém 2010 35 

Solt 2018 78 

Soltszentimre 2017 19 

Szabadszállás 2018 137 

Szentkirály 2010 27 

Tabdi 2017 11 
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Tataháza 2012 26 

Tiszaalpár 2010 33 

Tiszasziget 2013 29 

Tiszaug 2010 22 

Újsolt 2015 34 

Újszentiván 2012 29 

Újtelek 2012 44 

Uszód 2010 67 

Üllés 2010 16 

Városföld 2010 28 

Vaskút 2016 99 

Zákányszék 2010 43 

Zsana 2010 42 

Zsombó 2017 35 

összesen   2854 

 

6.2. Településrendezési eszközök és területrendezési tervek, valamint településképi arculati 

kézikönyv és településképi rendelet véleményezése, közreműködés az elkészítésben, 

adatszolgáltatás 

 

Az Igazgatóság természetvédelmi kezelőként továbbra is részt vett a településrendezési 

eszközök módosításával kapcsolatos tervezési eljárásokban, 2018-ban 55 települést érintően, 

összesen 101 ügyben. E megkeresések hozzávetőleg 85%-ában az Igazgatóságnak nem kellett 

a természetvédelmi közérdek érvényesítése érdekében érdemi jelentőségű módosítási javaslatot 

tennie. Amely ügyekben tett ilyet, az legtöbbször a nemzeti ökológiai hálózat olyan, 

természetközeli állapotú élőhelyeinek megóvására irányult, amelyek védett természeti 

területnek vagy Natura 200 területnek nem képezik részét. A tervezők a legerősebb jogi oltalom 

alatt álló, védett természeti területeken és Natura 2000 területeken túlmenően, jellemzően 

figyelembe veszik az ökológiai hálózat által jelentett tervezési korlátokat, de az esetek egy 

részében az igazgatóság ügyféli nyilatkozata szükséges a természetvédelmi közérdek 

érvényesítéséhez. 

A 2018-as évben zárult le a településképi arculati kézikönyvek és a helyi településképi 

rendeletek megalkotása a települési önkormányzatok részéről. A KNPI az eljárásokban, mint 

véleményező szerv vett részt, összesen 16 település esetében. A KNPI elsősorban a tájvédelmi 

célú előírások hangsúlyos szerepeltetését kérte a dokumentumokban. 

 

6.3. Fejlesztési koncepciók és egyéb tervek véleményezése, közreműködés az elkészítésben 

 

2018-ban az Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyékre vonatkozó területrendezési terv 

felülvizsgálatával kapcsolatban az előzetes tájékoztatási szakaszban a KNPI adatszolgáltatást 

teljesített a különböző természetvédelmi oltalom által kijelölt területekre vonatkozóan. 

Igazgatóságunk a 2017-ben megkezdett Országos Ökológiai Hálózat felülvizsgálatát folytatta, 

így már a KNPI működési területének több, mint 90%-án megtörtént az egyes övezetek 

felülvizsgálata és helyrajzi szám határhoz történt igazítása. A KNPI rendszeresen részt vesz a 

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács ülésein, illetve a tájvédelmi 

szempontokat is szem előtt tartva véleményezte többek között a Csongrád és Bács-Kiskun 

Megyékre vonatkozó fenntartható energia- és klíma akcióterveket, valamint a Bács-Kiskun 

Megyére készülő kerékpáros stratégiát. 

 

 

6.4. Tájvédelmi jelentőségű beavatkozások 
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Több mint 130, érdemi tájvédelmi jelentőséggel bíró ügyben tett természetvédelmi kezelői 

nyilatkozatot a KNPI. A szóban forgó eljárások leggyakoribb típusai: 

 
- nagyberuházások létesítése, állattartó telepek fejlesztése, bővítése, valamint védett, Natura 2000 területeket, 

illetve egyéb természetvédelmi oltalom alatt álló területeket érintő egyéb építési ügyek – 36 db;  

- közlekedési infrastruktúra fejlesztése (közút, vasút, kerékpárút) – 18 db; 

- hírközlési infrastruktúra és villamoshálózat fejlesztés és vezetékjogi eljárások – 50 db; 

- napelemes kiserőművek létesítése – 10 db, 

- adatszolgáltatás – jogsegélykérelmek (előzőekhez kapcsoltan): 9 db 

- egyéb tájvédelmi jelentőséggel is bíró ügyekben természetvédelmi kezelői nyilatkozat kiadása: 16 db 

 

Az állattartási lehetőségek megteremtése és fejlesztése többnyire harmonizál a gyepek 

kezelését igénylő természetvédelmi közérdekkel, ezért a KNPI törekszik a mezőgazdasági 

tevékenység – különösen a külterjes állattartás – támogatására. Ugyanakkor az ilyen típusú 

ügyekben is igyekszik az igazgatóság javaslataival módosíttatni a természetközeli élőhelyfoltok 

minőségét vagy kiterjedését veszélyeztető beruházási elemeket. A vonalas infrastruktúra-

fejlesztések esetében, ahol ennek komoly természetvédelmi jelentősége van, az Igazgatóság 

nyomvonal-változtatásra vonatkozó javaslatot is ki szokott dolgozni (műút és kerékpárút 

létesítések, villamosenergia-hálózat nyomvonalának optimalizálás). A KNPI a 

villamosenergia-hálózat fejlesztések kapcsán az elérhető madárvédelmi technológiák 

alkalmazását szorgalmazza. 2018-ban ugrásszerűen megnőtt a hírközlési infrastruktúra 

fejlesztésére vonatkozó ügyek száma, főként a Szupergyors Internet Program keretein belül 

létesülő felhordó földkábeles vezetékek létesítése miatt. Ezen ügyekben a KNPI, mint 

természetvédelmi kezelő szorgalmazta, hogy a nyomvonalak a védett természeti területeket 

kímélően, már meglévő vonalas létesítmények (közutak) mentén kerüljenek kialakításra. 

Napelemes kiserőművek létesítését általánosságban, a környezetvédelmi közérdekre tekintettel, 

az igazgatóság támogatni igyekszik, azonban a természetközeli állapotú élőhelyek 

átalakításával járó, zöldmezős beruházások helyszínének áttervezése mellett szokott állást 

foglalni. 



 

7. Projektek (természetvédelmi, informatikai, turisztikai stb. projektek célja, előrehaladása, eredményei) 

 

                                                           
2 Már a pályázat benyújtása előtt történt szerződéskötés – a projekt kezdete azért korábbi, mint a pályázat benyújtásának dátuma 

Projekt címe 
Időtartam

a 

Forrás 

megnev

ezése 

Projekt célok, 

tevékenységek 

röviden 

Célterület Pályázat 

költségvetés

e 

(Ft) 

Támogatás 

összege 

(Ft) 

Pályázat 

2018. évi 

teljesítése 
megnevezése 

kiterje-
dése 
(ha) 

„Vizes élőhely 

rekonstrukciója és a 

fokgazdálkodás 

lehetőségének 

megteremtése a tiszaalpári 

Nagy-tó területén” – 

KEHOP-4.1.0-15-2016-

00010 

 

2015.07.10.2 – 

2018.06.30. 

 

ERFA A projekt célja kb. 7 hektáros 

mély, nyílt vízfelület kialakítása 

az alpári Nagy-tó területén, 

illetve a terület részét képező 

tőzegbányató megtisztítása a 

gumiabroncsoktól. 

HUKN20028 Tisza 

Alpár-Bokrosi 

ártéri öblözete 

HUKN10004 Tisza 

Alpár-Bokrosi 

ártéri öblözete 

150 ha 358 840 311 Ft 358 840 311 Ft 2018-ban megvalósult a madármegfigyelő 
úszóles kihelyezése a területre. Az úszólest 
a T.I.Q Generál Kft készítette, a munkát a 
Szigeti-Aqua Kft. felügyelte, ellátva ezzel a 
műszaki ellenőri feladatokat. Mindkét 
vállalkozó 2018. december 19-én teljesített. 

„A Dél-Alföld egykor 

legnagyobb szikes tavának 

a szegedi Fehér-tó 

medrének rekonstrukciója 

130 ha-on” - KEHOP-4.1.0-

15-2016-00048 

 

2016.09.01. – 

2020.01.31. 

ERFA A projekt célja a szegedi Fehér-

tó rekonstrukciója révén egy 

stabil, évről évre vízzel feltöltött 

sekély szikes vizes élőhely 

létrehozása a Dél-Alföldön, 

ezzel költő, pihenő és 

táplálkozóterület biztosítása 

Natura 2000 jelölő partimadarak 

(gólyatöcs, gulipán, széki lile) 

számára. Az élőhely-fejlesztés 

részeként kialakításra kerülő fix 

villanypásztor és nyári szállás 

biztosítja a megfelelő 

feltételeket a terület 

legeltetéséhez (szürkemarhával, 

bivallyal), amely így nem fog 

elnádasodni. A tájidegen 

ezüstfák eltávolításával 

csökkenthető a területen 

fészkelő szarkák mennyisége, 

ezáltal a szigeteken költő 

madarak fészkelési sikere is 

HUKN10007 Alsó-

Tiszavölgy 
130 ha 173 018 000 Ft 173 018 000 Ft 2018-ban a projektterület 

tulajdonviszonyainak rendezésében 
történtek előrelépések.  A projektterülettel 
szomszédos területen tulajdonosként jelen 
lévő, illetve a projektterületet korábban 
használó gazdasági társasággal fennálló 
érdekellentét miatt ugyanakkor a projekt 
eredeti terveknek megfelelő megvalósítása 
nem kivitelezhető, amely a projekt 
költségvetésének csökkentését tette 
indokolttá.  
A 2018.06.12-én hatályba lépett 1084/2016. 
(II. 29.) Korm. határozat értelmében a projekt 
támogatási kerete 26 982 000 Ft-tal 
csökkent. 
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magasabb lehet. A terület 

bemutatásra is alkalmas 

adottságokkal rendelkezik, így a 

Tiszavölgyi Bemutatóháztól 

induló tanösvény 

meghosszabbításával jól 

megközelíthető lesz a terület, 

magasles és madármegfigyelő 

les építése pedig a terület 

madárvilágának betekintéséhez 

járul jelentősen hozzá. 

„Vizes élőhelyek 

rehabilitációja és 

természetvédelmi kezelése 

a Közép-Tisza mentén” - 

KEHOP-4.1.0-15-2016-

00069 

2017.01.01.- 

2021.04.30. 

ERFA A projekt célja a Közép-Tisza 

menti vizes élőhelyek természeti 

állapotának megőrzése és 

javítása, valamint a 

természetvédelmi 

kezelés infrastruktúrájának 

fejlesztése. 

Tiszakécskei Holt-

Tisza, helyi 

védelemre tervezett 

terület 

150 ha 1 200 000 000 Ft KNPI-re eső 
támogatás 
összege: 31 800 
000 Ft  

2018-ban az engedélyezési eljárások, a 
tulajdonviszonyok rendezése, a 
közbeszerzési tanácsadó és műszaki ellenőr 
megbízása, valamint a kiviteli tervek 
elkészítése valósult meg. 

„Natura 2000 vizes 

élőhelyek bemutatása a 

Duna–Tisza közén” 

KEHOP-4.1.0-15-2016-

00071 

 

2017.01.01. 

– 

2019.12.29. 

ERFA A projekt célja a Natura 2000 

vizes élőhelyek bemutatása. A 

beruházás a KNPI kezelésében 

lévő 4 védett területen valósul 

meg tanösvények és 

bemutatóhelyek fejlesztése 

révén. A beruházás elemei: 

Kolon-tavi Fürkésző, Ős-Dunai 

kalandok a Vörös-mocsárban, 

Kurgán Természetvédelmi 

Bemutatóház és a mórahalmi 

Natura 2000 információs pont 

HUKN30003 Izsáki 

Kolon-tó 

HUKN20032 Dél-

Őrjeg 

(Császártöltés) 

HUKN10007 Alsó-

Tiszavölgy 

(Szatymaz) 

Mórahalom 

 

- 270 000 000 Ft 270 000 000 Ft 2018-ban a Kurgán ház kivitelezési 
tervdokumentációjának elkészítése, a Kolon 
tavi Fürkésző új helyszínre történő 
áttervezésére vonatkozó tervezési 
szerződés megkötése,  valamint a Vörös 
mocsár bemutatóhely tervezést előkészítő 
munkálatainak elvégzése valósult meg. 

„Egy fenntartható, 

természetkímélő 

tájhasznosítás újjáélesztése: 

a fokgazdálkodás XXI. 

századi lehetőségeinek 

megteremtése a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzetben” - 

KEHOP-4.1.0-15-2016-

00070 

 

2017.04.01.- 

2021.08.31. 

ERFA A projekt célja a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzet 

legértékesebb „magterületének” 

tekinthető Körtvélyes (komplex 

élőhely-rendszer) kiemelkedő 

természeti értékeinek hosszú 

távú, költséghatékony 

megőrzése. Ennek érdekében a 

Körtvélyesi Holt-Tisza tiszai 

vízállástól független, megújuló 

energia felhasználásával 

folyamatos vízpótlás biztosítása 

a cél a holtághoz közvetlenül 

HUKN10007 Alsó-

Tiszavölgy 

HUKN20031 Alsó-

Tisza hullámtér 

1020 ha 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft Az élőhely-rekonstrukció tervezőjével 
2018.09.13-án megtörtént a szerződéskötés. 
A hajómalom tervezőjével 2018.12.20-án 
került aláírásra a tervezői szerződés. 
A kötelező tájékoztatás részeként 1 db "B" 
típusú tájékoztató tábla (molinó) került 
beszerzésre 2018.03.23-án. 
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csatlakozó fokok egyszeri 

felújításával, ill. a Tűfarok (a 

holtág alsó vége) műtárgyának 

szabályozhatóvá tételével (a tiltó 

rekonstrukciója). Az élőhely-

revitalizáció központi műszaki 

eleme a víz folyamatos 

szivattyúzását biztosító 

„hajómalom” Tiszára telepítése. 

A fejlesztés szerves részeként a 

helyi kulturális 

programkínálatba integrált, 

aktív turizmusra és 

élménypedagógiai módszerekre 

épített, szervezett és irányított 

bemutatás feltételeinek 

megteremtésére kerül sor 

(interaktív bemutatóhely 

kiállítása a műemléki 

jelentőségű „Körtvélyesi 

Révházban” és környezetében). 

„A Péteri-tó természetes 

mederalakulatának 

helyreállítása” - KEHOP-

4.1.0-15-2016-00080 

 

2017.04.01.-

2021.03.31.  

ERFA A projekt célja az 1976-ban 

természetvédelmi oltalom alá 

helyezett 781 hektáros Péteri-

tavi Madárrezervátum 

kiemelkedő természeti 

értékeinek megőrzése és jobb 

bemutathatósága érdekében a 

korábbi szikes tó helyén egykor 

kialakított halastó-rendszer 

természetvédelmi szempontú 

átalakítása, rekonstrukciója: a 

két legnagyobb tómedret 

elválasztó töltés és földút 

felszámolása, egységes tómeder 

kialakítása; a tavat övező 

töltések megerősítése; 

felhagyott, leromlott állapotú 

halgazdálkodási létesítmények 

(zsilipek, ivadéknevelő tavak, 

gátak, épületmaradványok, stb.) 

felszámolása; a 

természetvédelmi célú 

HUKN20027 

Péteri-tó 
781 ha 300 000 000 Ft 300 000 000 Ft Az élőhely rekonstrukció engedélyes és 

kiviteli tervei 2018.10.24-re a tervezési 
szerződés szerint elkészültek. 
A kötelező tájékoztatás részeként 1 db "B" 
típusú tájékoztató tábla került beszerzésre 
2018.07.13-án. 
A Megvalósíthatósági Tanulmány CBA 
elemzés fejezetének elkészítésére szóló 
szerződést külső vállalkozóval 2018.09.01-
én írta alá a KNPI. 
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vízvisszatartást szolgáló 

műtárgyak felújítása; a fejlesztés 

eredményeit, és a terület 

természeti értékeit bemutató 

alapinfrastruktúra kiépítése 

(kiállítás, tanösvény, kilátó, 

magasles és madármegfigyelő 

ház). 

„Elfelejtett jégkori 

képződmények nyomában - 

Alapszelvények 

rekonstrukciója a Duna–

Tisza közén” - KEHOP-

4.1.0-15-2016-00082 

 

2017.04.01.-

2020.10.31. 

ERFA A projekt célja a Duna–Tisza 

közén található jégkori 

képződményeket feltáró 

alapszelvények (Szeged-

Öthalom, Katymár, Madaras, 

Császártöltés) állagmegőrzése 

és feltárása; feltárásban 

található, országos jelentőségő 

földtani alapszelvények, 

valamint környezetük természeti 

állapotának fenntartása, javítása; 

geoturisztikai, örökségvédelmi 

célú bemutathatóságának és 

további kutathatóságának 

fenntartása. 

Szeged-Öthalom 

Katymár 

HUKN20004 Dél-

Bácska (Madaras) 

HUKN20032 Dél-

Őrjeg 

(Császártöltés)  

10 ha 100 000 000 Ft 100 000 000 Ft A projekt által érintett egyes ingatlanok 
megvásárlásához szükséges értékbecslői 
szakvélemény beszerzése 2018.04.30-ra 
befejeződött. 
A Császártöltés 224/2 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlása 2018.07.10-én megtörtént. 
A Szeged 01389/1 b) hrsz-ú, a Katymár 
0285/7 a) hrsz-ú, és a Madaras 048/47 hrsz-
ú ingatlanok tulajdonosaival együttműködési 
megállapodások megkötése folyamatban 
van. 
A Madaras 048/45 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlása a tulajdonos adásvételi 
szándékának hiányában nem lehetséges . 
A kötelező tájékoztatás részeként 1 db "C" 
típusú tájékoztató tábla került beszerzésre 
2018.03.23-án. 
 

„Inváziós növényfajokkal 

fertőzött erdőterületeinek és 

foltszerű, degradált 

élőhelyeinek 

rehabilitációja, valamint 

természetvédelmi 

szempontból kitüntetett 

jelentőségű növényfajok in 

situ szaporítása a 

Peszéradacsi-rétek 

területén” - KEHOP-4.1.0-

15-2016-00083 

 

2017.04.01.-

2021.10.31. 

ERFA A projekt célja a Peszéradacsi-

rétek déli tömbjében foltszerűen 

található degradált, inváziós 

fajok fertőző gócaiként is ható 

élőhelyek (korábbi tanyahelyek) 

rehabilitációja, a helyreállított 

területeken a pannon homoki 

gyepekben társulásalkotó 

növényfajok, illetve egyéb 

karakterfajok, valamint 

természetvédelmi szempontból 

kitüntetett jelentőségű 

növényfajok (mindösszesen 50 

faj) magtermő állományainak 

kialakítása. Emellett inváziós 

fajok visszaszorítására kerül sor  

szelektív, a környezetre nézve 

HUKN20003 

Felső-kiskunsági 

turjánvidék 

 

1495 ha 380 000 000 Ft 380 000 000 Ft 1 db pick-up terepjáró beszerzése 
megvalósult. A projekt fő beruházási 
eleméhez, az inváziós növényirtáshoz 
kapcsolódóan a projektterület inváziós 
fajokkal való fertőzöttségének felmérése 
vállalkozó bevonásával megtörtént. Az 
ingatlanvásárláshoz kapcsolódóan 
értékbecslési szakvélemény elkészítése 
vállalkozó bevonásával megtörtént. 
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biztonságos módszerekkel a 

Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság vagyonkezelésében 

lévő, erdő művelési ágú 

területeken. 

„Csatornák, rizskalitkák, 

tájsebek, tanyahelyek 

felszámolása, tájba 

illesztése a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén” – 

VEKOP-4.2.1-15-2016-

00007 

 

2016.08.01.-

2021.03.31. 

ERFA A projekt célja mintegy 140 

kilométernyi, üzemen kívüli 

csatorna és gát felszámolása, a 

csatornákhoz kapcsolódó 

műtárgyak megszüntetése, 

felhagyott tanyahelyek 

felszámolása, tájidegen 

özönnövények visszaszorítása; 

gödrök, tájsebek felszámolása. 

A célterület (1500 ha) jelentős 

része közösségi szempontból 

kiemelt jelentőségű pannon 

szikes élőhelytípus, melynek 

állapotát jelentősen javítani 

fogja a tervezett beavatkozás. A 

terület a hazai túzokállomány 

egyik legfontosabb fészkelő- és 

szaporodóterülete is egyben. A 

beavatkozásokkal nem csak új 

élőhelyek keletkeznek a faj 

számára, de a csatornák és a 

tájidegen ezüstfások eltűnésével 

csökken a túzokállományra 

veszélyes ragadozófajok (róka, 

borz, dolmányos varjú, szarka) 

élőhelye és állománynagysága, 

így a túzok életfeltételei is 

jelentősen javulnak. A projekt 

közvetlenül folytatása a Közép-

Magyarországi Operatív 

Program keretében hasonló 

céllal megvalósított két korábbi 

projektnek. 

HUKN10001Felső-

Kiskunsági puszták 

és turjánvidék 

HUKN2001 Felső-

kiskunsági szikes 

puszta 

1500 ha 420 655 896 Ft 420 655 896 Ft 2018-ban közbeszerzés útján az Arhitektum 
EC. került kiválasztásra a kivitelezési 
munkálatok ellátására, a szerződés 2018. 
augusztus 28-án került megkötésre. A 
közbeszerzési tanácsadó az Imperial Tender 
Kft. volt, 2018. augusztus 16-án teljesített. A 
munkaterület átadás-átvétele 2018. 
augusztus 29-én történt meg.  
A műszaki ellenőri feladatok ellátására 
Igazgatóságunk a Szigeti-Aqua Kft.-t bízta 
meg, 2018. augusztus 24-én hatályba lépett 
szerződéssel, míg a tervezői művezető 
Tamás Péter EV. lett, szerződése 2018. 
szeptember 3-án került aláírásra. 
A kivitelezés 2018. november 15-én érte el a 
25%-os készültségi szintet. 
 

