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ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: A volt golfpályára készült természetvédelmi kezelési terv véglegesítése

Tisztelt Bizottság!

A hajdani golfpálya területére 2021. folyamán természetvédelmi kezelési és intézkedési terv készült. A 
dokumentáció 2022 folyamán többször bemutatásra került, a tervező pedig kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az Önkormányzat esetleges módosítási javaslatait 2022. október 31-ig átvezeti a tervre. A 
véglegesítéshez a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalása is szükséges. A tervben 
megfogalmazott kezelési és intézkedési javaslatok kivonatos formában jelen előterjesztés mellékletében 
olvashatók. A teljes anyag terjedelme miatt nem közölhető, a hozzáférést a hivatal kérésre biztosítja.

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



1. Határozati javaslat;

.../2022. (X.19.) VKB. határozat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága

úgy dönt, hogy

az alábbi módosítási javaslatokat teszi a volt gödi golípályára készült természetvédelmi kezelési és 
intézkedési tervvel kapcsolatban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
n
/.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A VKB a módosítások tervi átvezetését követően a kezelési tervet a Képviselő-testület felé elfogadásra 
javasolja.

Felelős: Bizottsági elnök
Határidő: 2022.10.19.

Oldal 2
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L1

Láprétek, nádasok kezelése, 
helyreálítása

rendszeres, 
évente

külsős vállalkozó, 
DINPI monitoroz

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

L2 Nádasok téli vágása
rendszeres, 2-3 
évente

külsős vállalkozó, 
DINPI monitoroz azonnal saját közbesz.

GY1 Gyepfenntartás
rendszeres, 
évente

külsős vállalkozó, 
DINPI monitoroz

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

FCS
Fa- és cserjeállomány 
kezelése

őshonos fajok ritkítása
rendszeres, 5 
évente

külsős vállalkozó, 
DINPI monitoroz azonnal saját közbesz.

invazív növények irtása
rendszeres, 
évente

külsős vállalkozó,
DINPI monitoroz

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

védősáv létesítése egyszeri ÖK 3 éven belül saját 1-2 M
hódok elleni védelem rendszeres civil azonnal saját kis értékű

teniszpálya melletti fiatal 
fenyők kivágása egyszeri TESZ azonnal

Á Állatvilág védelme
odútelep létesítése egyszeri MME, DINPI, civil 1 éven belül

inváziós hal- és rákfajok, 
teknősök eltávolítása

egyszeri, 
folyamatos 
monitorozás

külsős vállalkozó, 
DINPI monitoroz 1 éven belül

indikatív 
szükséges

TI
Természetvédelmi 
infrastruktúra

hatósági tábla kihelyezése
2db egyszeri DINPI 1 éven belül DINPI? kis értékű

információs táblák 2db egyszeri ÖK, DINPI 3 éven belül DINPI? kis értékű

jelző oszlopsor
egyszeri + 
karbantartás ÖK 1 éven belül saját kis értékű

gyaloghíd Teleki Pál utcánál
egyszeri + 
karbantartás ÖK 5 éven belül saját

indikatív 
szükséges

tanösvény
egyszeri + 
karbantartás ÖK 2 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

ÁE Általános előírások
terület őrzése rendszeres ÖK 1 éven belül saját

illegális területhasználatok
felszámolása egyszeri

ÖK, DINPI, hatóság, 
jogi lépések 1 éven belül

elidegenítés tiltása egyszeri
ÖK, DINPI, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

JR
Ingatlannal összefüggő 
javaslatok

kettős védettség 
megszüntetése egyszeri

ÖK, DINPI, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

új védett tó kijelölése egyszeri
ÖK, DINPI, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

övezeti átsorolás Ksr-ből
Zkp-ba egyszeri

ÖK, DINPI, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

KM
Kutatás, felmérés, 
monitorozás rendszeres DINPI 2 éven belül
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L1
Láprétek, nádasok 
kezelése, helyreálítása

rendszeres, 
évente külsős vállalkozó

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

GY1 Gyepfenntartás
rendszeres, 
évente külsős vállalkozó

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

FCS
Fa- és cserjeállomány 
kezelése

őshonos fajok ritkítása
rendszeres, 5 
évente külsős vállalkozó, azonnal saját közbesz.