„Naprózsa Ház a homokon” 

–KEHOP-4.1.0-15-2016-

00036 

 

2016.09.01. – 

2018.06.30. 

ERFA A fülöpházi Naprózsa Erdei 

Iskola szomszédságában 

felépülő új fogadó- és bemutató 

épület, a „NAPRÓZSA HÁZ” a 

KNP fülöpházi térsége védett 

HUKN20011 

Fülöpházi-

homokbuckák  

2117 ha 90 000 000 Ft 90 000 000 Ft 
 

A felépült új fogadó- és bemutató épület a 
műszaki-átadás átvétele 2018. február 28-án 
megtörtént. 
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természeti területeinek és 

attrakcióinak látogatóit szolgálja 

ki a jövőben, méltóképpen és 

sokoldalúan, különböző 

társadalmi és korcsoportok 

számára nyújtva információkat a 

térségben található Natura 2000 

területekről.  

 

Az épület funkcionális működtetéséhez 
szükséges eszközök beszerzése 2018. 
06.30-ra lezárult. 
Az épület használatbavételi engedélye 
2018.05.15-én jogerőre emelkedett. 
A kötelező tájékoztatás részeként 1 db "C" 
típusú tájékoztató tábla került beszerzésre 
2018.03.23-án. 
A sajtónyilvános projektzáró rendezvény és 
az épület hivatalos átadása 2018. 06.22-én 
lezajlott. 
A projektben vállalt PR kiadványok 
2018.06.30-ra elkészültek. 
A projekt záró szakmai és pénzügyi 
elszámolásának IH általi elfogadása 
folyamatban van. 

„A puszta kapuja, 

természeti, kulturális és 

történelmi örökségeink 

bemutatása, fogadótér 

kialakítása Bugacon” –

KEHOP-4.1.0-15-2016-

00052 

 

2016.09.01. – 

2020.06.30. 

ERFA A projekt keretében 

megvalósuló beruházás a 

természeti, kulturális és 

történelmi örökségeink 

bemutatását szolgáló bugaci 

fogadótér létrehozását célozza 

meg, melynek elemei: Natura 

2000 Központ – "KNP Bugac 

kapuja” fogadóépület és a 

„Homoki erdők emlékútja” 

tanösvény létesítése, túraútvonal 

kialakítása, továbbá a 

szemléletformálást segítő 

tájékoztató és oktatási 

kiadványok, túrák és 

foglalkoztatások kialakítása, 

működtetése. 

HUKN20024 KNP 

Bócsa-Bugac 

buckavilága és a 

homokpuszta 

 

11660 
ha 

206 982 000 Ft 206 982 000 Ft 2018.06.12-én hatályba lépett 1084/2016. 
(II. 29.) Korm. határozat értelmében a projekt 
támogatási kerete módosult.  
A projektdokumentáció és a közbeszerzési 
dokumentáció új költségvetés szerinti 
átdolgozása folyamatban van. 
A projekt várható  befejezése 2020.06.30-ra 
módosul. 

„A közösségi jelentőségű 

természeti értékek hosszú 

távú megőrzését és 

fejlesztését, valamint az 

EU Biológiai Sokféleség 

Stratégia 2020 

célkitűzéseinek hazai szintű 

megvalósítását megalapozó 

stratégiai 

2016.10.01-

2021.01.30 

ERFA Közösségi jelentőségű 

madárfajok állományainak 

állapotfelmérése, a keletkező 

adatok szintézise és elemzése 

történik meg a projekt 

keretében. (Közösségi 

jelentőségű fajok kiválasztása, 

pontosítása, vizsgálati területek 

azonosítása, közösségi 

jelentőségű értékek 

Országos  1 070 000 000 Ft 
 

KNPI-re eső 
támogatás 
összege: 60 178 
819 Ft 

2018-ban lezajlottak az erre az évre tervezett 
madártani felmérések, 279 db UTM 
négyzetre vonatkozóan, 13 vállalkozó 
bevonásával. 
A madárfajokat veszélyeztető elektromos 
szabadvezetékek aktualizált országos 
térinformatikai adatbázisának összeállítása 
tárgyú szolgáltatás beszerzési eljárását is 
lefolytattuk, erre vonatkozóan 2018. 
augusztus 16-án kötöttünk szerződést a 
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vizsgálatok” - KEHOP-

4.3.0-15-2016-00001 

(KNPI Konzorciumi 

partner) 

 

felméréséhez kapcsolódó 

módszertan kidolgozása) 

Kedvezményezett 

konzorciumvezető: 

Földművelésügyi Minisztérium 

 

További konzorciumi partnerek: 

Magyar Tudományos Akadémia 

Ökológiai Kutató Központ 

MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont Talajtani és 

Agrokémiai Intézet 

Agrárgazdasági Kutatóintézet 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala Földmérési 

Távérzékelési és Földhivatali 

Főosztály 

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság 

  

Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettel. 

„A területi jelenlét és 

természetvédelmi őrzés 

hatékonyságának javítása a 

Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság 

természetvédelmi 

őrszolgálatának komplex 

fejlesztésével” - KEHOP-

4.2.0-15-2016-00009 

2016.09.19-

2019.10.31.  

ERFA A természetvédelmi őrszolgálati 

jelenlét erősítése a Duna–Tisza 

közén, hatósági ellenőrzések 

eredményességének javítása a 

KNPI működési területén. A 

természetvédelmi kezelést 

megalapozó adatok, szervezett 

gyűjtésének elősegítése, 

monitoring feladatok 

hatékonyságának növelése. 

közmunkaprogramban dolgozók 

koordinálásának segítése, 

oktatásban, 

szemléletformálásban való 

részvétel javítása. 

Kiskunsági 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

működési területe 

 139 000 000 Ft 139 000 000 Ft A tervezett 7 db gépjármű beszerzése 
eredménytelen lett, új kiírásra fog sor kerülni. 
A Péteri tavi ingatlan fűtéskorszerűsítésére a 
tervezési szerződés megkötésre került, a 
tervek elkészültek. A tárolószín tervezésére 
a szerződés megkötésre került. 
 

„Natura 2000 jelölő füves 

élőhelyek és a 

természetvédelmi szántók 

kezelése”-KEHOP-4.1.0-

15-2016-00045 

 

2016.09.01.-

2020.04.30. 

ERFA A projekt célja a Felső-

Kiskunsági puszták, a Felső-

kiskunsági tavak és a Kolon-tó 

környéki füves élőhelyek 

kezelését végző őshonos 

állatállomány tartásához 

szükséges infrastruktúra 

kialakítása, fejlesztése, illetve a 

HUKN30003 Izsáki 

Kolon-tó 

HUKN20001, 

HUKN10001 A 

Felső-Kiskunsági 

szikes puszták és 

turjánvidék  

1590 ha 352 182 180 Ft 352 182 180 Ft 2018-ban az ingatlan-nyilvántartási ügyek és 
az engedélyezési eljárások lezajlottak, 
valamint elkészültek az engedélyes és 
kiviteli tervek. Továbbá megvalósult a 
rendképző és a kazaltakaró beszerzése. 
 

http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/2016/A%20Fels%C5%91-Kiskuns%C3%A1gi%20szikes%20puszt%C3%A1k%20%C3%A9s%20turj%C3%A1nvid%C3%A9k%20Natura%202000%20k%C3%BCl%C3%B6nleges%20mad%C3%A1rv%C3%A9delmi%20ter%C3%BClet.pdf
http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/2016/A%20Fels%C5%91-Kiskuns%C3%A1gi%20szikes%20puszt%C3%A1k%20%C3%A9s%20turj%C3%A1nvid%C3%A9k%20Natura%202000%20k%C3%BCl%C3%B6nleges%20mad%C3%A1rv%C3%A9delmi%20ter%C3%BClet.pdf
http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/2016/A%20Fels%C5%91-Kiskuns%C3%A1gi%20szikes%20puszt%C3%A1k%20%C3%A9s%20turj%C3%A1nvid%C3%A9k%20Natura%202000%20k%C3%BCl%C3%B6nleges%20mad%C3%A1rv%C3%A9delmi%20ter%C3%BClet.pdf
http://knp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/2016/A%20Fels%C5%91-Kiskuns%C3%A1gi%20szikes%20puszt%C3%A1k%20%C3%A9s%20turj%C3%A1nvid%C3%A9k%20Natura%202000%20k%C3%BCl%C3%B6nleges%20mad%C3%A1rv%C3%A9delmi%20ter%C3%BClet.pdf
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területekhez kapcsolódó szántók 

természetvédelmi célú kezelése 

során alkalmazott gépek és 

eszközök beszerzése. 

Emellett a projekt célkitűzései 

között említhetjük a 

Kunszentmiklós-nagyállási 

állattartó telepen kialakítandó, 

látogatható őshonos 

állatbemutatót is, amely 

idegenforgalmi célok mellett 

igen jelentős marketing értékkel 

is bír majd. 

HUKN20009 

Felső-Kiskunsági 

szikes tavak és 

Miklapuszta  

 

„Tájidegen fafajokból álló 

erdők átalakítása Natura 

2000 jelölő élőhelyekké a 

Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság védett 

természeti területein”-

KEHOP-4.1.0-15-2016-

00046 

 

2016.08.01.-

2019.12.31. 

KEHOP A KNPI kiemelt célja a 

tájidegen erdők arányának a 

csökkentése, az őshonos fafajú 

erdők arányának növelése a 

vagyonkezelésében álló 

területeken.  

Az igazgatóság elegyes őshonos 

fafajú célállományokat hoz 

létre, vadkizárás 

alkalmazásával. 

A projekt kiemelt célja az 

alkalmazandó erdőszerkezet-

átalakítási technológiákhoz 

szükséges, de rendelkezésre 

nem álló gépek és eszközök 

beszerzése. 

HUKN20031 Alsó-

Tisza hullámtér, 

HUKN20024 

Bócsa-bugaci 

homokpuszta, 

HUKN30003 Izsáki 

Kolon-tó, 

HUKN20022 

Kiskőrösi turjános, 

HUKN20015 

Ágasegyházi-

orgoványi rétek, 

HUKN20011 

Fülöpházi 

buckavidék, 

HUKN20003 

Felső-kiskunsági 

turjánvidék, 

HUKN20002 

Peszéri-erdő 

735 ha 230 000 000 Ft 230 000 000 Ft A vadkárelhárító kerítés műszaki 
paramétereinek kidolgozása történt meg. Az 
erdészeti gépek, eszközök beszerzéséhez 
kapcsolódóan a beszerezni kívánt eszközök 
listája véglegessé vált. 

„Pannon szikes vízi 

élőhelyek helyreállítása a 

Kiskunságban”, -LIFE12 

NAT/HU/001188 

 

 

2013.10.01.– 

2021.12.31. 

LIFE+ 

Nature 

A projekt a Kárpát-medence 

egyik legnagyobb kiterjedésű és 

természetvédelmi jelentőségű 

időszakos szikes taván és annak 

vízgyűjtő területén célozza az 

eredeti vízviszonyok és a 

természetes élőhelyek 

helyreállítását, a Kiskunság 

középső részén. Az itt található 

nyílt szikes tófelületek a hasonló 

HUKN20009 

Felső-kiskunsági 

szikes tavak és 

Mikla-puszta 

(Böddi-szék) 

2345 ha KNPI teljes 
költségvetése:  
1 937 150 700 Ft 
 
(A projekt 
tervezett 
összköltségvetés
e 2 159 796 900 
Ft (7 199 323 
Euro)) 

KNPI részére: 
 
EU-s támogatás 
összege: 1 411 976 
400 Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 427 441 
500 Ft 

A természetvédelmi célú földvásárlás 
eredményeként a KNPI mintegy 56,84 hektár 
földterületet vásárolt meg 2018-ban, mellyel 
326 hektárra növelte a projekt keretében 
megvásárolt területnagyságot. Elkészült a 
vízjogi létesítési engedélyes terv. Beadásra 
került az első időközi (pénzügyi elszámolást 
is tartalmazó) projektjelentés. 
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élőhelyek országos 

összállományának 18%-át teszik 

ki. A projekt célterületén 

található Böddi-szék kiemelt 

jelentőségű részét képezi a 

Natura 2000 hálózatnak, hazai 

törvényi szabályozás révén már 

1997 óta területi oltalmat élvez.  

Fő kedvezményezett: 

Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság 

További kedvezményezettek: 

Dunatáj Közalapítvány, 

Kiskunsági Madárvédelmi 

Egyesület 

 
 
(A teljes projekt EU 
támogatása 
1 619 847 600 Ft 
((5 399 492 Euro)) 

„A szalakóta védelme a 

Kárpát-medencében” -

LIFE13/NAT/HU/000081  

 

(KNPI 

Társkedvezményezett) 

 

2014.09.01.–

2020.03.31. 

LIFE+ 

Natura 

A projekt keretében 

megvalósuló fő tevékenységek: 

fészkelőhelyek kialakítása 

Különleges Rendeltetésű 

Madárvédelmi Területeken 

Magyarországon (17 területen) 

és Romániában (15 területen), 

fészkelő- és táplálkozóhelyek 

állapotának javítása három 

karakterisztikus projekt 

területen, a madarak mortalitását 

csökkentő beavatkozások (20 

kV-os oszlopok szigetelése), 

hosszú távú fenntartható 

fajvédelem biztosítása a 

„Farmers for Roller” program 

keretében, szalakótabarát 

gazdálkodási módszerek 

használatának népszerűsítése 

Natura 2000-területeken, 

szemléletformálás (Szalakóta 

Látogató Központ építése a 

Szegedi Fehér-tónál) 

 

Fő kedvezményezett: 

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 

 

HUKN10008 

Balástya-Szatymaz 

környéki 

homokvidék 

HUKN30001 

Csongrád-Bokrosi 

Sóstó 

HUKN30003 Izsáki 

Kolon-tó 

HUKN10001 

Felső-kiskunsági 

szikes puszták és 

turjánvidék 

HUKN30002 

Gátéri Fehér-tó 

HUKN10002 

Kiskunsági szikes 

tavak és az őrjegi 

túrjánvidék 

HUKN10007 Alsó-

Tiszavölgy 

 

125235 
ha 

KNPI teljes 
költségvetése: 
219 928 880 Ft  
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
5 046 097 Euro) 
 

KNPI részére: 
 
EU-s támogatás 
összege: 104 778 
760 Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 69 002 
590 Ft 

2018-ban a földmunkák kivitelezésére a 
versenyeztetés és a szerződések 
előkészítése megtörtént. A Szalakóta 
Látogatóközpont kialakítása megtörtént, a 
bútorok beszerzése folyamatban van, a 
parkosítás előkészítése elkezdődött. 
Folytatódtak a szalakóta populációk 
felmérései. Az élőhely-rekonstrukciós 
munkákban tervezett ezüstfa irtást a bérlő 
elvégezte. A Szalakóta Látogatóközpont 
mellé tervezett kilátó tervezése befejeződött. 
A szalakóta fészkelésére alkalmas 
fák/facsoportok felmérése folytatódott. 
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További 

társkedvezményezettek: 

MILVUS Csoport, 

Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, 

DALERD Délalföldi Erdészeti 

Zrt., 

Szatmárnémeti 

Környezetvédelmi Ügynökség 

(Románia) 

„A parlagi sas védelme a 

Pannon-régióban az ember 

okozta halálozás 

visszaszorításával” - 

LIFE15/HU/000902 

 

(KNPI 

Társkedvezményezett 

2016.10.01-

2022.03.31 

LIFE 

Nature 

A Pannon-régióban található 

parlagi sas állomány növelése a 

nem-természetes elhullásra 

visszavezethető tényezők 

(mérgezés, lelövés) jelentős 

csökkentésével.  

 

Fő kedvezményezett: 

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 

(MME) 

 

További 

társkedvezményezettek: 

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság, 

Vychodoslovenská distribucná 

a.s (Szlovákia), 

Raptor Protection of Slovakia 

(Szlovákia), 

Czech Society for Ornithology 

(Csehország), 

Ministry of the Environment of 

the Czech Republic 

(Csehország), 

BirdLife Österreich (Ausztria), 

WWF Österreich (Ausztria), 

Bird Protection and Study 

Society of Serbia (Szerbia), 

Institute for Nature 

Conservation of Vojvodina 

Province (Szerbia) 

 

HUKN10001 

Felső-kiskunsági 

szikes puszták és 

turjánvidék; 

HUKN10007 Alsó-

Tiszavölgy; 

HUKN10002 

Kiskunsági szikes 

tavak és az őrjegi 

turjánvidék; 

 

 KNPI teljes 
költségvetése: 
109 258 500Ft  
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 3 
602 700 Euro) 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támogatás 
összege: 
47 978 400 Ft 
  
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 
41 707 800 Ft 
 
Önerő:  
19 572 300 Ft 

A kutyával végzett őri feladatokon felül a 
tervezett eszközbeszerzések megtörténtek. 

http://mme.hu/
http://mme.hu/
http://mme.hu/
http://www.hnp.hu/hu
http://www.hnp.hu/hu
https://www.vsds.sk/edso/domov
https://www.vsds.sk/edso/domov
http://www.dravce.sk/web/index.php/en/
http://www.dravce.sk/web/index.php/en/
http://cso.cz/
http://cso.cz/
http://www.mzp.cz/en
http://www.mzp.cz/en
http://www.mzp.cz/en
http://birdlife.at/
http://wwf.at/
http://pticesrbije.rs/about-us/?lang=en
http://pticesrbije.rs/about-us/?lang=en
http://virtuelnimuzejdunava.rs/serbia/informations/institute-for-nature-conservation-of-vojvodina-province.463.html
http://virtuelnimuzejdunava.rs/serbia/informations/institute-for-nature-conservation-of-vojvodina-province.463.html
http://virtuelnimuzejdunava.rs/serbia/informations/institute-for-nature-conservation-of-vojvodina-province.463.html
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„A parlagi sas és a 

kerecsensólyom 

táplálékbázisának 

biztosítása a Kárpát-

medencében” - LIFE13 

NAT/HU/000183 

 

(KNPI 

Társkedvezményezett)  

 

 

2014.07.01.–

2018.12.31. 

LIFE 

Nature 

 

A projekt céljai között szerepel 

az ürge és a földikutya hazai 

állományainak feltérképezése, 

új állományok létrehozása 

áttelepítéssel, a meglévő 

állományok élőhelyeinek jobb 

kezelése, kezelési útmutatók 

kidolgozása és a 

szemléletformálás. 

 

Fő kedvezményezett: 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatóság  

 

További 

társkedvezményezettek: 

Fővárosi Állat- és Növénykert, 

Bükki Emlőstani Kutatócsoport 

Egyesület, 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság, 

Kaposvári Egyetem, 

Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság,  

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 

(MME), 

NIMFEA Természetvédelmi 

Egyesület, 

Madárvilág Nonprofit 

Közhasznú Kft., 

Magyar Villamosenergia-ipari 

Átviteli Rendszerirányító Zrt., 

MILVUS Csoport,  

Szatmárnémeti 

Környezetvédelmi Ügynökség 

(Románia) 

 

HUKN20008 Déli-

Homokhátság 

 

1151,6 
ha 

KNPI teljes 
költségvetése: 
117 727 653 Ft 
 
 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támogatás 
összege: 89 575 
216 Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 15 018 
563 Ft 

2018-ban a repülőtéri füves területek 
kezelési útmutatója elkészült. Az ürgék 
áttelepítése befejeződött. A projektakciók 
hatásának monitorozása folytatódott. Az 
élőhely-rekonstrukció keretén belül az 
ezüstfairtás lezajlott. A projekt 
zárójelentésének összeállítása 
megkezdődött. 

"Homoki erdősztyepp 

élőhelyek kulcsfontosságú 

ökoszisztéma 

szolgáltatásainak 

többszintű, több területen 

2017.08.01. –  

2022.12.31. 

LIFE 

Nature 

A projekt céljai az inváziós fajok 

visszaszorítása; aktív élőhely-

rekonstrukciós munkák végzése; 

a kiemelt jelentőségű közösségi 

élőhelytípusok kiterjedésének 

HUKN20002 

Peszéri-erdő 
1628,46 
ha 

KNPI teljes 
költségvetése: 
 
211 149 990 Ft 
 

KNPI részére:  
 
EU-s támogatás 
összege: 
157 775 120 Ft; 

Az Erdei Látogatóközpont kialakításához 
szükséges ingatlanvásárlás megtörtént, 
majd 2018-ban az ingatlan felújítása is 
befejeződött. Az eszközbeszerzések 
jelentős része megtörtént (gépkocsi, 
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megvalósuló komplex 

helyreállítása" - LIFE16 

NAT/HU/000599 

 

(KNPI 

Társkedvezményezett) 

 

 

növelése és azok 

természetvédelmi helyzetének 

javítása; a közösségi 

jelentőségű, kedvezőtlen 

természetvédelmi helyzetű 

állatfajok (díszes tarkalepke, 

szarvas álganéjtúró) számára 

alkalmas élőhelyek 

kiterjedésének növelése; a 

helyreállított élőhelyekre 

célzottan visszatelepítendő, 

közösségi jelentőségű 

növényfajok (homoki nőszirom, 

mocsári kardvirág) 

állományainak növelése; a 

legfontosabb ökoszisztéma 

szolgáltatások helyreállítása; a 

régióban megvalósítandó 

komplex, oktatási-

szemléletformálási 

tevékenységekkel a társadalmi 

felelősségvállalás és 

környezettudatos magatartás 

növelése; a különböző típusú, 

helyben elvégzett 

beavatkozások alapján, 

gyakorlatban tesztelt ajánlások 

megfogalmazása a hasonló 

problémákkal szembesülő 

területkezelők/gazdálkodók 

részére. 