invazív növények irtása
rendszeres, 
évente külsős vállalkozó,

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

védősáv létesítése egyszeri ÖK 3 éven belül saját 1-2 M
hódok elleni védelem rendszeres civil azonnal saját kis értékű

Á Állatvilág védelme

1-
1— odútelep létesítése egyszeri MME, civil 1 éven belül

saját, 
pályázat1

+-» 
CD

inváziós hal- és rákfajok, 
teknősök eltávolítása

egyszeri, 
folyamatos 
monitorozás

külsős vállalkozó,
DINPI monitoroz 1 éven belül

saját, 
pályázat

indikatív 
szükséges

“O
"CD TI

Természetvédelmi 
infrastruktúra

> hatósági tábla kihelyezése
3db egyszeri DINPI 1 éven belül saját kis értékű

he
h

információs táblák 2db egyszeri ÖK, DINPI 3 éven belül
saját, 
pályázat kis értékű

-M
"CD s— 
Q_ jelző oszlopsor

egyszeri + 
karbantartás ÖK 1 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

^CO

"7-5 Termál tó körbekerítése
egyszeri + 
karbantartás ÖK 5 éven belül

saját, 
pályázat

indikatív 
szükséges

■o
tanösvény

egyszeri + 
karbantartás ÖK 2 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

ÁE Általános előírások
terület őrzése rendszeres ÖK 1 éven belül saját

illegális területhasználatok 
felszámolása egyszeri

ÖK, hatóság, jogi 
lépések 1 éven belül

elidegenítés tiltása egyszeri
ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

JR
Ingatlannal összefüggő 
javaslatok

kettős védettség
megszüntetése egyszeri

ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

új védett tó kijelölése egyszeri
ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

övezeti átsorolás Ksr-ből
Zkp-ba egyszeri

ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

KM
Kutatás, felmérés, 
monitorozás

növény és állatvilág védett 
és inváziós egyedek 

felmérése rendszeres vállalkozó, ÖK 2 éven belül
saját, 
aályázat

ndikatív
>zükséges

hidrológiai tervezés egyszeri vállalkozó, ÖK azonnal >aját
ndikatív
>zükséges
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FELADAT KÓDJA FELADAT TÍPUSA FELADAT JELLEGE FELADAT VÉGZŐJE SÜRGŐSSÉG FORRÁS ÉRTÉK
GY Gyepfenntartás

invazív lágyszárúak irtása
rendszeres, 
évente külsős vállalkozó

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

homoki kikerics állomány
jelölése egyszeri ÖK, civil

jövőre 
kezdeni saját

FCS
Fa- és cserjeállomány 
kezelése

őshonos fajok és fenyők 
ritkítása, kivágása

rendszeres, 5 
évente külsős vállalkozó, azonnal saját közbesz.

invazív növények irtása
rendszeres, 
évente külsős vállalkozó,

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

védősáv létesítése egyszeri ÖK 3 éven belül saját 1-2 M

TI
Természetvédelmi 
infrastruktúra

hatósági tábla kihelyezése
3db egyszeri DINPI 1 éven belül saját kis értékű

információs táblák 2db egyszeri ÖK, DINPI 3 éven belül
saját, 
pályázat kis értékű

jelző oszlopsor
egyszeri + 
karbantartás ÖK 1 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

tanösvény
egyszeri + 
karbantartás ÖK 2 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

ÁE Általános előírások
terület őrzése rendszeres ÖK 1 éven belül saját

elidegenítés tiltása egyszeri
ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

JR
Ingatlannal összefüggő 
javaslatok

kettős védettség 
megszüntetése egyszeri

ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

új védett tó kijelölése egyszeri
ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

övezeti átsorolás Ksr-ből
Zkp-ba egyszeri

ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

KM Kutatás, felmérés, 
monitorozás

növény és állatvilág védett 
és inváziós egyedek 

felmérése rendszeres vállalkozó, ÖK 2 éven belül
saját, 
pályázat

ndikatív
szükséges
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FELADAT TÍPUSA FELADAT JELLEGE FELADAT VÉGZŐJE SÜRGŐSSÉG FORRÁS ÉRTÉK
Gyepfenntartás

invazív lágyszárúak irtása
rendszeres, 
évente külsős vállalkozó

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

általános kaszálás évi kétszer külsős vállalkozó folyamatban saját folyamatban
Fa- és cserjeállomány 
kezelése

invazív növények irtása
rendszeres, 
évente külsős vállalkozó,

jövőre 
kezdeni saját közbesz.

védősáv létesítése egyszeri ÖK 3 éven belül saját 2-4M
Állatvilág védelme

odútelep létesítése egyszeri MME, civil 1 éven belül
saját, 
pályázat

inváziós hal- és rákfajok, 
teknősök eltávolítása

egyszeri, 
folyamatos 
monitorozás

külsős vállalkozó, 
DINPI monitoroz 1 éven belül

saját, 
pályázat

indikatív 
szükséges

Természetvédelmi 
infrastruktúra

hatósági tábla kihelyezése
3db egyszeri DINPI 1 éven belül saját kis értékű

információs táblák 2db egyszeri ÖK, DINPI 3 éven belül
saját, 
pályázat kis értékű

jelző oszlopsor
egyszeri + 
karbantartás ÖK 1 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

Egyéb létesítmények

zárt kutyafuttató
egyszeri + 
karbantartás ÖK 1 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

tanösvény
egyszeri + 
karbantartás ÖK 3 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

gyaloghidak
egyszeri + 
karbantartás ÖK 5 éven belül

saját, 
pályázat kis értékű

rendezvénytér
Általános előírások

terület őrzése rendszeres ÖK 1 éven belül saját

elidegenítés tiltása egyszeri
ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

Ingatlannal összefüggő 
javaslatok

övezeti átsorolás Ksr-ből
Zkp-ba egyszeri

ÖK, hatóság, 
településrendezés 1 éven belül

Kutatás, felmérés, 
monitorozás

növény és állatvilág védett 
és inváziós egyedek 

felmérése rendszeres vállalkozó, ÖK 2 éven belül
saját, 
pályázat

ndikatív 
szükséges
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A terület vízháztartási viszonyainak javításával és rendszeres fenntartó kezelésével elő kell 
segíteni az őshonos lápi növényzet regenerálódását, valamint meg kell állítani az inváziós fajok 
terjedését.

Biztosítani kell az urbanizációs hatásokkal érintett területen a tájképi értékek fennmaradását, 
valamint a zavaró külső látványkapcsolatok takarását.

2.2. Tervezési területhez kapcsolódó tevékenységek

A tájidegen fafajú facsoportok átalakításával elő kell segíteni a termőhelynek megfelelő, 
természetközeli állapotú fásszárú állományok kialakulását.

Elő kell segíteni a terület értékeinek további kutatását, legalább kétévente történő 
monitorozását, valamint a bemutatását.

A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenységek alárendelése a természetvédelem 
céljainak.

3. RÉSZLETES TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI JAVASLATOK

3.1. Természetvédelmi stratégiák

A területen érvényesülő, a természeti értéket veszélyeztető tényezők, illetve káros hatásaik 
csökkentése, illetve megszüntetése (vízháztartási viszonyok javítása, illegálisan lerakott szemét 
összegyűjtése és elszállítása; taposási károk megelőzése, illegális területhasznosítások 
megszüntetése, gyalogos forgalom, kutyasétáltatás és kerékpározás szabályozása stb.).

A láprétek és átmeneti állományaik, nádasok, valamint 6322/7 hrsz alatti tó zavartalanságának 
biztosítása, beavatkozás mellőzése.

Az inváziós állat- és növényfajok (pl. bálványfa, akác, zöldjuhar, nyugati ostorfa, aranyvessző, 
selyemkóró, őszirózsa fajok, cifra rák, naphal, ezüstkárász, razbóra) visszaszorítása, további 
térnyerésük megakadályozása.