 

Fő kedvezményezett: 

KEFAG Zrt.  

 

További 

társkedvezményezettek: 

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 

(MME) 

 

  
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 26 520 
000 Ft 

utánfutó, informatikai eszközök, vegyszerek, 
kézi szerszámok stb.). Az A2 akcióban a GIS 
adatbázis „erdőállomány jellemzők” 
alrendszerének tervei véglegesítésre 
kerültek. A C7 akcióban az inváziós fajok 
irtása mechanikai módszerekkel folytatódott. 
A C11 akcióban a ritka rózsa kisfajok (a 
szubkontinentális peripannon cserjések 
főfajai) palántaültetése bruttó 1,3 ha-on 
megtörtént. A C12 akcióban makkvetés 
történt két helyszínen (KNPI vagyonkezelésű 
utak). A C13 akcióban a KST csemetekert 
ápolása (felkészítését az öntözőrendszer 
telepítésére) történt meg. 

„A túzok határon átnyúló 

védelme Közép-

2016. 

július11. – 

LIFE 

Nature 

A pályázat a túzok határon 

átnyúló védelmének erősítését 

HUKN10001 

Felső-kiskunsági 

15776,0
2 ha 

KNPI teljes 
költségvetése: 

KNPI részére:  
 

2018-ban a Túzokvédelmi 
Látogatóközponthoz megtörtént a tervező 
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Európában” - LIFE15 

NAT/AT/000834 

 

(KNPI 

Társkedvezményezett) 

2023. 

december 31. 

 

célozza meg 4 ausztriai és 5 

magyarországi területen, a 

védelmi tevékenységek 

összehangolásával. 

Intenzív információcsere és 

kommunikáció tervezett 

Ausztria, Magyarország, 

Németország, Szlovákia, 

Csehország és Szerbia között, 

megvalósítva a teljes közép-

európai túzokállomány egységes 

védelmét. A projekt fő 

célkitűzése a kifejlett túzokok 

elsőszámú veszélyeztető 

tényezője, a repülés közbeni 

ütközések gyakoriságának 

csökkentése középfeszültségű 

légvezetékek földkábellel 

történő kiváltásával. 

Intenzív tájékoztatási és 

kommunikációs tevékenység 

keretében egy túzokvédelmi 

oktató- és látogatóközpont, 

valamint egy minimum 5 

állomásos tematikus tanösvény 

kerül kialakításra a Felső-

Kiskunságban 

(Kunszentmiklós), ami képzési, 

oktatási és bemutató programok 

helyszínéül fog szolgálni a 

Natura 2000 területek és értékek 

megismerésének és a védelmi 

intézkedések megértésének 

elősegítése érdekében. 

 

Fő kedvezményezett: 

Österreichische Gesellschaft 

Großtrappenschutz (Ausztria) 

 

További 

társkedvezményezettek: 

ELMŰ Hálózati Elosztó 

Korlátolt Felelősségű Társaság, 

szikes puszták és 

turjánvidék 

 

 

 
484 734 900 Ft 
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
8 399 265 Euro) 
 

EU-s támogatás 
összege: 333 
127 200 Ft; 
 
Minisztériumi 
társfinanszírozás 
összege: 145 
204 200 Ft 

kiválasztása, a tervek elkészültek, az 
engedélyezés folyamatban van. Elkészült a 
gazdálkodói útmutató. A kilátópontok és 
tanösvény terveinek beszerzése, az 
apróvadállományok monitorozásához 
szükséges szerződés, valamint a 
térinformatikai adatbázis-kezeléshez 
szükséges szerződés előkészítése 
megtörtént.  
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Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, 

Kőrös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság, 

Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 

(MME), 

Amt der Burgenländischen 

Landesregierung - Abteilung 5 – 

Anlagenrecht, Umweltschutz 

und Verkehr (Ausztria), 

Netz Niederösterreich GmbH 

(Ausztria), 

Netz Burgenland Strom GmbH 

(Ausztria), 

Amt der Niederösterreichischen 

Landesregierung - Abteilung 

Naturschutz (Ausztria) 

 

A Pannon sztyeppek 

meghatározó állatfajainak 

megőrzése Magyarország és 

Szerbia közötti 

határrégióban. - 

PANNONSTEPPES / 

HUSRB/1602/12/0065 

 

(KNPI 

Társkedvezményezett) 

 

2018.01.15-

2019.07.31. 

IPA 

Interreg 

A projektben tervezett 

tevékenységek célja a kihalással 

veszélyeztetett rákosi vipera 

(Vipera ursinii rakosiensis) két 

megmaradt élőhelyét elválasztó 

erdő (20 ha) gyep művelési ágba 

történő átminősítése, ezáltal a 

kapcsolat megteremtése a két 

élőhely között. Ennek keretében 

a korábban letermelt erdő helyén 

lévő terület részbeni 

lőszermentesítése fog 

megtörténni (egykori katonai 

lőtér védőzónája volt a terület), 

majd az egykor akáccal borított 

részek kerülnek kituskózásra. A 

kituskózás és a felesleges 

szervesanyag (fenyőtű avar) 

eltávolítása után megtörténik a 

terület helyben gyűjtött 

fűmaggal történő felülvetése, 

ezzel is elősegítve a gyep 

regenerációját. A konkrét 

természetvédelmi 

HUKN20024Bócsa

-Bugaci 

homokpuszta  

20,4 ha 
 

KNPI teljes 
költségvetése: 
130 900 Euro  
 
(A teljes projekt 
költségvetése: 
289 683 Euro) 
 

KNPI részére:  
EU-s támogatás 
összege: 130 900 
EUR 
 

A hazai társfinanszírozási és 
megelőlegezési szerződés megkötése 2018-
ban megtörtént. Az erdőtörvény változása 
miatt mind szakmai, mind költségvetési 
szempontból módosításra van szükség a 
projektben, emiatt a módosítási kérelem 
összeállítása megkezdődött 2018-ban, 
amihez megtörtént a piackutató árajánlatok 
bekérése az élőhely-rekonstrukciós 
munkákra vonatkozóan (lőszermentesítés, 
invazív irtás kituskózás, területrendezés, 
gyepvetés). 
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beavatkozásokkal 

párhuzamosan kommunikációs 

akciók is folynak: weboldal 

létrehozása, kiadványok 

megjelentetése, konferencia 

szervezése.  

 

Fő kedvezményezett: 

Vajdasági Tartományi 

Természetvédelmi Intézet 

(Szerbia) 

 

További 

társkedvezményezettek: 

Tartományi Településrendezési 

és Környezetvédelmi Titkárság 

(Szerbia) 

Perjanica Vadásztársaság 

(Szerbia) 

„Örökségünk a természet – 

a rónák világa. A Dél-

Alföld természeti 

értékeinek és Natura 2000-

es hálózatának a 

bemutatása” - KEHOP-

4.1.0-15-2016-00081  

 

(a pályázat tartaléklistás, 

támogatási szerződéssel 

nem rendelkezik)  

 

  A projekt célja a Pusztaszeri 

Tájvédelmi Körzet részét 

képező Ópusztaszeri Nemzeti 

Történeti Emlékparkban 

található, a honfoglaló 

magyarság 1100 éves múltjának 

(örökségének) megismertetésére 

összpontosító bemutató rendszer 

kiegészítése természeti 

örökségünkről szóló elemekkel 

(a Duna–Tisza köze 

tájtörténetének napjainkig 

történő vázlatos bemutatása, a 

jelenlegi természeti állapot és 

természetvédelmi helyzet, 

védett és európai közösségi 

jelentőségű természeti értékeink 

megjelenítése szemléletformáló 

és bemutatóterek 

létrehozásával); az Ópusztaszeri 

Nemzeti Történeti Emlékpark, 

és a benne kialakított 

természetrajzi-

természetvédelmi bemutatási 

Ópusztaszer, 

HUKN10007 Alsó-

Tiszavölgy 
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elemek integrálása a térségben 

található természetvédelmi 

bemutatóhelyek hálózatába. 

„A Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóság védett 

természeti területein 

található védett és 

közösségi jelentőségű 

természeti értékek 

megőrzését szolgáló 

vízgazdálkodási rendszer 

kialakítása” - KEHOP-

4.1.0-15-2016-00084 

(a pályázat tartaléklistás, 

támogatási szerződéssel 

nem rendelkezik) 

 

 

  A projekt célja a 

természetvédelmi igényeket is 

kielégítő vízszintek és 

vízkormányzás biztosítása, 

illetve a vízzel való gazdálkodás 

lehetőségének megteremtése a 

célterület (Miklapuszta, Felső-

Kiskunsági szikes puszták, 

Felső-Kiskunsági szikes tavak, 

Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet) 

védett és közösségi jelentőségű 

természeti értékeinek megőrzése 

érdekében: a vízvisszatartás – 

tározás, illetve az 

összegyülekezési-, levonulási 

idők meghosszabbításához 

szükséges műszaki feltételek 

megteremtése; az eltérő 

vízminőségű területek vizeit 

mesterségesen összekötő árkok 

megszüntetése; a használaton 

kívüli utak, töltések 

felszámolása. 

HUKN10001Felső-

Kiskunsági puszták 

és turjánvidék 

HUKN2001 Felső-

kiskunsági szikes 

puszta 

HUKN10002 

Kiskunsági szikes 

tavak és az őrjegi 

turjánvidék 

HUKN20009 

Felső-kiskunsági 

szikes tavak és 

Mikla-puszta 

HUKN10007 Alsó-

Tiszavölgy 

HUKN20019 

Baksi-puszta 
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8. Jogi és ügyiratforgalommal kapcsolatos tevékenység  

 

8.1. Az igazgatóság ügyiratforgalma 

 

8.1.1. Szakvéleményadás/adatközlés/belföldi jogsegély a hatóságok számára 

(természetvédelmi-, környezetvédelmi-, erdészeti-, földügyi hatóság, önkormányzat, MVH stb. 

bontásban) 
 

  Főszám Alszám Összesen 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi  és 

Természetvédelmi Főo. 
465 

(489) 

1178  

(887)  

1643 

(1376) 
Erdészeti hatóság 25  

(34) 

39  

(102) 

  64 

(136) 
Önkormányzat 84  

(230) 

221  

(427)  

305  

(657)  
NFA 19  

(12) 

42  

(65)  

61  

(77) 
MVH 2  

(2) 

10  

(12) 

12  

(14) 
Agrárminisztérium 195 

(271) 

370 

(485) 

565  

(756) 
Ügyfelek, egyéb hatóságok* 3179 

(4451) 

6962 

(8777) 

10141 

(13228)  

Ügyiratforgalom 3969 

(5489) 

8822 

(10755) 

12791 

(16244) 

Zárójelben a 2017-es adatok feltüntetve, 

összehasonlításul.  
   

 * Egyéb hatóságok: katasztrófavédelmi igazgatóságok vízügyi hatóságként, bányakapitányságok bányahatóságként, 

vadászati hatóság, rendőrség, ügyészség, stb.   

 

A hatóságokkal, közigazgatási szervekkel  történő együttműködés keretében kiadandó 

természetvédelmi kezelői nyilatkozatok kapcsán a KNPI Természetmegőrzési Osztálya közel 

két és fél ezer bejövő ügyirattal foglalkozott. Ezek egy része önmagában is összetett, sok 

részdöntést igénylő eljárás (például erdőtervezéssel kapcsolatos ügyek, nagyberuházások stb.). 

A megkeresések többsége a kormányhivatalok keretében működő természetvédelmi és 

környezetvédelmi hatóságtól érkezett, sorrendben ezt követi az önkormányzati 

intézményrendszer és az erdészeti hatóság. Kisebb ügyszámmal, de a rendszeres megkeresők 

közé tartozik a rendőrség, a földügyi hatóság, a vidékfejlesztési hivatal, a bányakapitányság, a 

vízügyi hatóságként működő katasztrófavédelmi igazgatóság, a  vadászati hatóság és több más 

államigazgatási intézmény. A megkereső hatóságok jellemzően figyelembe veszik, döntéseikbe 

beépítik a természetvédelmi kezelői nyilatkozat tartalmát. Igaz ez az erdészeti hatósági 

döntések többségére is, bár ezek között a legnagyobb azok aránya, amikbe nem, vagy csak 

módosított formában épült be a természetvédelmi kezelői nyilatkozat. Ennek oka többnyire az 

eltérő szakmai álláspont (például az erdő felújításának módszerét, a véghasználatból kimaradó 

hagyásterületek kiterjedését és számát, vagy az inváziós növényfajok elleni vegyszeres 

védekezés szükségességét illetően).  

Ahogyan az az önálló természetvédelmi hatóság létrejötte óta minden évben (2005-ben történt 

meg a természetvédelmi hatósági és kezelői feladatkör szervezeti elkülönítése), úgy 2018-ban 

is elmondható volt, hogy a KNPI természetvédelmi kezelői tényállás-tisztázása, 

adatszolgáltatása és szakértői javaslatai nélkül nem működne a természetvédelmi hatósági 

döntéshozatal, mivel az illetékes kormányhivatali szervezeti egységek saját személyi, 

szakemberi kapacitási korlátaik, igen gyenge terepi tényállás-tisztázási lehetőségeik,  a 

természeti értékek aktuális terepi állapotára vonatkozó ismereteik permanens hiánya miatt nem 

tudják önállóan ellátni az ügyek jelentős részében feladatukat. Nincs még egy olyan elsőfokú 
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hatósági szerv, ami ilyen mértékben rászorulna alapfeladatainak ellátásában egy elsősorban 

nem hatósági típusú államigazgatási szerv - jelen esetben a természetvédelmi kezelői 

feladatokat ellátó nemzeti park igazgatóság - napi közreműködésére, mint a természetvédelmi 

hatóság. Ez a csapatmunkában történő szakmai döntés-előkészítés előnyein túl hátrányokat is 

magában hordoz, egyebek között azért, mert megnehezíti az irányító szervek, illetve 

döntéshozók számára a természetvédelmi hatósági döntések teljes munkaerő- és 

költségigényének, azok intézmények közötti  megoszlásának áttekintését, és a erőforrások 

szükség szerinti mértékű és eloszlású biztosítását.  

A KNPI és a természetvédelmi hatóság közötti együttműködés jó, rendszeresek a hivatalos 

ügyiratváltáson túli egyeztetések is ügyintézői szinten a szakmai alapelvekről, koncepciókról. 

A legnagyobb jelentőségű ügytípusok, szakmai kérdések kapcsán vezetői szintű egyeztetésekre 

is sor kerül.  

2017-hez képest 2018-ban a kormányhivataloktól érkező megkeresések (főszámok) 

mennyisége valamelyest tovább csökkent. Ebben jelentős szerepe van annak, hogy a két 

intézmény egyaránt követendőnek tartotta a korábbi években azon szakmai alapelv érvényre 

juttatását, hogy a szakmailag indokolt esetekben növekedjen a - például mezőgazdasági 

területhasználatra vonatkozóan - kiadott hatósági engedélyek hatályának időtartama, ami 

értelemszerűen csökkenti a későbbi években a beérkező kérelmek számát. A KNPI 

következetes államigazgatási célkitűzésének következménye ugyanakkor az ügyfelektől, 

magánszemélyektől érkező megkeresések számának növekedése, az igazgatóság ugyanis 

kiemelt figyelmet fordít az engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó előzetes 

tájékoztatáskérések magas színvonalú megválaszolására, és erre a kapcsolattartásra bíztatja 

ügyfeleit is. Az ilyen kommunikáció révén ugyanis számos későbbi, engedélyezési szakaszban 

jelentkező konfliktus megelőzhető, és ez az ügyfeleknek és a természetvédelmi közérdeket 

képviselő államigazgatási szerveknek egyaránt érdeke.  

Az erdészeti hatóságtól érkező megkeresések számának csökkenése az erdészeti hatósági 

engedélyezési eljárások számát csökkentő szabályozás-módosítás egyenes következménye.  

Az ügyintézési feladatterhet legjobban jellemző főszámok összesített mennyisége 2018-ra a 

korábbi évhez képest szintén enyhén csökkent, bár az alszámok mennyisége ennél nagyobb 

mértékben nőtt. Ennek jelentős részben bürokratikus eljárási okai vannak: egyértelműen nőtt a 

köztes döntésekről szóló, papíron érkező értesítések, végzések, stb. száma, ami azt 

eredményezte, hogy az eljárások során a hatóságok (különösen a kormányhivatal) által 

elhasznált papírmennyiség növekedett, minden ellenkező szándék, elektronikus ügyintézés 

elterjesztésére vonatkozó akarat ellenére.   

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnál megtörtént a NISZ Zrt. által üzemeltetett KÉR-

rendszer bevezetése. A KÉR-rendszerrel való kompatibilitás miatt igazgatóságunk a korábbi 

DMS One Professional iktatórendszerét DMS One Ultimate iktatórendszerre cserélte, mivel 

ebben a program verzióban lett megvalósítva a beépített KÉR modul használata. A beérkező 

leveleink - kivéve a kivételként kezelteket pl. számla, "tilos felbontani" jelzéssel érkező 

pályázati, árajánlati dokumentumok stb. - most már teljes körűen a Hivatali Kaput használva, a 

KÉR rendszeren keresztül érkeznek meg. A KÉR rendszer előnyei között említhetjük, hogy a 

dokumentumaink elektronikus formában rögtön rendelkezésre állnak, lementhetőek. Hátránya 

a rendszernek az, hogy az eredeti iratainkat félévente el kell hoznunk, és az elektronikusan 

érkezett iratok iktatószámait újból meg kell keresni, valamint az iratokat a korábbi aktában ki 

kell cserélni, amely jelentős többletfeladatot ró az ügyintézőkre. 

2018. évben elindítottuk az elektronikus ügyintézéshez történő csatlakozást, melynek keretében 

e-papír szolgáltatásként a kaszálási bejelentők válhatnak majd elérhetővé az ügyfelek számára 

a sikeres csatlakozás után. 
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Igazgatóságunk a munkáltatói intézkedéseket elektronikusan kézbesíti az e-HR rendszeren 

keresztül. Az igazgatóság kormánytisztviselői, munkavállalói mind rendelkeznek 

Ügyfélkapuval, amely szükséges feltétele az e-HR rendszer működtetésének. A bevezetés óta 

eltelt időszakban kb. 250 db munkáltatói intézkedés, tájékoztatás került kiküldésre, melyből kb. 

55 db-ot nem vettek át, vagyis meghiúsulási igazolás érkezett vissza. Ezekben az esetekben újra 

kiküldésre kerültek az intézkedések, tájékoztatások illetve telefonon is értesítve lettek a 

dolgozók. Az át nem vett intézkedések, tájékoztatások nagy része a fizikai állományú dolgozók 

esetében volt megfigyelhető. Ők gyakran nem is rendelkeznek számítógéppel illetve 

informatikai ismeretekkel. Ezen kollégák részére gyakorlati segítséget nyújtunk, illetve 

számítógépet biztosítunk az intézkedés, tájékoztatás átvétele érdekében. 

Az e-HR rendszer nem került „összekötésre” a DMS One Ultimate iktatórendszerrel, mivel más 

kolléga intézi a személyügyi feladatokat és más kezeli az iktatórendszert. Tervezzük az 

automatikus iktatás lehetőségét, azonban ezt jelenleg még nem tudjuk megvalósítani mind a 

személyi, mind a tárgyi feltételek miatt. 
 

8.1.2. Jelentési feladatok az AM számára: természetvédelmi szakmai főosztályok, 

költségvetési, HEO stb. bontásban 
 

Szervezeti egységek Főszám Alszám 

Földvagyon-gazdálkodási Főo. 11 29 
Természetmegőrzési Főo. 14 21 

Költségvetési Főo. 15 63 
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főo. 67 80 

Intézményfelügyeleti és Perképviseleti Főo. 2 4 

Összesen:  109 197 

 

2018-ben 42 esetben nyújtott adatszolgáltatást az igazgatóság az AM részére az egyes 

jogszabálytervezetekre adott véleményeket, illetve az egyéb kimenő adatszolgáltatást is 

beleértve  

 

8.1.3. Ügyfelekkel történő levelezés, egyeztetés 

 

Ügyiratforgalmunk (3969 főszám 2018-ban) durván háromnegyedét az ügyfelekkel való 

levelezésünk teszi ki az alábbi leggyakoribb esetkörökben:  

- elővásárlási jog gyakorlása tárgyában érkezett megkeresés;  

- földvásárlással kapcsolatos megkeresések; 

- földhaszonbérleti pályázatokhoz kapcsolódó levelezés; 

- legeltetési, kaszálási ügyekkel kapcsolatos megkeresések, bejelentések; 

- építési, művelési ág változtatásával, területhasználat módosításával kapcsolatos 

ügyekben előzetes egyeztetés, ügyféli tájékoztatáskérések (ezek száma ha nő, az örvendetes, 

mert a társadalom környezettudatosságának növekedését jelzi); 

- fásítással, fakitermeléssel kapcsolatos egyeztetések; 

- védett állatokkal kapcsolatos megkeresés, kártalanítási ügyek; 

- támogatásokhoz kapcsolódó együttműködés, támogatás iránti megkeresés; 

- adatszolgáltatások kérése ügyfél által beadandó Naura hatásbecslésekhez, környezeti 

hatástanulmányokhoz.  