A már meglévő őshonos fás- és cserjés területek megóvása, természetességük növelése, 
mérsékelt intenzitású beavatkozás a spontán terjedés megakadályozására.

A terület- és földhasználatnak a természetvédelem érdekeinek megfelelően történő 
szabályozása, a beépítés és az illegális területhasznosítások (pl. tóban és vízfolyásokban 
fürdőzés, vízfolyások partjának kiépítése, illegális átjárók és hidak létesítése vízfolyások felett, 
feltöltés, idegenhonos növényzet telepítése, illegális horgászat) megelőzése és megszüntetése. 
A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenységek alárendelése a természetvédelem 
céljainak.

Oktatás és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése.

3.2. Részletes kezelési előírások

Kezelések és kódjaik

IV. RÉSZ - KEZELÉSI JAVASLATOK A „GÖDI-LÁPRÉT" EX LEGE VÉDETT LÁP TERÜLETÉRE 26
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Láprétek, nádasok kezelése, helyreállítása - L

Ll: Nádasodó láprétek nyári kaszálása. A szárazodó kékperjés rétben (hrsz.: 6607/2) terjedő 
nádas állományokat azok nyári zöldvágásával vissza kell szorítani. Javasolt módszer: a friss 
nádhajtásokat talajszinttöl számított legfeljebb 1,0 m-es magasságú állapotukban motoros kézi 
kaszával szükséges levágni. Időpont: évente egyszer, július közepe és augusztus vége közötti 
időszakban. A levágott hajtásokat a területről gondosan el kell távolítani. Az értékes, kímélendő 
védett növényfajok előfordulási helyeit a nádvágás előtt botanikus szakértőnek kell kijelölnie a 
terepen és foltokban ki kell hagyni a kaszálásból. A nádnak az értékes láprétekről történő 
kiszorítása több évig tartó folyamat, a nyári kaszálások időtartamának szükségességét a 
monitorozás eredményeinek függvényében kell meghatározni.

L2: Nádasok téli vágása. A nádasodó kékperjés, illetve sásos láprétek az 1990-es évek végéig 
a terület legértékesebb részei közé tartoztak. Mára azonban a helyükön felnövő nedves-vizes 
nádasok ornitológiái és herpetológiai szempontból jelentős élőhelyekké váltak. A téli nádvágás 
célja kettős: egyrészt továbbra is biztosítani a madárvilág, hüllők, kétéltűek élőhelyét, másrészt 
a növényzet kedvezőbb fajkészletének kialakítása, ill. annak elősegítése (lápréti növényfajok). 
A nádasok teljes területét érintő kaszálás azonban nem szükséges, biztosítani kell az avas nád 
állandó jelenlétét a terület 20%-án. Ennek érdekében javasolt a nádasok foltos, mozaikos 
kaszálása, kb. 100-200 m2 kiterjedésű kaszált foltok alkalmazásával. Ügyelni kell arra, hogy 
a kaszált foltok között érintetlen, 20-50 m2 kiterjedésű „avas” nádas foltok is maradjanak. A 
nádvágás csak a téli időszakban (fagyott talajon) történhet meg (október 30. és március 1. 
között.) a talajszinttöl számított 0,3-0,5 méter magasságban (a nádasban előforduló zsombékok 
magasságának figyelembevételével), fagyott talajon motoros kézi kaszálással, vagy kerekes 
nádvágó géppel is történhet a munkavégzés. A téli nádvágást 2-3 évente, az alábbi hrsz-ú 
területeken szükséges elvégezni: 6607/1, 6322/7 (vasúti töltéstől északra), 6324/1, 6604/3 
(vasúti töltéstől délre).