 

8.2. Szabálysértés 

2018-ban jellemzően természetvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység engedély 

nélküli végzése (vadászlesek építése országosan védett természeti területen), valamint – öt 

esetben - nem kijelölt helyen történő, illegális hulladéklerakás miatt tett feljelentéseink nyomán 

indult eljárás. Utóbbiak esetében az elkövetők kiléte nem volt megállapítható, azonban a 
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hulladék elszállításra került. Falopás miatt, illetve a KNP csónakjának ellopása miatt egy-egy 

esetben született feljelentés. Egy alkalommal a hatósági táblát rongálták meg, emiatt is 

megtettük a szükséges feljelentést. Három esetben a vadászat rendjének megsértése miatt kellett 

eljárást kezdeményeznünk, az ügyek vadgazdálkodási bírság kiszabásával zárultak.  

 

8.3. Természetvédelmi bírság 

A járási hivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi (fő)osztályaihoz 2018-ban az alábbi 

ügyekben fordultunk természetvédelmi bírság kiszabását kezdeményezve: 

- vadászati törvény előírásainak megsértése, engedély nélküli vadászati létesítmény védett 

természeti területen; 

- engedély nélküli gyepfeltörések védett természeti területen;  

- védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése; 

- illegális hulladéklerakás. 

 

8.4. Büntetőügyek 

A 2016-ban vádemelési javaslattal zárult madármérgezéses feljelentésünk kapcsán a 

büntetőbírósági eljárás 2018-ban lezárult, a gyanúsítottakat bizonyíték hiányában felmentették. 

2018-ban a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt tettünk feljelentést több esetben 

is. Egyes esetekben az eljárás eredménytelenül zárult, mivel az eljárás alá vonható személyek 

ismeretlenek maradtak, de volt olyan ügy is, ahol az elkövető személye megállapítást nyert és 

a felelősségre vonás folyamatban van. 

A ruzsai madármérgezés 2017-ben indult ügye, 2018-ban folytatódott, egyelőre lezárás nélkül. 

2018. novemberében egy lajosmizsei díszmadártartó engedély nélkül tartott, természetvédelmi 

oltalom alatt álló madarai (nandu, cifra réce, kisbukó, kanalas réce, üstökös réce, íbisz, sárga 

homlokú amazon) miatt indult ügyében került sor bírósági tárgyalásra, az ítéletről hivatalos 

értesítés nem érkezett az Igazgatóságunkra. 

 

8.5. Polgári perek  

Az elmúlt évben 8 peres ügye volt az igazgatóságnak. Egy korábbi kártérítési per 2018-ban 

folytatódott és még továbbra sem zárult le. Itt a belvízből eredő kárt, elmaradt hasznot követeli 

a felperes (akinek állítása szerint az Igazgatóság vízmegőrzései miatt alakult ki káros 

belvízhatás az ingatlanjain, az Igazgatóság pedig ezt vitatja). A KNPI egy esetben indított 

felperesként pert birtokvédelem és használati díj megfizetési iránt, az eljárás folyamatban van. 

További négy per a kisajátítási eljárásokkal volt kapcsolatos, ebből három 2018-ban lezárult, 

egynél pedig a Kúria döntésére várunk. Egy per megindításra került, ahol a felperes szintén 

földdel kapcsolatosan kér kártalanítást a KNPI-től. Megindításra került még egy munkaügyi per 

is, melynek lezárása 2019-ben várható. 

 
9. Természetvédelmi Őrszolgálat  

 

9.1. Alapadatok 

 

9.1.1. Személyi feltételek 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2018-ban 28 fő (2018. 

szeptember 21-től 27 fő) természetvédelmi őrrel látta el feladatait, beleértve a Pannon Eagle 

LIFE program méreg- és tetemkereső kutyás természetvédelmi őrét. Rajtuk kívül egy fő 

nyilvántartási referens tagja a szervezeti egységnek.  

A Túzok LIFE fajvédelmi programban két fő hivatásos vadászi feladatokat ellátó kolléga 

ugyancsak a Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály dolgozója, további egy fő nyilvántartási 

file:///C:/Users/ludnait/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/22S9QQ0U/KNPI_évesjelentés2017_júl_legutolsó%20(2).docx%23_Toc288113475
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referens, valamint az OAKEY LIFE programban a természetvédelmi erdőkezelői feladatokat 

végző fizikai dolgozók is (2018. jan. 1-jén 1 fő, febr. 19-től 3fő).  

Két természetvédelmi őrkerületben a természetvédelmi őrkerület-vezetői feladatokat 

helyettesítéssel láttuk el, a Felső-Kiskunság Természetvédelmi Tájegység I/4 természetvédelmi 

őrkerületében egész évben, a Tisza-völgy Természetvédelmi Tájegység IV/6. természetvédelmi 

őrkerületében 2018. szeptember 21-től.  

 

A személyi állomány 2018. évi összetételét az alábbi táblázat mutatja: 
 

Természetvédelmi Őrszolgálat 
Felsőfokú 

végzettségű 

Középfokú 

végzettségű 

Alapfokú 

végzettségű Összesen 

Természetvédelmi őr 
25 2 - 28; 27 (2018. 

szeptember  21-től) 

Nyilvántartási referens  1 - - 1 

Túzok LIFE – hivatásos vadászi feladatok ellátása  
1 1 - 2 

OAKEY LIFE – természetvédelmi erdőkezelői 

feladatok (2018. jan. 1-től 1 fő; febr. 19-től 3fő) - 3 1 4 

Összesen: 
28; 27 (2018. 

szeptember  21-

től) 
6 1 35; 34 (2018. 

szeptember  21-től) 

 

A Természetvédelmi Őrszolgálat tagja közül 26 (25) fő rendelkezik felsőfokú szakirányú 

végzettséggel. Természetvédelmi őri vizsgával, maroklőfegyver vizsgával és rendészeti 

vizsgával valamennyi természetvédelmi őr rendelkezik. Egy üzemi vadászterületen és egy 

Földtulajdonosok Közössége által üzemeltetett vadászterületen 4 fő természetvédelmi őr 

hivatásos vadászi feladatokat is ellát. Szolgálati célú kisgéphajó-vezetői vizsgával 12 fő 

természetvédelmi őr rendelkezik, a KNPI működési területén található Duna folyamszakaszra, 

illetve Tisza folyószakaszra szakaszvizsgával rendelkeznek. 

 

Az egy főre eső működési és védett természeti területet az alábbi táblázat mutatja (28 főre 

számítottan): 
 

 Átlagosan Minimum Maximum 

Egy főre eső működési terület, természetvédelmi 

őrkerület (ha) 

35 924 5 605 169 666 

Egy főre eső védett természeti terület 28 főre (ha)  2943,6 128 6689 

 

A KNPI működési területe összesen 1 005 858 ha, a védett természeti területek kiterjedése 

összesen 82 421,5 ha. 

 

9.1.2. Technikai felszereltség 

A Természetvédelmi Őrszolgálat technikai eszközökkel való ellátottsága, és általánosságban is 

a működési feltételei megfelelőek. 2018-ban 28 fő természetvédelmi őr rendelkezett alkalmas 

minőségű szolgálati távcsővel, a vizes, illetve pusztai területen dolgozó természetvédelmi őrök 

állványos távcsővel. 28 fő rendelkezik szolgálati maroklőfegyverrel. A Természetvédelmi 

Őrszolgálat tagjai számára a terepi egyenruha kiegészítő és védő elemekkel együtt biztosítva 

van; társasági egyenruhával 28 fő ellátott. A Természetvédelmi Őrszolgálatnál rendszeresített 

10 db EDR kézi rádió adó-vevő készülék használatára 2018-ban nem került sor. Szolgálati 

telefonszámmal és telefonnal bír minden őrszolgálati munkatárs. Bár GPS készülékkel az 

összes természetvédelmi őr rendelkezett, azonban a meghibásodások száma jelentős volt 2018-

ban, több készülék használhatatlanná vált, ezek pótlása még nem megoldott. 2018-ban a méreg- 
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és tetemkereső kutyás egység szolgálati egyenruhával, technikai eszközökkel, valamint a 

kutyatartáshoz és gondozáshoz szükséges eszközökkel való ellátása megtörtént. 

A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata 2018-ban - igazgatósági és pályázati forrásokból 

történt beszerzéseket követően - 29 db szolgálati gépjárművet (2017-hez képest egy autó 

javíthatatlanná vált), 2 db kisgéphajót, 2 db ladikot használt.  

A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának szüksége van feladatainak magas színvonalú 

ellátásához a folyamatos eszközfejlesztésre, a felszerelések minőségi javítására. Ezt szolgálja a 

jelenleg futó KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 pályázat., aminek keretében a beszerzésekhez 

szükséges előkészítések folytak 2018-ban. A pályázati támogatásból gépjárművek, informatikai 

eszközök és a terepi megfigyeléseket támogató eszközök (kameracsapdák, hőkamera) kerülnek 

beszerzésre. 

Az Igazgatóság központját leszámítva, ahol hordozható számítógéppel 4 fő egyidejű 

elhelyezésére van lehetőség a természetvédelmi őrszolgálat-vezető irodájában, a KNPI 

Természetvédelmi Őrszolgálatának más területen jelenleg nincs tájegységi irodája. Szintén 

pályázati támogatásból két tájegységi természetvédelmi őrszolgálati iroda kerül kialakításra az 

Igazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlanokon, Izsákon és Pálmonostorán. E fejlesztés 

előkészületei és a tervezés kezdődtek meg 2018-ban. 

 

9.1.3. Polgári természetőrök 

2018-ban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 99 fő polgári természetőrrel állt kapcsolatban 

természetvédelmi őrein keresztül. 2018. december 31-én jártak le a megállapodások, amelyek 

2019-ben jellemzően meghosszabbításra kerülnek, 2018-ban összesítettük az elmúlt két évben 

érkezett polgári természetőr jelentkezéseket és előkészítettük 2019 tavaszára a képzésüket, 

vizsgáztatásukat.. A polgári természetőrökkel a kapcsolattartás folyamatos, többségük, mintegy 

30 fő, aktívan segíti természetvédelmi őreink munkáját. Ők egyrészt tájékoztatják a 

természetvédelmi őr kollégákat az általuk megfigyeltekről, akár érdekes természeti 

jelenségekről, ritka fajok észlelt előfordulásáról, akár a természetkárosításokról. Részt vesznek 

továbbá a nemzeti parkot népszerűsítő rendezvényeken, védett természeti értékek 

felmérésében, védett állatok mentésében. 2018-ban a Csongrádi Környezet és 

Természetvédelmi Egyesület polgári természetőr tagjai bizonyultak a legaktívabb segítőknek. 

 

9.2. Feladatellátás 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata hatósági feladatait a 

vonatkozó jogszabályok szerint végezte 2018-ban. A 2012. évi CXX. törvény 23. szakaszában 

meghatározottak alapján a rendészeti feladatokat ellátó személyekre vonatkozó rendészeti 

vizsgával 28 fő (2018. szeptember 21-től 27 fő) természetvédelmi őr rendelkezik, 2018. őszén 

a kiegészítő rendészeti vizsgát valamennyi természetvédelmi őr teljesítette. Az éves kötelező 

lőgyakorlatot valamennyi természetvédelmi őr teljesítette. A jogszabályban meghatározott 

kényszerítő eszközzel 28 fő (2018. szeptember 21-től 27 fő) természetvédelmi őr rendelkezik.  

 

9.2.1. Hatósági feladatellátás 

A Természetvédelmi Őrszolgálat által végzett hatósági munka mérőszámai, a jelentési rendnek 

megfelelően:  
 

Hatósági intézkedések megnevezései Összesen 

Figyelmeztetés 104 

Helyszíni bírság 1 

Szabálysértési/büntető feljelentés 5 

Közig. hatóság felé tett feljelentés 6 

Közig. határozatok ellenőrzése 802 

Kényszerítő eszköz használat 0 

Közös szolgálat ellátás más hatósággal 84 
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Helyszíni bírság érték (Ft)  20 000 

Természetvédelmi őr által intézett ügyirat  419 

Természetvédelmi őr közreműködésével intézett 

ügyirat  

1088 

Rendkívüli események 7 

 

58 db természetvédelmi őri jelentés (természetkárosítás, gyepfeltörés, beszántás, fakivágás, 

mérgezés gyanú, engedély nélküli legeltetés, szemetelés, rongálás stb.) érkezett be 2018-ban. 

Ebből 7 db szólt rendkívüli eseményről. 1 esetben történt madármérgezés-gyanús esemény, 4 

esetben védett madarak pusztulásáról, 1 alkalommal legyengült madárról, valamint egy 

alkalommal barnamedve észlelésről. 2 db kisebb tűzeset történt, ezekben védett természeti érték 

nem sérült jelentős mértékben. 

Az Igazgatóság által intézett államigazgatási ügyek közül – amelyek többségében a 

kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályaival, mint 

természetvédelmi hatósággal történik az eljárási kapcsolattartás - hozzávetőleg 1500 esetben 

működtek közre természetvédelmi őrök a KNPI természetvédelmi kezelői nyilatkozatának 

összeállításában.  

Összességében a természetvédelmi őrök munkaidejének – az őrkerület jellegétől, 

elhelyezkedésétől függően – mintegy 10-50%-át teszi ki a természetvédelmi hatósági úton 

történő természetvédelmi érdekérvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A 

természetvédelmi őrszolgálat saját hatósági fellépése általában a munkaidő 5-15%-át teszi ki. 

A hatósági úton történő érdekérvényesítéssel együtt járó feladatok mellett végzik a 

természetvédelmi őrök a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos szakmai feladatokat (biotikai 

adatgyűjtésől, monitorozástól a haszonbérletek szakmai követelményeire tett javaslatokig, a 

KNPI saját legeltetési, kaszálási, erdőkezelési, stb. terveinek összeállításában történő 

részvételig), a közvetlen vagyonkezelési (őrzési, ellenőrzési) feladatokat, az 

ismeretterjesztéssel, ökoturizmussal kapcsolatos feladatokat, a védett állatok mentését, stb. 

 

9.2.2. Együttműködés más hatóságokkal 

 

Rendőrséggel való együttműködés: 29 nap közös járőrnapot teljesítettek a természetvédelmi 

őrök, javarészt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság illetékes körzeti megbízottjaival. 

A közös ellenőrzések célja: területellenőrzések, általános körű külterületi szolgálatok, vadászati 

és horgászati ellenőrzések, falopások észlelése, a rendőrség által szervezett akciókban való 

részvétel (tanya akció), közös szolgálat a szabálysértő terepmotorosokkal szembeni intézkedés 

érdekében, közös helyszínelés mérgezésgyanús esetek kapcsán, tanúkihallgatások korábbi 

ügyekkel kapcsolatban. Továbbá a közös szolgálatok a természetvédelmi érdekekkel össze nem 

egyeztethető tevékenységek megakadályozására, visszatartására irányultak védett és fokozottan 

védett területeken. 2018 júniusában összehangolt közös szolgálatra volt szükség a működési 

területen felbukkant barnamedve nyomon követésében is. 

A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársával 2018-ban jelentős együttműködés nem történt, a 

korábbi ügyekkel kapcsolatban voltak egyeztetések. 

 

A Csongrád Megyei RFK Határrendészeti kirendeltség kollégáival közös szolgálatokra 2018-

ban is sor került. 

 

2012 végén együttműködési megállapodásokat kötöttünk az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint a Bács-Kiskun 

Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Jász-
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Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Pest Megyei Rendőr-

főkapitánysággal. Ennek értelmében, a hatályos együttműködési megállapodások alapján, az 

igazgatóság 2018-ban is havi rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatást küldött a 

természetvédelmi őrszolgálat szolgálatellátásának rendjéről, valamint egyéb tevékenységéről.  

 

Vízirendészettel való együttműködés: 2018-ban 10 alkalommal volt közös szolgálat a Tiszai 

Vízirendészet kollégáival, több alkalommal kisgéphajós szolgálatellátás történt. Az 

ellenőrzések célja a területellenőrzés, hullámtér ellenőrzés, halászati, horgászati, falopás 

megelőzési, valamint a vízi közlekedési szabályok betartása. 

 

Katasztrófavédelemmel való együttműködés: 2018-ban 2 tűzeset volt. 2018. március–április 

hónapban, a vegetációtüzek időszakában közös területbejárások, területellenőrzések történtek a 

tűzveszélyes területeken. Éves tiszti értekezleteken, valamint a Bács-Kiskun és Csongrád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzmegelőzési Bizottság által szervezett szabadtéri 

tüzek megelőzésével kapcsolatos munkacsoport munkájában rendszeresen részt vettek a KNPI 

szakemberei. A Csongrád Megyei és Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, 

az erdőgazdálkodók és a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata egy alkalommal közös 

erdőtűzoltási gyakorlatot tartottak, amelyhez a helyszínt és technikai eszközöket a KNPI 

biztosította. Mindkét megyében a Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal hatékonyan működött 

együtt az Igazgatóság 2018-ban is.  

 

Ezek az együttműködések azzal is segítik a természetvédelmi érdekérvényesítést, hogy 

sürgősen intézendő ügyekben, vészhelyzetekben a bejáratott, személyes ismeretségekkel is 

jellemzett munkakapcsolatoknak köszönhetően gyorsabb, gördülékenyebb, hatékonyabb az 

ügyintézés, az összefogást igénylő intézkedés.  

 

Egyéb hatóságok, intézmények, szervek, amelyekkel együttműködési megállapodással nem 

szabályozott módon tartott fenn szorosabb kapcsolatot és együttműködést a KNPI 

Természetvédelmi Őrszolgálata: 

Bács-Kiskun Megyei és Csongrád Megyei Kormányhivatalok; 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága; 

Építésügyi hatóságok; 

Bányakapitányságok;  

DALERD Délaföldi Erdészeti Zrt., KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  

Települési önkormányzatok; 

Szomszédos nemzetipark-igazgatóságok: DINPI, DDNPI, KMNPI, HNPI; 

Vadásztársaságok; 

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége  

Polgárőri szervezetek;  

 

Közigazgatási határozatok ellenőrzése: 2018-ban 802 alkalommal került sor ellenőrzésre, 

elsősorban kaszálások, legeltetések, téli legeltetések, vadászatok kapcsán, illetve az erdészeti 

és a természetvédelmi hatóság által kiadott határozatok, vízjogi üzemeltetési engedélyek 

végrehajtásának kontrolljaként. 

 

Ügyiratforgalom: A Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály révén, illetve közreműködésével 

2018-ban 1507 – az osztályra szignált, illetve átadott – ügyirat ügyintézése történt. 
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Agrárgazdálkodási ellenőrzések: A Magyar Államkincstár (MÁK) és a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatóság (KNPI) között 2018-ban érvényben lévő, a „2014–2020-as programozási 

időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási intézkedésének, 

valamint a Natura 2000 gyepterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések intézkedésének 

végrehajtásában, továbbá a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének alkalmazásából származó 

hazai kötelezettségek érvényesítésében való közreműködésről” szóló Együttműködési 

Megállapodás (DSZ/21-2018.) értelmében a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata 2018-ban is 

részt vett a MÁK koordinálásában zajló területi ellenőrzésekben. 

Főbb változások a korábbi évekhez képest: 

 2018-ban a Natura 2000 gyepterületek után igényelhető kompenzációs kifizetések 

ellenőrzésében a KNPI őrszolgálata ismét részt vett szakértőként. 

 A szakértői közreműködések díja ellenőrzésenként bruttó 50.000 Ft/ellenőrzés volt; a 

megállapodásban foglalt feladatok ellátására bruttó 7.850.000 Ft lett elkülönítve, azaz 

előzetesen 157 db ellenőrzés volt tervezett. 

A 2018-as évben, a megállapodásban tervezett 157 db helyszíni ellenőrzésben való szakértői 

közreműködésnél jóval kevesebb esetben, 2019. január 31-ig összesen 92 alkalommal vett részt 

a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata a jogszabályban foglalt gazdálkodói kötelezettségek 

(JFGK 2,3), a Natura 2000 gyepterületek után járó kompenzációs kifizetések, valamit az agrár-

környezetgazdálkodási program természetvédelmi szakterületet is érintő (MTÉT) 

kifizetéseinek ellenőrzésében. A megállapodástól való eltérés a MÁK ellenőrzéseinek 

ütemezéséből ered, amit a KNPI rendszeresen jelez az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és 

Tájvédelmi Főosztálya felé. 

A 2018-as évben elvégzett szakértői közreműködések (13+78+1 db) elszámolására összesen 3 

alkalommal került sor. 

A MÁK által kezdeményezett helyszíni ellenőrzések szakértői közreműködések elszámolása 

során összesen 4.600.000 forint értékben (92 alkalom) nyújtott be kifizetési kérelmet a KNPI a 

MÁK felé, az elvégzett és kifizetésre benyújtott szakértői közreműködések elszámolása 

megtörtént. A MÁK előrejelzése alapján a KNPI részéről a 2018-as évre vonatkozóan további 

szakértői közreműködések az ellenőrzések során nem tervezettek. 

 

9.2.3. Nem hatósági feladatok ellátása 

 

KNPI-rendezvényeken való részvételek: Túzok Ünnep - Bösztörpuszta; Félmaraton 

Futóverseny - Bugac; Magyar Pásztorkutya bemutató - Bugac; Kurultáj Napja - Bugac; 

Futóverseny - Dunapataj, Szelidi-tó; Teljesítménytúra és verseny - Mártély, Mártélyi TK; 

Szüreti Napok - Kiskunhalas; Madármegfigyelő Napok; VI. Fehér-tavi Darvadozás - Szeged, 

Fehér-tó; Motocross rendezvény - Bugac-Orgovány; Junior Tájfutó VB – helyszínbiztosítás, 

rendezvény felügyelete; Palic-Ludas Közvállalattal közös szakmai napok; Országgyűlési 

képviselői látogatás. 

 

Ifjú Kócsagőr Program: A Természetvédelmi Őrszolgálat népszerűsítésére indított országos 

programban a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálatából 4 fő vett részt 4 fő diákkal. A program 

országos szintű szervezésében, lebonyolításában részt vett egy fő. A 2018. évi Ifjú Kócsagőr 

Program országos döntőjén a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban a kiskunsági mentor-diák párossal 

és a szervező kollégával képviseltük Igazgatóságunkat. 

 

A KNPI természetvédelmi őrei őrkerületeikben a falunapokon, kisebb rendezvényeken, 

iskolákban segítették az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály környezeti neveléssel 

és természetvédelmi szemléletformálással kapcsolatos oktatási, ismeretterjesztési, 

ökoturisztikai és közönségszolgálati feladatainak ellátását. Emellett az igazgatóság 
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kiadványaihoz is hozzájárultak információval, fényképanyaggal. A KNPI Két Víz Köze című 

időszakos kiadványában több cikk, illetve egy tematikus szám is a természetvédelmi őrök 

munkájáról szólt. 

 

„Akcióban a természet őrzői” című Természetvédelmi Őrszolgálatot bemutató és népszerűsítő 

film előkészületeiben, forgatásában részt vettünk. 

 

Pályázatokban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata részt vett az osztály 

szakterületét érintő pályázatok előkészítési és lebonyolítási szakaszában, a szakmai 

konzultációkban és véleményezésekben, együttműködve az Igazgatóság más osztályain 

dolgozó, a pályázattal érintett szakterületen tevékenykedő munkatársakkal. Összesen 20 fő 

természetvédelmi őr vesz részt különböző pályázatokban. 

 

Jogi és Igazgatási Osztállyal való együttműködés: A Jogi és Igazgatási Osztályhoz, valamint a 

Természetvédelmi Őrszolgálati Osztályhoz tartozik a Belügyminisztérium által üzemeltetett 

Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer.  

 

Monitorozási feladatokban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálata 

közreműködött az Igazgatóság működési területén a Védett Természeti Területek Törzskönyve 

és a Védett Természeti Értékek Törzskönyve (Törzskönyvek) adatainak gyűjtésében a 

Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) által meghatározott struktúra szerint. A 

monitorozási adatok gyűjtése az év elején kiadott terv alapján folyt, azonban a kiadott feladatot 

nem sikerült hiánytalanul teljesítenünk. 

 

KNPI vagyongazdálkodási feladataiban való részvétel: A KNPI Természetvédelmi 

Őrszolgálata közreműködött az Igazgatóság természetvédelmi kezelési munkáinak 

előkészítésében, végrehajtásában. A haszonbérleti pályázatok ellenőrzésében a területükkel 

érintett természetvédelmi őrök vettek részt.  

 

Ügyeleti rendszer: A KNPI munkaidő után is elérhető telefonos ügyeleti rendszert üzemeltet. 

Az ügyeleti telefonszám működtetésében, a hívások fogadásában és a bejelentések kezelésében 

6 fő természetvédelmi őr és 1 fő nyilvántartási referens vesz részt heti váltásokban. Az ügyeleti 

telefonszámra érkező hívások fogadása, munkaidőben az Igazgatóság központi számán 

történik, munkaidő után - beleértve a hétvégi és ünnepnapokat is - az ügyeletes 

természetvédelmi őr fogadja a hívásokat és szervezi meg a bejelentésre születő válaszreakciót. 

 

Képzések teljesítése: A KNPI természetvédelmi őrei a következő képzésekben vettek részt:: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzései: Alaptörvény bemutatás és értékei (e-

learning); A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben: Szemelvények a korrupció 

pszichológiájából (e-learning); kiegészítő rendészeti képzés; hivatásos vadász rendészeti vizsga 

(1fő); éves kötelező lőgyakorlat. 

 

Elismerések: Föld Napja alkalmából Pro Natura Emlékplakettet kapott 1 fő; miniszteri elismerő 

oklevélben részesült 1 fő. 

 

Képviselet hazai vagy nemzetközi testületekben: A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálatából 6 

fő természetvédelmi őr képviseli az igazgatóságot 10 hazai vagy nemzetközi testületben.  

 
10. Költségvetés és vagyon  
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10.1. Kiadások (területkezelésre, védett természeti területek, nem védett Natura 2000-

területek) 
 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

E Ft 

Módosított 

előirányzat 

E Ft 

Teljesítés 

2018.12.31 

E Ft 

Teljesítés %-a 

eredeti 

előirányzathoz 

Személyi juttatások 548 096 769 326 579 566        105,7 % 

Munkaadókat terhelő járulékok 91 895  166 501 133 571 145,5 % 

Dologi kiadások 596 775 1 540 005 900 805 150,9 % 

Egyéb működési célú kiadások 0 49 055 19 793 - 

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 - 

Beruházások 193 597 2 143 509 889 006         459,2 % 

Felújítások 0 51 915 41 330  - 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 0 600 600 - 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 430 363 4 720 910 2 685 576         187,7% 

 

A teljesített kiadások tervezettől történő eltérésének oka a KEHOP és LIFE pályázatokban 

megvalósult beruházások és dologi kiadások teljesülése. A pályázati forrásból megvalósuló 

felhalmozási kiadások a közbeszerzési eljárások elhúzódásából adódó bizonytalanság miatt 

nem jól tervezhetők. A módosított előirányzatok kötelezettségvállalással terheltek. 

 

10.2. Bevételek 
 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

E Ft 

Módosított 

előirányzat 

E Ft  

Teljesítés 

2018.12.31. 

E Ft 

Teljesítés %-

a eredeti 

előirányzatho

z 

Működési célú támogatások 216 500 420 737 420 737 194,3 % 

Felhalmozási célú támogatások 0 78 134 78 134 - 

Működési bevételek 444 000 462 000 464 041 104,3 % 

Felhalmozási bevételek 0 5035 5035 - 

Működési célú átvett pénzeszközök 0 24 720 24 720 - 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 188 188 - 

Finanszírozási bevételek 769 863 3 730 097 3 730 097 484.5 % 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 430 363 4 720 911 4 722 952 330,2 % 

 

A működési célú bevételek 94,3 %-os többletét az agrártámogatások hektikus folyosítása 

okozta. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra 

nyújtandó támogatás, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával 

fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartására nyújtott 

támogatás elmaradt összegének 2018. évi folyósítása okozta a működési bevételek eltérését. 

A finanszírozási bevételek módosított előirányzatát a KEHOP és LIFE pályázatok folyósított 

előlegei tartják magas értéken. 

 

Intézményi saját bevételeink főbb jogcímenként az alábbiak szerint realizálódtak 2018-ban:  

 

 

 
 

Megnevezése Egyedi gyűjtő Összeg 

E Ft 

Tüzifa B40101-21 3592 

Egyéb készlet értékesítés B40101-210 907 

Szalámi értékesítés B40101-211 1 269 

Lábonálló fűtermés értékesítése B40101-212 732 
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Kitermelt fa értékesítés B40101-213 572 

Bögre értékesítés  B40101-214 16 

Szarvasmarha trágya B40101-215 9 286 

Marha értékesítés B40101-22 81 262 

Könyv B40101-23 26 

Kiadványok B40101-24 242 

Marhahús értékesítés B40101-25 4 315 

Vadhús értékesítés B40101-26 2285 

Hulladékfa értékesítés B40101-27 204 

Lábon álló nád B40101-28 16 617 

Lábonálló fa B40101-29 71 753 

Készletértékesítés bevételei B40101 125 

Földterület bérlet B40201-21 1 745 

Terembérlet B40201-22 211 

Egyéb ingatlan hasznosítás B40201-24 90 

Szállásdíj B40201-25 5 388 

Egyéb bérlet B40201-26 335 

Lakbér B4029901-01 2 077 

Rezsi B4029901-02 590 

Telefon B4029901-03 288 

Magáncélú gk.  használat B4029901-04 36 

Belépőjegy B4029903-21 1 646 

Védett természeti ért. bemutatása B4029903-22 937 

Oktatás B4029903-23 1 816 

Kerékpár kölcsönzés B4029903-24 0 

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B4029903 2274 

Vadászati jog bérbeadásából származó bevételek B40401 3 336 

Központi alrendszer haszonbérbe adásból származó 

bevételei B4049904 205 002 

Államháztartáson kívüli adott kölcsön, visszatérítendő 

támog B4082029906 0 

Deviza- és valutakészletek forintra átváltása miatti 

árfolyam különbözet B409204 

                         

0 

Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek B410 799 

Egyéb kártérítési bevételei B4110102 377 

Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek 

előirányzata be B4110103 0 

Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térítések 

bevétel B4110203 4 000 

Egyéb különféle működési bevételek B4119906 1 754 

Intézményi működési bevételek összesen:   427 695 

Egyéb gép, berendezés ős felszerelés értékesítésének 

bevétel B5302 0 

Jármű értékesítésének bevételei B5303 0 

Tenyészállat értékesítésének bevételei B5304 5 035 

Intézményi felhalmozási bevételek összesen:   5 035 

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz B6508 25 

Europai Uniótól működési célú átvett pénzeszköz B6509 24 695 

Működési célú átvett pénzeszközök  24 720 

Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő tám. B7404 188 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  188 

Intézményi működési és felhalmozási bevételek 

összesen:   

457 638 

 

 

10.3. Vagyon 
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10.3.1. Befektetett eszközök 

 
Nyilvántartás szerinti vagyon (e Ft)  Bruttó érték  Értékcsökkenés Nettó érték 

Vagyoni értékű jogok  206.738 173.799 32.939 

Szellemi termékek  18.507 18.507 0 

Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 

Földterület 7.022.689 0 7.022.689 

 Telek 34.314 0 34.314 

 Épület 1.043.378 344.147 699.231 

 Építmény 4.721.797 1.822.987 2.898.810 

 Erdő 67.917 0 67.917 

Gépek, berendezések, felszerelések Ügyviteli 73.466 68.296 5.170 

  Egyéb 451.627 371.571 80.056 

 Képzőművészeti 

alkotások 

5.578 0 5.578 

Járművek  678.301 580.763 97.538 

Tenyészállatok  356.854 257.928 98.926 

Beruházások, felújítások (folyamatban lévő)  362.066 0 362.066 

Kis értékű tárgyi eszközök  126.382 126.382 0 

Összesen  15.169.614 3.764.380 11.405.234 

 

10.3.2. Forgóeszközök 
 

Megnevezés E Ft 

Vásárolt készletek 25 056 

Növendék, hízó és egyéb 

állatok 

204 474 

Késztermékek 134 130 

Készletek összesen 363 660 

 

Pénzeszközök E Ft 

Forintszámlák 2 062 939 

Idegen pénzeszközök (deviza) 1 100 159 

Pénzeszközök összesen:  3 163 098 

 

10.4. Épületek  

 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2018.12.31-i dátum szerint: 

 
Megnevezés:  Bruttó érték (eFt) Écs. (eFt) Nettó érték (eFt) 

Földterület 7.022.689 0 7.022.689 

Telek 34.314 0 34.314 

Műemlék jell. épület 51.632 0 51.632 

Épületek 976.118 329.759 646.359 

Építmények 3.430.118 531.308 2.898.810 

Erdők 67.917 0 67.917 

0-ig leírt épület 13.732 13.732 0 

0-ig leírt építmény 1.291.679 1.291.679 0 

Ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok 1.896 656 1.240 

Összesen:  12.890.095 2.167.134 10.722.961 

 
 

 

2018-ban elvégzett főbb ingatlanfejlesztések: 

 

- Villámvédelmi és érintésvédelmi  hiányosságok megszüntetése. 15 épületre elkészültek a 

tervek, ebből 2018-ban 5 épületnél történt meg a kivitelezés (a többi esetében a fejlesztés 2019-

ben valósul  meg). 
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-  Épületeink állagmegóvása érdekében folyamatosan zajlanak a festési/mázolási munkák, 

valamint a nádtetők felújítása/karbantartása. 2018-ban elvégzett festések: Bugac 

Pásztormúzeum külső-belső festés;                Természet Háza külső fafelületeinek mázolása. 

Nádazás:  Zab-szék gulyásszállás; B. Bognár tanya; Sulymos –tavi kilátó; Pusztaszer bivaly 

hodály; Csólyospálos földtani feltárás.  

- Izsák 100-as állattartó telepen villamoshálózat részleges kiépítése. 

- Büdös-széki madármegfigyelő torony javítása. 

- Bugac Pásztormúzeum külső-belső festésén kívül a kiállítási anyagok megtisztítása, felújítása, 

vitrinek javítása és festése. 

- Pusztaszer Kutatóház oromdeszka cseréje, kémény újjáépítése. 

- A KNPI kecskeméti székhelyénél myNest akadálymentesített madárles  telepítése, amely 

játszótéri eszközként is funkcionál, ahonnan a gyerekek meg tudják figyelni, akár le is tudják 

fényképezni a madarakat. 

 

10.5. Eszközök 

 

Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő épületek  
 

Épület típusa Száma  

(db) 

Növekedés 2018-ban 

(db) 

Műemlék jellegű 

épületek 

6  

Székház 1  

Természet Háza 1  

Erdei Iskola 2  

Tanya 11  

Szociális épület 2  

Révház 1  

Állattartó épület 15 2 

Szakmár lőtér 1  

Szolgálati lakás 5  

Mázsaház 1  

Géptelep 1  

Rákosi Viperaház 1  

Takarmánytároló 1  

Gulyásszállás 3  

Kutatószállás 4  

Üdülőépület 2  

Pásztormúzeum 1  

Pásztorpihenő 1  

Oktatóépület 2  

Erdészház 1  

Bioszféra Mérőállomás 1  

Magtár 1 1 

Boncoló 1 1 

Juhászszállás 1 1 

 

 

Az Igazgatóság tulajdonában nyilvántartott eszközök: 

Eszköz megnevezése Száma  

(db) 

Beszerzés 2018-ban 

(db) 
mezőgazdasági 

munkagépek, vontatók 
64 2 
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személygépkocsi (a 

terepjárókat kivéve) 
12 1 

terepjáró 54 1 

kerékpár 105  

vízi jármű 14  

hőkamera 3  

digitális fényképezőgép 80 5 

távcső 167 27 

mikroszkóp 29 1 

éjjellátó készülék 7  

számítógép 99 29 

munkaállomás 6  

notebook 56 6 

monitor 121 20 

nyomtató 42  

GPS 84 5 

spektív 41 5 

mobiltelefon 168 40 

 
11. Bemutatás, oktatás, társadalmi kapcsolatok  

 

11.1. Ökoturisztikai és környezeti nevelési infrastruktúra  

 

11.1.1. Látogató-, és oktatóközpontok  

A KNPI két látogatóközpontot, a kecskeméti Természet Házát és a Tisza-völgyi Bemutatóházat 

(Pusztaszeri TK) üzemeltet. A Természet Háza a nemzeti park központi látogatóközpontja. Itt 

minden, a nemzeti park látogatásával kapcsolatos információt megkapnak a látogatók. Állandó 

és időszaki kiállítások, természetismereti foglalkozások, előadások, konferenciák és 

természethez kötődő rendezvények helyszíne az épület. Éves látogatószáma 2018-ban 5467 fő 

volt. A Tisza-völgyi Bemutatóház a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben, a szegedi Fehér-tó 

közelében áll, a tájvédelmi körzet környezeti nevelési és ökoturisztikai központja, Látogatni 

előre egyeztetett időpontokban, illetve a meghirdetett programok során lehet. Zöld jeles 

napokon (madarak és fák napja, környezetvédelmi világnap, múzeumok éjszakája, magyar 

nemzeti parkok hete stb.) foglalkozásokat, rendezvényeket szervezünk a bemutatóházban. Az 

évente megrendezett „Fehértavi darvadozás” című rendezvény egyik terepi központja. 2018-

ban 2030 látogatója volt a bemutatóháznak. 

2018. június 22-én került átadásra a Fülöpházi homokbuckák területén az erdei iskola mellett a 

Naprózsa Ház, ami KEHOP pályázatból megvalósult Natura 2000 bemutatóhely. 

 

11.1.2. Tanösvények 

Az igazgatóság kezelésében jelenleg 25 látogatható tanösvény van. A KNP Orgoványi rétek 

területegységén korábban kialakított Pimpó tanösvényt a nehéz megközelíthetőség miatt 

megszüntettük, hasonlóképp a tiszaalpári Árpád-fejedelem tanösvényt és a fülöpházi 

Árvalányhaj tanösvényt. A Szelidi-tónál levő Kékmoszat tanösvény nyomvonalán a Dunapataji 

önkormányzat kerékpárutat alakított ki, a tanösvény tábláit a KNP újította fel.  A tanösvények 

kategóriájában tartjuk nyilván a nemzeti park geológiai értékeit bemutató helyszíneket, az 

Érsekhalmi  és a Tiszaalpári Földvárat, a Vaskúti Halmokat és a Dunatetétlen határában levő 

Csárda-halmot. 

 

11.1.3. Egyéb bemutatóhelyek (pl. tájházak, arborétumok, geológia, barlangi bemutatóhelyek) 

A bugaci Pásztormúzeum a KNP egyik legrégebbi kiállítóhelye, amelynek felújítása az év 

végén kezdődött meg a Kiskun Múzeum (Kiskunfélegyháza) munkatársainak kivitelezésében. 

Befejezése 2019. március végére várható. Az itt levő, a pásztoréletet bemutató állandó kiállítást 

néprajzban járatos szakember mutatja be hagyományhű megjelenésben, népi hangszerek, 
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mesék segítségével. A tiszaalpári Árpád-kori falurekonstrukció 2001-ben nyitotta meg kapuit. 

A skanzen a környéken folyó ásatások során előkerült településszerkezetet és életmódot jeleníti 

meg, hagyományos, természetes építőanyagok felhasználásával. Felújítása után 2018. 

márciusában nyílt meg újra. Az üzemeltetését a Tiszaalpári önkormányzat megbízással végzi.  

A Rákosivipera-védelmi és Oktató Központban a bemutatást a területileg illetékes 

természetvédelmi őr biztosítja. Nyílt túrákat vezet, szakmai érdeklődésű csoportoknak, iskolai 

osztályoknak mutatja be a fajvédelmi programot.  

A Csólyospálosi Földtani Feltárás bemutatóhely önállóan működő terepi bemutatóhely, 

2018-ban felújításra került. Évente több alkalommal szakvezetéses túrákat is szerveztünk ide, 

a Geotóp Napi programok állandó helyszíne. 

 

11.1.4. Erdei iskolai bázishelyek 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság két erdei iskolája közül a Naprózsa Erdei Iskola a 

fülöpházi homokbuckák területén található, 30 személy befogadására alkalmas. 

Laboratóriummal, gyógynövénykerttel, szabadtéri foglalkoztatóval, és a terepi vizsgálatoknak 

helyszínt biztosító tanösvénnyel ellátott. Az alapvető terepi eszközökkel rendelkezik. Az épület 

fűtéskorszerűsítése 2015-ben, a belső festés 2016-ban megvalósult. Az erdei iskola telkén 2018. 

júniusban került átadásra a „Naprózsa ház a homokon”  nevű Natura 2000 bemutatóhely, ami 

KEHOP támogatási forrásból valósult meg. 

A Kontyvirág Erdei Iskola a KNP Szikra és az Alpári-rét területén levő 44 fős, korszerű épület. 

Az erdei iskola ismert és kedvelt az oktatási intézmények körében, ezért jó kihasználtsággal 

működik.  

 

11.1.5. Szálláshelyek 

A Lakitelek – Tőserdő, Kontyvirág Erdei Iskola épületének régi szárnyában kialakított 2 

apartman kereskedelmi szálláshely besorolással is rendelkezik, de jelenleg az igazgatóság 

szolgálati férőhelyként üzemelteti őket. Az erdei iskolák szabad kapacitását nyári táborozások 

helyszíneként, természetjáró csoportok, tájékozódási futók részére is hasznosítjuk. 

 

11.1.6. Új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények 

2018-ban a „Naprózsa ház a homokon” mint új ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmény 

került átadásra vissza nem térítendő KEHOP pályázati támogatási keretből. Működését az év 

második felében meg is kezdte, 1254 vendég vett részt az ide szervezett programokon. 

 

Ökoturisztikai és környezeti nevelési létesítmények a nemzeti park területén, összesítés 
 

Látogatóközpontok  

 Természet Háza (Kecskemét) 

 Tisza-völgyi bemutatóház (Szatymaz) 

Erdei Iskolák (szálláshelyek)  

 Naprózsa Erdei Iskola (Fülöpháza) 

 Kontyvirág Erdei Iskola (Lakitelek-Tőserdő) 

Tanösvények  

 2018. december 31-i állapot szerint 25 látogatható és 

3 megszűnt tanösvény (megszüntek: Árpád-fejedelem 

tö. - Tiszaalpár, Pimpó tö. - Orgovány, Árvalányhaj tö. 