Gyepfenntartás - GY

GY1: A lágyszárú inváziós növényfajokat (aranyvesszö, selyemkóró, japánkeserű fű, őszirózsa 
fajok) maghozó állapotuk előtt, mechanikai módszerek alkalmazásával el kell távolítani a 
gyepterületekről. Az alkalmazott módszer: motoros kézi kaszálás (damilos fűkasza). Időpont: 
augusztus-szeptember, évente. Hely: a széli zónákban (kékperjés rét, nádas), valamennyi 
helyrajzi számon Különösen fontos a fásszárú növényzeti foltok szegélyében történő kaszálás. 
A levágott növényi anyagot a kaszálást követően haladéktalanul el kell távolítani a területről. 
Fokozottan kell ügyelni a széli helyeken, hogy a meglévő, megtartandó faállomány törzse/kérge 
ne sérüljön a kézi kaszálás során.

Fa- és cseri eállományok kezelése, fafajé sere - FCS
FCS1: A vizes élőhelyek szegélyében, valamint kisebb mennyiségben a szárazodó gyepeken is 
található őshonos fajú cserjések (fűzbokrosok, ill. galagonyás állományok) kitűnő élőhelyeket 
biztosítanak az énekesmadárfajok (pl.: poszáták, tövisszúró gébics stb.) számára kímélendőek, 
kivágásuk tilos, terjedésük azonban szabályozandó. A faj gazdag, természetközeli állapotú 
gyepterületeken a meglévő őshonos fák és cserjék (pl. bokorfüzek, galagonya, kutyabenge) 
megtartandóak, de terjedésüket - az újulatok kivágásával - szükség esetén meg kell 
akadályozni abban az esetben, ha értékes gerinces állatfajok (pl. fészkelő madárfajok) nem 
fordulnak elő a fásszárú állományokban. A kivágás közvetlenül a talaj szint feletti kivágással 
történjen, a gyökérzóna eltávolítása tilos. A kivágás csak vegetációs perióduson, illetve a 
költési időszakon kívüli időpontban (október 20. és március 20. között) végezhető, a kivágott 
faanyagot a területről haladéktalanul el kell szállítani. A kivágás közvetlenül a talaj szint feletti 
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kivágással történjen, a gyökérzóna eltávolítása tilos. A cserjeállomány kiterjedése és 
galagonyások mozaikossága maradjon meg a jelenlegi szinten (az összterület 20-30%-án), de 
területi növekedése, valamint a galagonyafoltok homogén összezáródása nem indokolt. Ennek 
érdekében öt évenként mérsékelt intenzitású cserjeirtás szükséges.

FCS2: Az inváziós fásszárú növényfajokat (pl. bálványfa, akác, zöld juhar, nyugati ostorfa, 
ezüstfa) mechanikai és kémiai módszerek együttes alkalmazásával el kell távolítani a 
gyepterületekről, valamint a facsoportokból minden évben augusztus-szeptember hónapokban. 
A kivágás közvetlenül a talajszint feletti kivágással történjen, a gyökérzóna eltávolítása tilos. 
A kivágott faanyagot, illetve a vegyszeres irtás után elpusztult növényzetet a területről 
haladéktalanul el kell szállítani.
Az özönfafajok elleni vegyszer használata során alkalmazandó szabályok:

1. a vegyszerbe minden esetben színező anyagot kell keverni az ellenőrizhetőség 
biztosítására.
2. az alkalmazható szerek környezetbarát, gyorsan felszívódó hatóanyagúak legyenek, 
melyek szelektív kijuttatásra alkalmasak. Levélen, vagy kambiumon keresztül felszívódjanak, 
és a növény sarjadásmentes irtását biztosítsák (pl.: gyökérbe szívódó, gyökér elhalást okozó 
hatóanyagok).
3. a megfelelő vastagságú (8 cm-nél nagyobb átmérőjű) egyedek esetében kizárólag 
injektálás, kéreghántás vagy levágás után a vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján 
alkalmazható vegyszer közvetlenül a kivágást követő fél órán belül.
4. a vékonyabb egyedek esetében, illetve az első kezelés után kihajtó sarjak esetében 
alkalmazható levélen felszívódó gyomirtó közvetlenül a kivágást követő fél órán belül, de a 
talajra a vegyszer nem juthat (elcsöppenés mentes kijuttatás).
5. vízben álló fásszárú állományok esetében vegyszeres kezelés nem alkalmazható.