- Fülöpháza)  

Egyéb bemutatóhelyek  

 Pásztormúzeum (Bugac) 

 Árpád-kori falu (Tiszaalpár) 

 Varangykő geológiai bemutatóhely (Csólyospálos) 

 Naprózsa Ház (Fülöpháza) 
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11.2. Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 

 

11.2.1. Szakvezetéses túrák, speciális túrák  

Igazgatóságunk 2018-ben 68 garantált idejű szakvezetéses túrát szervezett célzottan az egyéni 

érdeklődőknek, családoknak. Jellemzően tematikus túrákat szerveztünk, így: „Tiszavirág túra", 

"Vadvirág túra", "Hajnali túzok-les", kerékpározás a "Nagy víz nyomába", daruleső túrák, 

"Hajóskapitányként a Tiszán", „Lepkék éjszakája”, stb.  

Az Európai Nemzeti Parkok Napja és a Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából 3 interaktív 

foglalkozást, és 4 túrát szerveztünk. A programokon 338-an vettek részt. 

A nemzeti park területén levő nagyrendezvényeken - VII. Futó-homok Félmaraton; a magyar 

pásztorkutya fajták versenye; VII. Fehértavi darvadozás – naponta több alkalommal is 

szerveztünk túrákat, tematikus terepi programokat. 

 

11.2.2. Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvények 

 

A Múzeumok Éjszakája alkalmából a kecskeméti Természet Háza és a Tisza-völgyi 

bemutatóház késő éjszakáig fogadta a vendégeket (268, illetve 83 főt). 

 

A KNPI saját rendezvényei 2018-ban:  

- Túzokünnep (Bösztörpuszta); 

- VII. „Futó-homok” félmaraton (Bugac);  

- VII. Fehér-tavi darvadozás (Szegedi Fehér-tó); 

- Föld Napja (Kecskemét, Szegedi Agóra); 

- Környezetvédelmi Világnap (Kecskemét, Szegedi Agóra);  

- "Muzsikál az erdő a Hírös városban” (Lakitelek-Tőserdő) 

- Magyar pásztorkutyás kiállítás és verseny kuvasz, komondor puli, pumi, mudi fajták részére 

(Bugac) 

 

A Túzokünnep Bösztörpusztán és a „Fehértavi darvadozás” nevű rendezvények igen népszerű 

„természetünnepek”, amiket évről évre megújuló tartalommal rendezünk meg. Mindkét 

rendezvényhez „előzetes feladatokat” is kapcsolunk, pl. gyermekrajzpályázat, tematikus 

természetfotó verseny, fotókiállítás, szakmai előadóülések stb. A közönségnapon az előzetes 

versenyek kiállítása és díjkiosztása, bábelőadás, természetismereti játszóház, kézműves 

foglalkozás, madárgyűrűzési bemutató, túrák teszik változatossá a programot.  

 

2018. május 26-27-én került megrendezésre a „Muzsikál az erdő a Hírös Városban” program, 

mintegy 1000 résztvevővel. A „Muzsikál az erdő” összetett, összművészeti rendezvénysorozat, 

ami sokféle művészeti ágat magában foglal, és a természet, a környezet megóvásának a 

fontosságát, a fenntartható életforma jelentőségét népszerűsíti. Célja a művészet, a zene erejével 

az erdő és a természet, a környezettudatos életvitel irányába mozdítani a résztvevőket. A KNPI 

társszervezője a rendezvénynek, a Muzsikál az Erdő Alapítvánnyal együttműködésben. 

 

11.2.3. Erdei iskolák, erdei óvodák 

Naprózsa Erdei Iskola (Fülöpháza): Az erdei iskola a területen folyó Naprózsa ház építése 

miatt 2018-ban kisebb forgalmat bonyolított, 239 szállóvendéggel. Ebben az évben 6 erdei 

iskolai turnust fogadtunk, a vendégek többi része kutató és terepgyakorlatokon részt vevő 

egyetemista volt.  
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Kontyvirág Erdei Iskola (Lakitelek): 26 erdei iskolai csoport és 15 egyéb tábori csoport vette 

igénybe 2018-ban.  17 alkalommal egynapos terepi programot biztosítottunk iskolások 

számára. Az erdei iskolában összesen 1775 szállóvendéget és programot igénybe vevőt 

fogadtunk.  

 

Mindkét erdei iskola üdülési csekk és SZÉP kártya elfogadóhelyként működik. 

 

11.2.4. Egyéb ökoturisztikai és környezeti nevelési programok, szolgáltatások 

 

Az Ökoturisztikai és az Őrszolgálati osztály munkatársai több mint 40 kitelepülésen (falunap, 

vidéki rendezvény) vettek részt az év során az igazgatóság működési területén. 

 

Kiállítások: 13 településen szerveztünk vándorkiállítást. A kiállítások a Kiskunsági Nemzeti 

Park természeti értékeit, tevékenységét mutatják be. A VII. Fehértavi darvadozás alkalmából 

kiírt gyermekrajz és fotókiállítás nyertes munkáit a Pusztaszeri TK 7 településén iskolákban és 

művelődési központokban állítottuk ki. A Természet Házában 4 időszaki kiállítás került 

megrendezésre.  

Környezeti nevelés, szemléletformálás: A szemléletformálási tevékenységünk személyi 

hátterét az Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály dolgozói, az év közepéig négy fő 

közfoglalkoztatott és az Igazgatóság más területen dolgozó munkatársai (pl. természetvédelmi 

őrszolgálat) biztosították. Májusban Lendvai Mária, a Naprózsa erdei iskola vezetője 

nyugállományba vonult. Pótlását belső átszervezéssel oldotta meg az igazgatóság. 

A Természet Háza (Kecskemét) és a Tisza-völgyi Bemutatóház (Szatymaz) a látogatóközponti 

funkciók mellett a nemzeti parkban folyó környezeti nevelés két fontos helyszíne. Mindkét 

helyen az óvodás kortól a felnőttekig minden korosztály számára szervezünk foglalkozásokat, 

előadásokat. A Természet Házában az óvodások és kisiskolások részére mesesarkot 

alakítottunk ki, ahol tízféle tematikus bábos foglalkozást tartunk az óvodás korúaknak. Az 

óvodások madárovi és tematikus szabadtéri játékokon keresztül  ismerkedhettek meg a liget 

élővilágával. Az általános iskolás korosztály számára, „Mesélő természet” címmel, 24 témában 

tartunk természetismereti foglalkozást. Hatféle terepi foglalkozást, az év élőlényei előadás 

sorozatot és három témakörben - Fekete István, Gárdonyi Géza és Herman Ottó sorozat 

részeként - tízféle benti interaktív foglalkozást biztosítunk.  

 

A „Túzokünnep Bösztörpusztán” és az VII. Fehértavi darvadozás és a „Muzsikál az erdő” 

eseményekhez kötődően a túzokkal és a madárvonulással kapcsolatos rajzversenyt és kiállítást, 

illetve terepi természetismereti versenyt is szerveztünk. Ebben az évben 28. alkalommal került 

megrendezésre a „Madarak és fák napja” alkalmából meghirdetett rajzpályázatunk a kecskeméti 

Corvin Mátyás Általános Iskola közreműködésével. A rajzpályázatokra több mint 1900 

gyerekrajz érkezett. 

Főleg a kecskeméti zöld óvodák számára kedvelt a számukra szervezett környezeti nevelési 

programok sora: ismerkedés gyógynövényekkel; a kerti madarak megfigyelése, a madarak és 

fák napi programok, természetismereti játszóházak, stb. A programok egy részét a Természet 

Házában, másik részét pedig az óvodákban bonyolítjuk le.  

Általános iskolások részére ebben az évben is meghirdettük a „Tavaszköszöntő” című 

természetismereti versenyt. A jelentkező 20 csapatból (160 fő) szokásosan 5 csapat kapott 

meghívást a döntőre. 

A Fehértavi darvadozás terepi akadályversenyének 3 csapata a Kontyvirág Erdei Iskolában 

jutalomtáboron vett részt. 

Az Oktatási Hivatal 2018-ban kísérletileg a tanév végén június utolsó két hetében az iskolák 

számára nyári táboroztatási pályázatot írt ki.  Ennek alkalmából 5 iskolának  tartottunk 
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egynapos és egy iskolának 2 napos programot az iskolák székhelyén, illetve a Császártöltési-

vörös mocsár TT területén. 

Két alkalommal került sor bemutató madárgyűrűzésre a Hankovszky-ligetben, a KNP 

székhelyénél. 

A PontVelem Nonprofit Kft által kezdeményezett „Fenntarthatósági témahéthez” kapcsolódva 

2. éve kapcsolódtunk be az iskolák környezeti nevelési programjainak megvalósításába. Az 

együttműködés keretében 7 iskolai foglalkozást tartottunk alsó és felső tagozatosok részére. A 

Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvénysorozat alkalmából 7 napra szerveztünk programot. 

Az igazgatóság a működési területén több településen, falunapokon, helyi rendezvényeken is 

végzi a természetvédelmi szemléletformálással, bemutatással, tájékoztatással, ökoturizmussal 

kapcsolatos feladatait. Ebben az esetben a célcsoportok a helyi lakosság, a nemzeti park iránt 

érdeklődő egyéni és csoportos vendégek, iskolások. A falunapok alkalmasak arra, hogy a helyi 

lakosság és a nemzetipark-igazgatóság közötti párbeszéd és kapcsolat elmélyüljön. Ezt segítik 

a települések közelében levő bemutató és kiállítóhelyek, tanösvények, túraútvonalak is. 

Rendszeresen meghívást kapunk a működési területünk számos településére (pl. Szeged, 

Kiskunfélegyháza, Orgovány, Kiskunhalas, Bácsalmás, Kiskunmajsa, Madaras, 

Kunszentmiklós), zöld rendezvényekhez kapcsolódó kiállításokat, előadásokat szervezünk. 

Folyamatos a kapcsolat az ökoiskolákkal és zöld óvodákkal. A Természet Házában két 

alkalommal fogadtunk óvodapedagógusokat konferencián, környezetvédelmi továbbképzésen. 

A középiskolások közösségi szolgálatának keretében 2018-ban csak 368 munkaórát töltöttek a 

nemzeti parkban diákok. A korábbiakhoz képest, ebben az évben csoportok helyett inkább az 

egyéni érdeklődők vállaltak önkéntes munkát. A közösségi szolgálathoz kapcsolódó előkészítő 

foglalkozásokon 9 középiskola diákjai vettek részt érzékenyítő természetvédelmi, 

környezetvédelmi előadásokon. 

A Kiskunsági NPI területein került megrendezésre a Junior Tájékozódási Futó Világbajnokság, 

ahol a világ 36 országának 330 versenyzője és kísérői vettek részt. Nagyon pozitív 

visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől. 

 

Pályázati tevékenység: A Natura 2000 területek bemutatását szolgáló, 2016-ban beadott 

KEHOP pályázatok közül a "Naprózsa ház a homokon" c. pályázat befejeződött, az átadásra 

2018. június 22-én került sor. A "Puszta kapuja" c. pályázat keretében a bemutató épület 

tervezése befejeződött, elkészültek a kiviteli tervek és elindult a közbeszerzési eljárás. A 

"Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna–Tisza közén" c. pályázat több helyszínen 

valósul meg (Szegedi Fehér-tó, Izsáki Kolon-tó, Császártöltési Vörös-mocsár és Mórahalon 

Nagyszéksós-tó). A Fehér-tónál kialakításra kerülő Kurgán bemutató, továbbá a mórahalmi 

Natura 2000 információs pont kiviteli tervei elkészültek, az izsáki Kolon-tavi Fürkésző és a 

Vörös-mocsár terepi bemutatóhely tervezése folyamatban van. 

2018. decemberében az ITM támogatási forrásból a hulladékgazdálkodással összefüggő 

szemléletformálásra bruttó 5,5 millió Ft támogatást kaptunk, amit szelektív hulladékgyűjtő 

beszerzésére és a Természet Házában egy interaktív érintőképernyős terminál telepítésére 

fordítunk. Az Agrárminisztérium környezeti nevelést fejlesztő támogatásával bruttó 9 millió Ft 

támogatásból a Naprózsa Erdei Iskolában az iskolai oktatási modulok kiegészítéséhez egy 

kemence kerül kialakításra, valamint a bugaci Pásztormúzeum új kiállításában interaktív 

érintőképernyős terminált telepítünk, és a támogatás segítségével megújul a nemzeti park 

honlapja is. 

 

KNP könyvtár: 30 folyóirat, és több mint 5175 dokumentum áll az igazgatóság dolgozói és a 

külsős könyvtári látogatók rendelkezésére.  
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Könyvtári szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés (dolgozók részére), könyvtárközi 

kölcsönzés. Saját kiadványaink esetén kapcsolattartás az OSZK ISBN Irodájával. 

Kötelespéldány szolgáltatás. 

Könyvtári kapcsolatok a következő intézményekkel állnak fenn: Mátra Múzeum, Kecskeméti 

Katona József megyei könyvtár, a TTM könyvtárai, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, kecskeméti Katona József Múzeum, 

szegedi Móra Ferenc Múzeum (és kisebb volumenben más múzeumok is), Keve András 

Könyvtár, MTA Regionális Kutatások központja, egyetemi tanszékek könyvtárai, Országos 

Mezőgazdasági Könyvtár 

 

A KNPI működteti a www.knp.hu és a www.kontyvirág.hu honlapot, illetve a 

www.facebook.hu/KiskunsagiNemzetiPark (több mint 9000 követő) és a 

https://www.facebook.com/Szegedi-Fehér-tó közösségi portálokat. Közreműködünk a 

www.magyarnemzetiparkok.hu honlap és közösségi oldal, illetve a www.nemzetiparkitermek.hu 

folyamatos frissítésében. 
 

Vetélkedők, versenyek 
 
 Jellege KNPI szerepe Résztvevő 2018-

ban 

Madarak és fák napja Természetismereti Vetélkedő 

(szervező: MME) 

országos területi forduló szervezés 9 iskola, 9 csapat 

58 fő 

Madarak és fák napja Természetismereti Vetélkedő 

országos döntő 

országos országos döntő lebonyolítása 110 fő 

Madarak és Fák Napja 

a Kecskeméti Arborétumban 

terepi játék Szervezés, lebonyolítás (KEFAG 

ZRT.-vel közös rendezvény) 

24 iskolai osztály 

687 fő 

Tavaszköszöntő természetismereti verseny megyei saját szervezés 20 általános iskola 

8 fős csapata 

160 fő 

Természetismereti rajzpályázat  
megyei A kecskeméti Corvina Általános 

Iskolával közös szervezés 

645 pályamű 

Madárvonulás Gyermekszemmel rajzpályázat országos saját szervezés 805 pályamű 

VII. Fehértavi darvadozás fotópályázat regionális saját szervezés 17 fő 

„Barátunk a természet” Magyar Népművelők 

Egyesülete 

országos Feladatok összeállítása, zsűrizés 69 fő 

Középiskolák környezetvédelmi versenye 

(Kecskemét) 

városi Feladatok összeállítása, zsűrizés 59 fő 

    

 

11.2.5. Kiadványok 

 

A KNPI 2018. évi programfüzete 5000 példányban jelent meg. A KNPI nyomtatott hírlevele 

(Két víz köze) negyedévente jelenik meg, lapszámonként 2000 példányban. 2018-ban 4 szám 

készült el. 

 

2018-ban megjelent egyéb kiadványaink: 

- KNPI-t bemutató leporelló magyar nyelven, 10.000 pld; 

- KNPI-t bemutató leporelló angol nyelven, 3000 pld; 

- Barangolás a Kiskunsági Nemzeti Parkban, A5-ös kiadvány, 32+4 oldal, 5000 pld; 

- A Természetvédelmi Őrszolgálat leporelló, 1000 pld; 

- Nemzeti Parki Termék védjegy leporelló, 2000 pld; 

- könyvjelzők, 5-féle, 5x2000 db; 

 

Központi költségvetési támogatásból finanszírozott kiadványok:  

- ismeretterjesztő Natura 2000 kiadvány 3000 pld;  

http://www.knp.hu/
http://www.kontyvirág.hu/
http://www.magyarnemzetiparkok.hu/
http://www.nemzetiparkitermek.hu/
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- NBmR ismertető magyar-angol nyelvű kiadvány 2000 pld; 

- NBmR angol nyelvű kiadvány 2000 pld;  

- A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer című kiadvány angol nyelvű 

verziójának grafikai szerkesztésére és nyomdakész anyag elkészítésére vállalkozási 

szerződést kötött az Igazgatóság. 

 

Aquila folyóirat szerkesztése és kiadása 

Helyszíne: -. Forrása: TMF/559/9/2017 sz. FM támogatás. Tevékenységet végzi: Advex 

Design Kft. Főbb eredményei: Megvalósult az Aquila c. madártani folyóirat soron következő 

számának szerkesztése és kiadása 1100 példányszámban. A kötetek a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Keve András Természetvédelmi és Madártani Szakkönyvtárba kerültek. 

 

11.2.6. Látogatóstatisztika 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai bemutatóhelyeinek 2018-ban regisztrált 

látogatói: 
 

Bemutatóhely neve Fizető 

látogatók 

(fő) 

Nem fizető 

látogatók 

(fő) 

Összesen 

(fő) 

Természet Háza 4107 1360 5467 

Tisza-völgyi Bemutatóház 1410 620 2030 

Naprózsa Ház 498 756 1254 

Pásztormúzeum (Bugac) 8620 2451 11071 

Árpád-kori falurekonstrukció (Tiszaalpár)  4793 4793 

Csólyospálosi Varangykő bemutatóhely 276 1307 1583 

Regisztrált látogatók a bemutatóhelyeken 

összesen 

14911 11287 26198 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai szolgáltatásainak regisztrált 

igénybevevői 2018-ban: 
 

Szolgáltatás típusa Fizető 

látogatók 

(fő) 

Nem fizető 

(fő) 

Összesen 

(fő) 

Szakvezetéses túra, nyílt túra 3480 15258 18738 

Nyílt nap, jeles nap, saját szervezésű rendezvény 1718 17437 19155 

Erdei iskolai program 1393 307 1700 

Természetvédelmi táborok 1650 592 2240 

Csónak- és kenutúrák 82 208 290 

Kihelyezett kiállítások, falunapok, vásárok  30278 30278 

Környezeti nevelési foglalkozások, rendhagyó órák 6903 1634 8537 

Vetélkedők, versenyek  1814 1814 

Regisztrált igénybevevők összesen: 15226 70514 85740 

 

Szálláshelyek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működtetésében: 

 

Szállóvendégek száma (fő) erdei iskolában:1530 fő 

Vendégéjszakák száma (fő): 3458 fő 

 

Összesített adatok 

Bemutatóhelyek és szolgáltatások: 111938 fő 

Szállóvendégek: 1530 fő 

Mindösszesen: 113468 fő 
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A látogatókat a kiállítóhelyeken, látogatóközpontokban és szervezett csoportok, programok 

esetén és Bugac területén tudjuk regisztrálni. Mivel a tanösvényeink szabadon látogathatók, 

azok forgalmát csak becsülni lehet. A tanösvények becsült látogatóit nem tüntetjük fel a 

látogatói statisztikában. 

 

11.3. Társadalmi kapcsolatok 

  

A külső szervezetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés az alábbiak szerint valósult 

meg: 

 

- Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ): a KNPI Naprózsa 

Oktatási Központ néven tagja a szövetségnek (telephelyei a Kontyvirág Erdei Iskola, Természet 

háza, Tisza-völgyi bemutatóház).  

- A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek (MKNE) több kollégánk egyéni tagja. 

- Aktív szervezői és résztvevői vagyunk a hazai nemzeti parkok környezeti nevelői és 

ökoturisztikai szakmai találkozójának. 

- A környezeti nevelés területén állandó partnereink foglalkozások, szakkörök, terepi akciók 

szervezésében, zöld jeles napok megünneplésében a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra, a 

Kecskeméti Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt, a 

Porta Egyesület (Kecskemét), a CSEMETE Egyesület (Szeged), Kecskemét Megyei Jogú 

Város önkormányzata. 

- Intenzív szakmai kapcsolatban állunk erdei iskola szolgáltatókkal, ökoturizmussal foglalkozó 

vállalkozókkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. 

- Programjaink népszerűsítése érdekében együttműködünk a térség Tourinform irodáival. 

- A Táj-Kép-Festő amatőr festők szervezetét kedvezményes táboroztatási lehetőséggel 

támogattuk (kedvezményes szállás, programok vezetése). 

- Folyamatos kapcsolatunk van a Falugondnokok Duna–Tisza közi Egyesületével (falugondnok 

képzése), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei szervezetével (erdészeti 

szakképzési gyakorlati helyszín biztosítása), valamint az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 

Egyesülettel (nemzeti parki termék védjegy) 

- A Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesülettel és a Iustitia Sport 

és Kulturális Egyesülettel közös rendezvényeket szervezünk. 

- A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége, a ÉDOSZ Kinizsi Sport és Szabadidő 

Egyesület, és a Kecskeméti Kerékpáros Klub Egyesület rendezvényeinek helyet adunk, velük 

együttműködve szervezünk közös programokat. 

- A kecskeméti Hunyadivárosi Részönkormányzattal együttműködve helyet adtunk 

rendezvényeiknek (Hunyadivárosi Napok, gyermekfoglalkozások, zöld óvoda pedagógus 

képzések) 

- Csongrád Megye több településének önkormányzatával együttműködési megállapodást 

kötöttünk az iskolai környezeti nevelési programok megvalósításának segítésére. (Szeged, 

Algyő, Baks, Balástya, Szatymaz). 

- Támogatjuk a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázatot. 

- A Természet Házában helyet biztosítunk a Kecskeméti Világjáró Klub Egyesület 

előadásainak,  

- A Magyar Természetbarát Szövetség tagjai részére kedvezményes belépést biztosítunk a 

nemzeti park által szervezett terepi programokra, illetve a szálláshelyeinket kedvezménnyel 

vehetik igénybe. 

- A Természet Házában működő Zöld Könyvtár heti 5 napon fogadja a külső látogatókat. 

Az ÉDOSZ KINIZSI Sport és Természetjáró Szakosztállyal együttműködünk a Duna–Tisza 

köze turistaút jelzéseinek pótlásában, karbantartásában.  
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- A Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti szervezete közreműködésével kerékpáros túrákat 

szervezünk a nemzeti park területeire. 

- A Muzsikál az Erdő Alapítvánnyal közösen szervezzük a „Muzsikál az erdő a Hírös városban” 

c. rendezvényt, melynek legfontosabb célja a társadalom környezettudatos szemléletének 

kialakítása, fenntarthatóságra nevelés a zenei, a művészeti élmények segítségével. Az 

együttműködés során a nemzeti parknak lehetősége nyílik a társadalom szélesebb rétegeivel 

megismertetni, elfogadtatni a természetvédelem jelentőségét, a nemzeti park igazgatóság 

tevékenységét, a fenntartható gazdálkodás példáit. 

- Zsűritagként részt veszünk a Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-

medencében döntőjében (Solt). 

- Természetvédő civil szervezetek közül a következő regionális szervezetekkel van szorosabb 

szakmai együttműködési kapcsolatunk: Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, MME Csongrád 

megyei helyi csoportja, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 

 

Konferenciák, szakmai programok 2018-ban a KNPI Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési 

Osztály szakembereinek részvételével: 

- Zöld óvoda – Ökoiskola Regionális Fórum (február 17.); 

- Nemzeti Parki Termék Védjegy rendszer népszerűsítése sajtó nyilvános rendezvény (KNP 

Természet Háza, március 7.) 

- Nemzeti parki környezeti nevelési szakmai napok (március 20-22., BfNPI); 

- Föld Napja országos rendezvény (április 20. Budapest, HOI) 

- Nemzeti parki termék védjegy koordinátori képzés (április. 25-26., DINPI); 

- Kevi Juhászfesztivál (Túrkeve, május 19-20.) 

- Ökoturisztikai szakmai napok (október 24-26., ÖNPI); 

- Nemzeti Parkok Hete programjának szervezése országos és helyi szinten; 

- Utazás 2018 kiállítás (Budapest); 

- Az év emlőse a földikutya gála (november 16-17., Budapest, Magyar Természettudományi 

Múzeum) 

- Falugondnokok szakmai képzésében való részvétel 4 alkalommal (Falugondnokok Duna–

Tisza Közi Egyesületével együttműködve) 

 

További szakmai rendezvények: 

 

- Túzokvédelmi értekezlet Tiszaalpáron. 

- Madárvédelmi értekezlet Kunszentmiklóson.  

 

 

 

Kapcsolat az oktatási intézményekkel:  

Középiskolai, egyetemi terepgyakorlatok megtartásához segítséget nyújtott a KNPI a 

következő intézmények esetében: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, 

Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem, Neumann János 

Egyetem (Kecskemét), Kaposvári Egyetem, ELTE Savária Egyetemi Központ, Bedő Albert 

Erdészeti Szakképző Iskola (Ásotthalom), Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

(Csongrád), Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola (Szeged), Baksay Gimnázium 

(Kunszentmiklós), Vargha Domokos Általános Művelődési Központ (Kunszentmiklós), 

továbbá Bócsa, Madaras, Bácsalmás, Jánoshalma általános iskolái.  

2018-ban is folytatódott a középiskolások közösségi szolgálatát segítő program. 3 iskolával 

kötöttünk új együttműködési megállapodást a gyerekek közösségi munkájának lehetővé 
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tételéről. Jelenleg 45 középiskolával van ilyen jellegű szerződéses kapcsolata az 

Igazgatóságnak.  

 

11.3.1 Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer működtetése, pályázati eredmények, programok 

bemutatása 

2018-ban az Igazgatóság egy alkalommal írt ki pályázatot a Nemzeti Parki Termék Védjegy 

elnyerésére. 9 új védjegyes nyerte el a nemzeti parki termék címet és oklevelet, ami a „Védjegy 

körút” elnevezésű minisztériumi látogatás alkalmával, ünnepélyes keretek között került 

átadásra. Itt számos termelő mutathatta be termékeit. A korábbi pályázók közül többen 

kérelmezték a használati jog meghosszabbítását, amit meg is kaptak. Ebben az évben is 

hangsúlyt fektettünk a Nemzeti Parki Termék védjegy és a védjegyesek népszerűsítésére. 

Bemutattuk a védjegyes termékeket az Utazás 2018. kiállításon (Budapest) a Tourex utazási 

kiállításon (Kecskemét).  Négy termelő vett részt az OMÉK-on a KNPI szervezésében. Csáki 

Ildikó szalmafonásaiból kiállítást rendeztünk a Természet Házában, és ő képviselte a nemzeti 

parkot Egerben a Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvénysorozat országos megnyitóján is. 

Egy alkalommal végeztünk NP Védjegyhez kapcsolódó ellenőrzést, ahol mindent a 

szerződésben foglaltaknak megfelelőnek találtunk. Rendezvényekre és ajándék illetve jutalom 

céljaira rendszeresen használunk fel védjegyes termékeket. 

 

11.4. Tervezett fejlesztések 2019-ben  

 

- Nemzeti Parki Termék védjegy adományozásának folytatása. 

- KEHOP pályázat keretében a Natura 2000 területekhez kapcsolódva tematikus 

bemutatóhelyek nyertes pályázatainak megvalósítása: Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása 

– Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet;  Császártöltési Vörös-mocsár Természetvédelmi Terület., 

Izsáki Kolon-tó, Körös-éri Tájvédelmi Körzet, A puszta kapuja – Bugac. 

- Bugaci Pásztormúzeum kiállításának felújítása, újrarendezése. 

- Naprózsa Ház és erdei iskola kültéri infrastruktúrájának fejlesztése (erdei tornapálya és az 

erdei iskola udvarán játszótér és közösségi kemence kialakítása). 

- Természet Háza diorámáinak karbantartása. 

- Érintőképernyős terminál kialakítása a Természet Házában játékokkal. 

- Érintőképernyős terminál kialakítása Bugacon a Pásztormúzeumban ismeretterjesztő 

anyagokkal és játékokkal. 

- KNPI weboldalának megújítása. 

 

 

 

 

 

11.5. Együttműködési megállapodások  

 

Az iskolai közösségi szolgálat KNP Igazgatóságnál történő letölthetőségéről 45 középiskolával 

áll fenn szerződéses kapcsolat. 2018-ban 3 iskolával kötöttünk új együttműködési 

megállapodást. 

2018-ban is folyamatos az együttműködés a kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft-vel. Ennek 

keretében a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban közös szervezésben tartjuk az 

„Évszakos séták” elnevezésű ismeretterjesztő programunkat, amely sikeresnek bizonyult a 

kecskemétiek körében. Együttműködést kötöttünk a Pusztaszeri Homoktaposók 

Természetvédelmi Egyesülettel közös teljesítménytúra szervezésére, illetve az Pusztaszeri TK-

ban levő tanösvények karbantartására.   
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A Csólyospálos, Dunapataj, Tiszaalpár és Vaskút településeken levő – földtani értékeket, 

kunhalmokat, földvárakat és egykori környezetet, életmódot bemutató – tanösvényeink, 

bemutatóhelyeink karbantartása az érintett önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodás alapján történik. 

Az Igazgatóság együttműködési megállapodás keretében támogatja a Kecskeméti Vadaskert 

mentőközpontként történő működését, aminek keretében védett állatfajok lakosság vagy a 

nemzeti park igazgatóság által beszállított, sérült egyedeinek meggyógyításáról és - fő célként 

- természetbe történő visszaengedéséről gondoskodnak. A KNPI természetvédelmi kezelői 

támogatása alapvetően olyan ritka fajokhoz kötődik, amelyek hosszú távú fennmaradása 

érdekében érdemi jelentősége van a sérült példányok gyógyításának, vadonbeli élettartamuk 

meghosszabbításának.  

 

11.6. Fontosabb események 

  

- Szervezői vagyunk az MME által indított Madarak és Fák Napi országos verseny területi 

fordulójának.  

- Tavaszköszöntő címmel rendezünk 4 fordulós regionális természetismereti vetélkedőt 

általános iskolások részére. 

- A Kecskeméti Bozsó Gyűjtemény koordinálásával „Múzeumok éjszakája” rendezvény 

szervezése a Természet Házában és a Tisza-völgyi bemutatóházban. 

- 28. alkalommal szerveztünk regionális természetismereti képzőművészeti pályázatot és 

kiállítást a kecskeméti Corvina Mátyás Általános Iskola (Kecskemét) közreműködésével. 

- A Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesülettel és Kecskemét Megyei Jogú 

Város önkormányzatával közös környezetvédelmi középiskolai vetélkedőn vettünk részt a 

környezetvédelmi világnap alkalmából. 

- Megrendeztük a „Túzokünnep, a VII. Futó-homok félmaraton, az VII. Fehér-tavi Darvadozás 

elnevezésű rendezvényeket. Társszervezőként közreműködtünk a „Muzsikál az erdő a Hírös 

városban” rendezvény megtartásában. 

- A Természet Házában 4 időszaki kiállítást rendeztünk. 

 

Médiamegjelenés 

 

A KNPI nem áll szerződésben fizetett médiafigyelő szolgálattal, így a média megjelenéseink 

számát csak becsülni tudjuk, illetve lehetőségeinkhez mérten az elektronikus megjelenéseinket 

figyelemmel követjük. A média mai természetéből fakadóan az elektronikus felületeken való 

megjelenés túlsúlyban van a nyomtatott és a televíziós megjelenésekhez képest.  

2018-ben 24 sajtóközleményt adtunk ki, és 3 sajtótájékoztatót tartottunk. 

2018-ban a programturizmus.hu és a Délmagyarország írott és online felületén rendszeresen 

megjelentek a KNPI aktuális programjai. A Kecskeméti TV kéthetente sugárzott 

magazinműsort „Hírek a természetből” címmel a KNPI tevékenységéről, híreiről, 

programjairól. A természetvédelmi őrszolgálat és a Természetmegőrzési Osztály kollégái 

rendszeresen adnak riportokat a települési, kistérségi írott és elektronikus médiában a 

területüket érintő, vagy közérdeklődésre számot tartó kérdésekben.  

A regionális médiumok közül a Kecskeméti Televízió, a Petőfi Népe, a baon.hu, hiros.hu, 

keol.hu, bacsmegye.hu, delmagyar.hu, vasarhely24.hu, a Sirius Rádió tudósított legtöbbször a 

KNPI eseményeiről, az országos médiumok közül az M1 Híradó, a Kossuth Rádió, 

sokszinuvidek.hu és a greenfo.hu, de többször voltunk címoldalon az index.hu, hvg.hu, origo.hu 

oldalakon is. Programjainkról hírlevelet küldünk havonta az érdeklődőknek. Az éves 

programokról programfüzetet jelentettünk meg, amit az Igazgatóság látogatóközpontjain kívül 
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Tourinform irodákban, közművelődési intézményekben, rendezvényeken és az 

önkormányzatok útján terjesztünk.   

Folyamatosan adunk híreket a www.magyarnemzetiparkok.hu honlapon, és a nemzeti parki 

közösségi oldalakon. A KNPI saját közösségi oldalának látogatottsága folyamatosan növekszik, 

jól használjuk a kommunikációs lehetőségét, és egyre több média is használja ezt forrásként. 

 

12. Közfoglalkoztatás  

 

12.1. Alapfeladatok, személyi feltételek 

 

Igazgatóságunk 2018-ban két országos közfoglalkoztatási programban vett részt. Az első 2017 

március 1-jei indulással 2018. február 18-ig tartott, átlagosan 80 fővel. Ezt követően a második 

2018. március 1. és 2018. június 30. között zajlott, és 50 fő átlaglétszámmal valósult meg. 2018. 

július 1. után az aktuális szabályozás alapján újabb közmunkaprogramban történő részvételre 

már nem kaptunk lehetőséget. 

A közfoglalkoztatási program időszakban a program során az átlaglétszámra vonatkozó 

vállalásunkat a hibahatáron belül folyamatosan tudtuk tartani, a közfoglalkoztatási pályázat 

keretében aláírt szerződésnek megfelelően.  

 

A közfoglalkoztatás során munkahelyi baleset nem volt. A pályázatokban foglaltak szerinti 

eszközök (pl. láncfűrészek, kéziszerszámok, stb.) beszerzése megtörtént. A 

közfoglalkoztatottaknak juttatandó munkaruházatot (pl. bakancs, nadrág, felső, stb.) is sikerrel 

beszereztük, amit dolgozóink át is vettek, rendeltetésszerűen használtak. A szerződésben 

meghatározott – közvetlen költségekre fordítható - keretet jól kihasználtuk. 

 

12.2. Elvégzett feladatok, eredmények 

 

A 2018. évi program a korábbi évekhez hasonlóan hatékonynak bizonyult, a kedvező időjárási 

feltételeknek köszönhetően a terepi munkák jól haladtak. 

A természetvédelmi területkezelési feladatok közül a következők megvalósításában vettek részt 

a közfoglalkoztatottak: inváziós és/vagy tájidegen fás-, és lágyszárú növények irtása; kézi 

cserjeirtás; tuskópászta felszámolása; hatósági táblák kihelyezése és oszlopok javítása; szemét 

és hulladék összegyűjtése; segédkezés a biológiai monitorozási feladatokban; madárodú 

kihelyezése és karbantartása, békaátjárók takarítása, karbantartása; egyéb, a természetvédelmi 

őrök feladatát segítő tevékenységek.  

A KNPI vagyonkezelésében álló erdőterületen, három erdészkerületben a felújítások ápolása, 

pótlása, inváziós növényfajok kezelése és irtása, vadkárelhárítás, kerítések és egyéb 

berendezések javítása, valamint további, a kerületvezető erdészek tevékenységét segítő 

feladatok végzése tartozott a tevékenységeik közé.  

A fentiek mellett további kisegítő irodai, illetve szakmai feladatokat is végeztek - adminisztratív 

feladatok, felmérések és adatbázisok kezelése, gondnoki és karbantartói munkák - egyes 

közfoglalkoztatottak az Ökoturisztikai, az Üzemeltetési és a Pénzügyi Osztályon. Az 

Ökoturisztikai Osztály 3 közfoglalkoztatottjából egy-egy fő egy-egy erdei iskolában, egy fő 

pedig a Tisza-völgyi bemutatóházban dolgozott. Ők az erdei iskola szakmai munkáját segítették 

(egyikük „asszisztensként”, másikuk a gyerekek étkezését és az épületek takarítását végezte). 

A Tisza-völgyi bemutatóházban dolgozó fiatalember karbantartási, gondnoki feladatokat 

végzett. Mindhárom személy alkalmazása a létesítmények működtetése és a szolgáltatások 

biztosítása miatt fontos volt.  

 

12.3. Tapasztalatok 
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A 2018. évi közmunkaprogram megvalósítása nehezebb volt az előzőeknél, mert a 

munkaerőpiac erősödő elszívó hatása miatt a létszám a korábbiaknál erősebben ingadozott, a 

kollektíva intenzívebben cserélődött. Az adott feladatokra alkalmas emberek egyre nehezebb 

megtalálása mellett a program irányítása, szervezése, ellenőrzése is fokozottabb odafigyelést, 

jelentősebb erőkifejtést igényelt. Ennek ellenére, vállalt kötelezettségeinket közel 

maradéktalanul sikerült teljesítenünk. Igazgatóságunk számára a közmunkaprogramban 

megvalósított munkák jelentős haszonnal járnak, többek között így tudtuk megvalósítani a 

tájidegen növényfajok számos állományának irtását, a parlagfű-mentesítést, a tanösvények és 

bemutatóhelyek karbantartását, az utak karbantartását. Szintén hatékony segítséget jelentettek 

a közmunkások a vagyonkezelt erdőterületeken, a felújítások ápolása, pótlása, az inváziós 

növényfajok irtása során.  

A közfoglalkoztatás 2018. június 30-i megszűnését követően az addig a közmunkások által 

elvégzett feladatokat elsősorban vállalkozói szerződéseken keresztül tudtuk a továbbiakban 

megvalósítani, illetve a kvalifikált szakemberként alkalmazott természetvédelmi őrök is 

végeztek karbantartási, állagmegóvási feladatokat. 

 

12.4. Javaslatok  

 

A közfoglalkoztatottak jövőbeli ismételt alkalmazási lehetősége újból segítene 

természetvédelmi feladataink ellátásában, és egyes vidéki kistelepüléseken újra pozitív 

kapcsolati elemet jelenthetne a természetvédelmi államigazgatás és a helyi lakosság között. 

Amennyiben erre nem kerül sor, az Igazgatóság látogató- és bemutatóhelyein, tanösvényein a 

karbantartási, állagmegóvási munkák, valamint a sok kézi munkaerőt igénylő természetvédelmi 

kezelési, erdőápolási, tájidegen növényirtási feladatok ellátására igyekszünk – erőforrásaink 

függvényében - más megoldásokat találni, lehetőség szerint vállalkozói szerződéseket kötni.  

 

13. Kapcsolattartás hazai partnerszervezetekkel  

  

Az államigazgatási partnerségi kapcsolatrendszer hatékonyságának biztosítása céljából 

2018-ban is részt vettünk a Bács–Kiskun megyei Államigazgatási Kollégium ülésein, illetve 

annak bűnmegelőzési munkacsoportjában. 

Eredményes és hatékony a hatósági ügyek intézése során a Bács-Kiskun Megyei, illetve a 

Csongrád Megyei Kormányhivatallal a kapcsolat, különösen a természetvédelmi hatósági 

feladatot ellátó osztállyal. A közös működési területtel rendelkező vízügyi igazgatóságokkal a 

kapcsolattartás zökkenőmentes, egymás munkáját hatékonyan segíti az információcsere. 

A társadalmi partnerségi kapcsolatrendszer fejlesztése céljából a természetvédő civil 

szervezetek közül elsősorban a regionális szervezetekkel (Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület, 

MME Csongrád megyei helyi csoportja, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi 

Egyesület stb.) van kapcsolatunk. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00036 számú „Naprózsa Ház a homokon” című projekt keretében a 

következő szervezetekkel kötöttünk együttműködési megállapodást: Fülöpháza Önkormányzat; 

Fülöpházi Lovas Egyesület; Kulturális Egyesület (FÜLKE); Tanyákon Élők Egyesülete; 

Kiskunsági Környezet- és Természetvédelmi Egyesület; Aranyhomok Kistérségfejlesztési 

Egyesület; MME 7. sz. Kecskeméti Helyi csoportja; Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület; 

Útkereső Egyesület; Ágasegyházi Általános Iskola; Kerekegyházi Általános Iskola. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 számú „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-

Tisza közén” című projekt keretében az alábbi szervezetekkel kötöttünk együttműködési 
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megállapodást: Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola; Munkácsy Mihály Katolikus 

Általános Iskola; Szent István Katolikus Általános Iskola; Sándorfalva Városi Önkormányzat; 

Szatymaz Község Önkormányzat; CSEMETE Természet-és Környezetvédelmi Egyesület; Kör-

Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyesület; Szeged és Térsége 

Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola; Császártöltés Község Önkormányzati Hivatal. 

 

A külső szervezetekkel történő kapcsolattartás és együttműködés kapcsán további információk 

találhatók a 11.3. pont alatt. 

 

14. Belföldi és külföldi együttműködés  

 

Az állami természetvédelem nemzetközi együttműködése kapcsán az Európai Unió 

természetvédelmi tárgyú joganyagának, valamint a Magyarország által aláírt nemzetközi 

természetvédelmi egyezmények (különösen a ramszari, a berni egyezmény, a CMS – azon belül 

pedig a közép-európai túzok védelméről szóló együttműködési megállapodás – és a CITES 

végrehajtásában vesz részt az igazgatóság, továbbá közvetlenül is tagja az Europarc 

Federationnek. A Kiskunsági Bioszféra Rezervátum révén az igazgatóság részt vesz az 

UNESCO Man and Biosphere programjában is. 

A határokon átívelő kétoldalú együttműködés a KNPI működési területének földrajzi adottságai 

folytán elsősorban Szerbia természetvédelmi szervezeteivel valósul meg. A 2013-ban, a Palics–

Ludas Közvállalattal kötött együttműködési megállapodás alapján a korábbi években a két 

szervezet rendszeres közös szolgálatot szervezett a határ mindkét oldalán; összehangolta a határ 

mindkét oldalán előforduló védett természeti értékek állományváltozásának nyomon követését, 

és egymást segítették a határ menti ökoturizmus és természetvédelmi bemutatás terén.  

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065 számú 

„Kiemelten fontos, gyepekhez kötődő állatfajok megőrzése a Pannon régióban, 

Magyarországon és Szerbiában” projekt keretén belül a főkedvezményezett szerbiai Vajdasági 

Tartományi Természetvédelmi Intézettel, a társkedvezményezett Perjanica Vadásztársasággal, 

valamint Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkársággal 2018. évben több 

ízben személyes szakmai egyeztetés történt. 
 

 

 

 

15. Ellenőrzés 

 

Belső ellenőrzések  
 

Tárgy Cél Módszer 

Gépjárművek menetleveleinek 

ellenőrzése 

A 2017. április és augusztus 

hónapokban kiállított menetlevelek 

szúrópróbaszerű ellenőrzése arra 

vonatkozóan, hogy a menetleveleket a 

gépjárművezetők a jogszabályban, illetve 

a belső szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően vezették-e. 

Az ellenőrzés lefolytatása a megbízó által 

meghatározott 2017. április és augusztus 

hónapokban keletkezett menetlevelek 

szúrópróbaszerű ellenőrzése. 

Házipénztár pénz- és 

értékkezelésének 

átfogó vizsgálata  

A KNPI-nál a házipénztár rovancsa 

A házipénztár rovancsa, a 

pénztárakban tartott egyéb értékek 

nyilvántartásának ellenőrzése. A 

feladatok szabályszerű ellátásának 

ellenőrzése. 

Izsáki saját működtetésű 

üzemanyag-állomás és kút 

ellenőrzése, teljes 

A 2017-ben megépített és átadott 

töltőállomás működtetési rendszerének, 

szabályosságának ellenőrzése. 

A 2017-ben megkezdett ellenőrzés 

folytatásaként a gépállomás 

készletnyilvántartásának kirészletezett 
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készletellenőrzése és rovancsolás  

 

 

 

(mennyiség, érték) formában történő 

elvégzése, az üzemanyag-állomás 

rovancsolása. 

Az éves selejtezési feladatok 

ellátásának 

helyszíni személyes ellenőrzése, 

a 

selejtezési gyakorlat ellenőrzése 

Annak megállapítása, hogy a 

jogszabályok és a belső eljárások 

betartása megtörténik-e. 

Tételes kontroll 

Éves leltározási feladatok 

végrehajtásának helyszíni 

személyes 

ellenőrzése egyes leltározási 

körzetekben 

Annak megállapítása, hogy a 2018. évi 

leltár folyamata megfelelt-e a 

jogszabályoknak és a belső eljárásoknak.  

Mintavételes kontroll, a folyamat 

áttekintése a leltárfelvételig történt. 

Belső Ellenőrzési Kézikönyv 

aktualizálása 

A jogszabályoknak megfelelő BEK 

kiadása 
Tételes kontroll 

 

Külső ellenőrzések  

 

2018-ban a Területkezelési Osztályon 3 külső ellenőrzés zajlott le. A Biokontroll Hungária Kft. 

egy alkalommal, a Magyar Államkincstár Kifizető Ügynöksége (volt MVH) két alkalommal, 

SAPS és szálas fehérje támogatás jogcímet ellenőrzött.  

A területkezelési osztály 2018-ban 2 haszonbérleti szerződés ellenőrzését végezte el, 

célellenőrzés keretében. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00036 számú „Naprózsa Ház a homokon” című projekt esetében 

2018.11.14-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programok Irányító Hatósága, Operatív Programok Koordinációs Főosztálya záró 

helyszíni ellenőrzést tartott. Intézkedési javaslat nem volt az ellenőrök részéről.  

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00010 számú „Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás 

lehetőségének megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén” című projekt esetében 2018.04.19-

én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok 

Irányító Hatósága KEHOP HÁT Titkárság Szervezési, Koordinációs Osztály megbízásából 

eljáró szakértők részéről történt ellenőrzés. Intézkedési javaslat nem volt az ellenőrök részéről. 

 

A LIFE12 NAT/HU/001188 számú „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a 

Kiskunságban” című projekt esetében 2018.11.23-án a projekt külső monitora (Kocsis-Kupper 

Zsuzsanna) részéről került sor ellenőrzésre. Intézkedési javaslat nem volt az ellenőr részéről. 

 

16. Éves munka összefoglalása  

 

Az igazgatóság személyi állománya elkötelezetten helyt állt 2018. évi feladataiban is. Az előző 

évhez képest a munkaerő-cserélődés mértéke csökkent (19 fővel szűnt meg a jogviszony, 16 

fővel létesült), de még mindig elég jelentős volt. A nagyon kiterjedt feladatkörhöz mérten 

alacsony szakemberlétszám (teljes foglalkoztatotti létszám: 148 fő) továbbra is nehéz helyzetet 

teremtett a természetvédelmi kezelési alapfeladatok ellátásában, és az Igazgatóság részéről a 

korábbi évekkel ellentétben csupán az első félévben működtethető közfoglalkoztatási program 

második félévi hiányát, az emiatt kieső, zömében terepi munkavégzés pótlását is meg kellett 

oldani. 

 

Az igazgatóság költségvetési támogatáson kívüli bevételi forrásai egyrészt állattartásból, 

agrártámogatásokból, illetve haszonbérleti díjakból, másrészt költségvetési támogatásból, 

sikeresen elnyert pályázati forrásokból, kisebb részben az igazgatóság egyéb tevékenységéből 
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(ellenőrzési szakértői tevékenység, idegenforgalom, környezeti nevelés stb.) származnak. Az 

előző évhez képest a KNPI kiadásai 42%-al nőttek, mindenekelőtt a beruházások és dologi 

kiadások értékének emelkedése miatt, miközben a személyi juttatásra fordított kiadások 

valamelyest mérséklődtek. A bevételek 7%-al emelkedtek, döntően a finanszírozási bevételek 

növekedése miatt, miközben a működési és felhalmozási célú támogatások csökkentek. Az 

intézmény saját bevételei 0,5%-al csökkentek. A nyilvántartás szerinti vagyon 6%-al nőtt, 

megközelítve a 11,5 milliárd Ft-ot.  

 

A KNPI vagyonkezelésében álló állami földterület nagysága 2513 ha-al nőtt, összesen 56410,6 

ha-ra. A területvásárlásokból, illetve kisajátításokból eredő területgyarapodás megoszlása a 

következő: védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi 

XCIII. törvény (Vszt.) folytatódó végrehajtása kapcsán 599,4 ha-al, kisajátítás révén 62,8 ha-

al, uniós pályázati forrás felhasználásával 56,8 ha-al, elővásárlási jog gyakorlása révén saját 

forrásból 16,5 ha-al nőtt a vagyonkezelt földterület.   

 

Az Igazgatóság az állami tulajdonú, vagyonkezelésben lévő területek nagyjából felén (49,45 

%-án) saját hatáskörben, maga végezte az élőhely-fenntartási, természetvédelmi célú 

területkezelést. 

 

Különösen fontos természetvédelmi kezelői eredménynek tartjuk:  

 - a Madarasi Marhajárás TT védetté nyilvánítását (43,7 ha + 2,1 ha védőövezet) a védett 

területekben nem bővelkedő bácskai régióban;  

 - a 2018-ban egyidejűleg futó 22 pályázati projektben - beleértve azokat, amelyekben 

társkedvezményezett a KNPI - folytatott természetvédelmi kezelői tevékenységünket, amit a 

projektmenedzseri feladatot ellátó szakemberek körében átlagon felüli intenzitású munkaerő-

cserélődés is nehezít;  

 - az őshonos állatfajok génmegőrzésében folytatott tevékenységünket, amelynek 

keretében Magyarország legnagyobb házi bivaly állománya is a KNPI-nál alakult ki 

(élőhelykezelési feladatokat ellátva);  

 - a 393 ha-nyi, erdőfelújítési kötelezettség alatt álló területen folyó, 2018-ban már 

erdősítési hátralék nélküli felújítási tevékenységet, ami döntően a korábbi, idegenhonos fajok 

által dominált erdőállománynál lényegesen jobb ökológiai állapotú életközösség kialakítására 

irányul (a kevés, változatlan természetességi állapotot fenntartó felújítás mellett); 

 - a saját ökoturisztikai és környezeti nevelési rendezvények széles választékát; 

 - a KNPI kormányhivatalokat támogató államigazgatási szakmai, szakértői munkáját, 

ami nélkül szakmai értelemben nem volna működőképes természetvédelmi hatóság a működési 

területünkön;  

 - a 2018-ban félszáz egyidejűleg futó, gyakorlati természetvédelmi jelentőségű kutatási 

programot, közte a Felső-peszéri rétek, a Peszéri-erdő és az izsáki Kolon-tó köré csoportosuló, 

egymást szinergizáló módon segítő résztémákból felépülő kutatási programcsomagokat, és az 

erdőssztyepp-tölgyesek természetes felújulására vonatkozó, újdonságértékű, az erdőssztyeppi 

ökoszisztéma kezelésében gyökeresen új államigazgatási megközelítéseket sürgető 

felméréseket; 

- több mint félszáz monitorozó célú adatgyűjtést, közte a középfeszültségű légvezeték-

szakaszok által okozott madárpusztulások felmérésének intenzívvé tételét, amik célja mind a 

természetvédelmi intézkedések, kezelések visszacsatolásos alapon történő hatékonyabbá tétele; 

- a KNPI vizes élőhelyek fenntartásáért folytatott erőfeszítéseit, saját forrásból 

finanszírozott vízpótlásoktól, vízmegőrző műtárgyak (bukók) létesítésétől és karbantartásától 

kezdve pályázati forrásokból finanszírozott belvízelvezető rendszer átalakításokon át a 
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vízmegőrzésekért folytatott, intenzív, kezdeményező jellegű, elkötelezett államigazgatási 

tevékenységig.  

 

17. Fontosabb célkitűzések a következő évre (munkaterv), a tervezett pályázatok 

ütemezése és megvalósítása  

 

1. A természetvédelmi kezelési tervek korábbi években lelassult készítési ütemének 

felgyorsítása. 

2. A Duna–Tisza köze legértékesebbjei közé tartozó, zárt homoki sztyeppréteket őrző 

Imrehegyi-homokpuszta védelemre tervezett terület természetvédelmi kezelési tervének 

elkészítése, a védetté nyilvánítási eljárás felgyorsítása (2018-as célkitűzésekből nem teljesült, 

így jelenleg is aktuális). 

3. A természetvédelmi szempontok korábbinál fokozottabb figyelembe vétele az igazgatóság 

erdőgazdálkodási tevékenysége során, különösen az alábbiak terén: a) a környező élőhelyek jó 

ökológiai állapotát veszélyeztető, inváziós fásszárú állományok, magtermő fák tovább növekvő 

intenzitású irtása, 2018-hoz képest tovább növelt területen) b) a természetes folyamatokra 

alapozott erdőgazdálkodási tevékenységek - részleges talajelőkészítések, természetes 

felújítások, nyár sarjaztatás, idegenhonos állományok átalakítását célzó KST makk alávetések 

- arányának további növelése, a teljes talaj-előkészítéssel történő erdőfelújítások  arányának 

csökkentése; c) vadkárelhárító kerítéssel védett felújítások arányának növelése.  

4. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. 

törvény (Vszt.) végrehajtásának tovább folytatása a KNPI működési területén. 

5. A természetvédelmi célú vízmegőrzések fokozása: ezt szolgáló  vízilétesítmények vízjogi 

üzemelési engedélyei rendezésének folytatása, új bukóműtárgyak létesítése és 

engedélyeztetése. 

6. A KNPI működési területén, ezen belül a védett területeken található természetes élőhelyek 

állapotában az elmúlt 20 év során bekövetkezett közép- és hosszú távú változások 

természetvédelmi szempontú értékelése, a gyakorlati természetvédelem élőhelyvédelmi célú 

intézkedéseinek eredményeire, hatékonyságára vonatkozó átfogó elemzés készítése, az 

élőhelyek természetvédelmi prioritás listájának felállítása, a vizsgálatok eredményein alapuló 

természetvédelmi kezelési stratégia összeállítása (2018-ban kevés előrelépés történt).  

7. Középfeszültségű légvezeték szakaszok madárvédelmi szempontú monitorozásának 

folytatása, érdemi előrelépés a légvezetékek okozta pusztulások elleni védelemben, az 

áramszolgáltatókkal együttműködve.  

8. A KNP honlap megújításának befejezése.  

9. Európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok, valamint a védett fajok regionális - KNPI 

működési területére vonatkozó - természetvédelmi helyzetének egységes módszertan szerinti 

értékelése. Az előforduló, több mint 900 védett faj természetvédelmi állapotértékelését 8 éves 

ciklusban kívánja elvégezni az igazgatóság, a munka elindítására került sor 2018-ban. Ezzel 

párhuzamosan, pontozásos regionális természetvédelmi állapotértékelő rendszer kiépítésének 

megkezdése.  

10. KNPI vagyonkezelésű épületingatlanok fejlesztésének folytatása, így az Izsák 100-as 

állattartó telep felújításának folytatása, a központi irodaépület nyílászáróinak cseréje és 

épületgépészeti korszerűsítése. 

 

11. A KNPI informatikai hálózatának, illetve informatikai eszközparkjának korszerűsítése. 
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12. Ökoturisztikai fejlesztések végrehajtása, így a Bugaci Pásztormúzeum kiállításának 

felújítása, érintőképernyős terminál kialakítása ismeretterjesztő anyagokkal és játékokkal; a 

Naprózsa Ház és erdei iskola kültéri infrastruktúrájának fejlesztése (erdei tornapálya és az erdei 

iskola udvarán játszótér és közösségi kemence kialakítása); a Természet Háza diorámáinak 

karbantartása; érintőképernyős terminál kialakítása a Természet Házában játékokkal.  

 

13. A teljesítményértékelési rendszer gyakorlati alkalmazásának objektívebbé tétele, fejlesztése 

a szervezeti hatékonyság növelése érdekében.  

 

Pályázati célkitűzések 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 számú „Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a 

természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése” című projekt keretén belül tervezett állattartó 

telepek felújítása, mezőgazdasági gépek beszerzése, villanypásztorok telepítése. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 számú „Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 

2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein” 

című projektben a vadkárelhárító kerítés és villanypásztor telepítése és az erdőszerkezet-

átalakítás eszközeinek beszerzését célzó közbeszerzési eljárások lebonyolítása. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00052 számú „A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi 

örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon” című projekt keretében eredményes 

közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására, valamint a fogadóépület és 

tanösvény létesítésének megkezdése. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás 

újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzetben” című projektben az élőhely rekonstrukció és hajómalom engedélyes és 

kiviteli terveinek beszerzése, valamit eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező 

kiválasztására. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 számú „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-

Tisza közén” című projektben a Kurgán-ház és a Kolon-tavi Fürkésző esetében a közbeszerzési 

eljárások lefolytatása és a kivitelezés megkezdése, valamint a Vörös-mocsár bemutatóhely 

tervezésére és kivitelezésére a kivitelezési eljárás lefolytatása.  

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00080 számú „A Péteri-tó természetes mederalakulatának 

helyreállítása” című projektben eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező 

kiválasztására, valamint az élőhely-rekonstrukció megkezdése. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00082 számú „Elfelejtett jégkori képződmények nyomában - 

Alapszelvények rekonstrukciója a Duna-Tisza közén” című projektben a tervező beszerzése az 

élőhely rekonstrukciós feladatok megtervezésére, eredményes közbeszerzési eljárás 

lefolytatása a kivitelező kiválasztására, valamint az élőhely-rekonstrukció megkezdése. 

 

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00083 számú „Inváziós növényfajokkal fertőzött erdőterületeinek és 

foltszerű, degradált élőhelyeinek rehabilitációja, valamint természetvédelmi szempontból 

kitüntetett jelentőségű növényfajok in situ szaporítása a Peszéradacsi-rétek területén” című 

projektben az inváziós növényirtás tervezéséhez és kivitelezéséhez közbeszerzési eljárás 
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lefolytatása. Ingatlanvásárlás. Kertészeti eszközök (kistraktor és boronák) beszerzése. Vizes 

élőhelyek rehabilitációjához tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása.  

 

A KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 számú „A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés 

hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 

őrszolgálatának komplex fejlesztésével” című projektben a talajvízszint-észlelő kutak 

kihelyezése, a Péteri-tavi ingatlan fűtéskorszerűsítésének kivitelezése, a tárolószín megépítése, 

valamint megismételt közbeszerzési eljárás lefolytatása a gépjárműbeszerzés tekintetében. 

 

A VEKOP-4.2.1-15-2016-00007 számú „Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek 

felszámolása, tájba illesztése a Kiskunsági Nemzeti Park területén” című projektben a 

kivitelezési munkálatok befejezése. 

 

A LIFE12 NAT/HU/001188 számú a „Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a 

Kiskunságban” című LIFE+ Természet pályázatban a 2019. évi legfontosabb feladatok a 

projekthosszabbítási kérelem benyújtása, Európai Bizottság részéről történő jóváhagyása; a 

legeltetéshez szükséges állatállomány beszerzése; valamint a csatorna nyomvonal 

ingatlanviszonyainak rendezése és a vízjogi létesítési engedély megszerzése.  

 

A LIFE13 NAT/HU/000081 számú „A szalakóta védelme a Kárpát-medencében” című LIFE 

projektben a Szalakóta Látogatóközpont környékének parkosítása, bútorok beszerzése, 

játszótér kialakítása, szaletli bővítése, madármegfigyelő torony engedélyes terveinek 

beszerzését követően a kilátó kivitelezése, a földmunkák végrehajtása, valamint a monitoring 

feladatok folytatása. 

 

A LIFE15 NAT/AT/000834 számú „A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában” című 

LIFE+ projektben a Túzok Látogatóközpont kivitelezésének megkezdése, a tanösvény és 

kilátópontok kialakítása, valamint a monitoring feladatok folytatása, a térinformatikai adatbázis 

kiépítése. 

  

A LIFE15 NAT/HU/000902 számú „A parlagi sas védelme a Pannon Régióban az ember okozta 

pusztulás csökkentésével” című LIFE projektben a kutyával végzett őri feladatok folytatása. 

 

A LIFE16 NAT/HU/000599 számú a "Homoki erdősztyepp élőhelyek kulcsfontosságú 

ökoszisztéma szolgáltatásainak többszintű, több területen megvalósuló komplex helyreállítása" 

című projektben az eszközbeszerzések befejezése, az inváziós növényirtás folytatása, 

öntözőrendszer kialakítása, monitoring feladatok végrehajtása, erdei legeltetés újbóli 

megindítása, kisléptékű erdei tisztások kialakítása, helyreállított élőhelyek „florális 

diverzifikációja”, út menti cserjések átalakítása tölgyes erdősztyepp ligetekké. 

 

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065 számú 

„Kiemelten fontos, gyepekhez kötődő állatfajok megőrzése a Pannon régióban, 

Magyarországon és Szerbiában” pályázat keretén belül Bugacpusztaházán a pályázat által 

érintett területen a lőszermentesítés, inváziós növényirtás, kituskózás, területrendezés és 

gyepvetés; az élőhely-rekonstrukciós munkákra sikeres PRAG eljárás lefolytatása és a 

kivitelezés elvégzése. 

 

A LIFE17 IPE/HU/000018 számú „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú 

megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek 
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megvalósításával” c. pályázat keretén belül az élőhely rekonstrukcióra vonatkozóan az 

engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, valamint a tervezett eszközök beszerzése. 
 

A jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban tervezett KEHOP 4.1.0., 4.2.0.,4.3.0., ill. VEKOP 

pályázatok ütemezése és megvalósítása 

 

 KEHOP 4.1.0 pályázatok 
Projektek 

kerete (Ft) 
Időtartama 

1. 
Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének 

megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó területén 
358 840 311 2015.07.10. –2019.06.30 

2. 
Naprózsa Ház bemutató központ létesítése a Fülöpházi homokbuckákban 

(Naprózsa ház a homokon) 
90 000 000 2016.09.01. –2018.06.30. 

3. 
Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein 
230 000 000 

2016.08.01. – 

2019.12.31. 

4. 
Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt 

szántók kezelése 
352 182 180 

2016.09.01. – 

2020.04.30. 

5. 
A Dél-Alföld egykor legnagyobb szikes tavának a szegedi Fehér-tó 

medrének rekonstrukciója 130 ha-on 
173 018 000 

2016.09.01. – 

2020.01.31. 

6. 
A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink 

bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon  
206 982 000 

2016.09.01. – 

2020.06.30. 

7. 

Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a 

fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzetben 

200 000 000 
2017.04.01. – 

2021.08.31. 

8. Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna–Tisza közén 270 000 000 
2017.01.01. – 

2019.12.29. 

9. 

Inváziós növényfajokkal fertőzött erdőterületeinek és foltszerű, degradált 

élőhelyeinek rehabilitációja, valamint természetvédelmi szempontból 

kitüntetett jelentőségű növényfajok in situ szaporítása a Peszéradacsi-rétek 

területén 

380 000 000 
2017.04.01. – 

2022.03.31. 

10. A Péteri-tó természetes mederalakulatának helyreállítása 300 000 000 
2017.04.01. – 

2021.03.31. 

11. 
Elfelejtett jégkori képződmények nyomában - Alapszelvények 

rekonstrukciója a Duna–Tisza közén 
100 000 000 

2017.04.01. – 

2020.10.31. 

12. 
Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza 

mentén 

1 200 000 

000 

2017.01.01. – 

2021.04.30. 

 KEHOP 4.2.0 pályázat   

1. 

A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása az 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának 

komplex fejlesztésével 

139 000 000 
2016.09.19. – 

2019.10.31. 

 KEHOP 4.3.0 pályázat   

1. 

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és 

fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 

célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai 

vizsgálatok 

1 070 000 

000 
2016.10.01–  2021.01.30. 

 VEKOP 4.2.1-15 pályázat   

1. 
Csatornák, rizskalitkák, tájsebek, tanyahelyek felszámolása, tájba illesztése 

a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 
420 655 896 

2016.08.01. – 

2021.03.31. 
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