FCS3: A védett terület határain, úgy mint a 6323/1 és 6323/2 hrsz alatti iparvágány mindkét 
oldalán, a csatornák, árkok mentén, valamint a szomszédos Erdész utcai lakótelkek 2052/2-88 
hrsz határán, az Egészségház felől (6604/3), továbbá a 6324/1 hrsz alatti teniszpályák szélén 
őshonos cserjékből és fákból álló többszintes védő-takaró növény sávot kell kialakítani, illetve 
meg kell őrizni a már meglévő, őshonos fajokból álló fás sávokat.

FCS4: A fás állományokban a természetes módon elpusztult, kidőlt, illetve lábon kiszáradt 
holtfák helyben megtartandók, amennyiben azok nem fenyegetnek balesetveszéllyel.

FCS5: A hódok megjelenése esetén a vízfolyások és a tópartok mentén található ligeterdőkben 
az őshonos fákat (fűz- és nyár fajok) védeni kell a hódrágás ellen (az 50 cm-nél nagyobb 
átmérőjű fatörzsek védő fém dróthálóval történő körbekerítésével, illetve hódriasztó kemikália 
kéregre történő kenésével). A hódok életnyomainak és kártételeinek monitorozását 
havonta/időközönként el kell végezni, szükséges esetben gondoskodni kell a fák védelméről.

FCS6: A védett területen csak tájhonos fa- és cserjefaj telepíthető, a teniszpálya kerítése mentén 
telepített idegenhonos fiatal fenyők felszámolandóak.

Állatvilág védelme - A

Al: Az odúlakó madárfajok állományának növelése céljából a facsoportokban odútelep 
létesítése szükséges minden főbb odútípus alkalmazásával.

A2: A védett területen lévő tóban és a csatornákban meglévő inváziós hal- és rákfajokat le kell 
halászni, a területen lévő inváziós/idegenhonos teknösféléket be kell fogni a honos állományok 
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térnyerése, megerősödése érdekében. Meg kell akadályozni az inváziós állatfajok terjedését és 
betelepítését.

A3: A védett terület víztereibe (tó, csatornák) inváziós/idegenhonos állatfajok betelepítése 
tilos!

A4: A védett területen lévő tóban és vízfolyásokban a horgászat tilos.

Beavatkozás mellőzése - BM

BM1: Ez a „beavatkozás” típus azt jelenti, hogy az érintett területen a természetes (spontán) 
folyamatok érvényesülnek, a kezelési terv 10 év múlva esedékes felülvizsgálatáig nincs szükség 
beavatkozásra. Amennyiben a monitorozás kedvezőtlen folyamatokat állapít meg (pl. 
gyomosodás, inváziós növény- és állatfajok terjedése, cserjésedés), beavatkozás szükséges 
lehet.

Természetvédelmi in frastruktúra - TI

TI1: A védett természeti területet négy-öt helyen hatósági táblával szükséges megjelölni. 
Javasolt helyszínek: északi rész délkeleti és északnyugati sarka, valamint déli határa mentén 
középtájban, valamint a déli rész keleti határában.

TI2: A védett terület természeti, kultúrtörténeti és tájképi értékeinek bemutatása és a látogatási 
szabályok, területhasznosítási korlátozások ismertetése céljából két információs táblát 
szükséges elhelyezni a védett terület déli részének északi, az északi részének déli határán .

TI3. z x xitaposások és balesetek elkerülése érdekében gyalogos híd létesítése javasolt a Karajos
patak felett a Teleki Pál utca folytatásában.

Általános előírások - KE

AE1: A terület természetvédelmi kezelésekor és a területet érintő minden tevékenység 
végzésénél figyelembe kell venni az ott élő növény- és állatfajok eltérő természetes életciklusait 
(pl. költési és termésérlelési időszak).

AE2: A védett területen a legeltetés tilos.

AE3: A területen tüzet gyújtani tilos.

AE4: A területen a hulladék-elhelyezés tilos, az illegális hulladéklerakókat fel kell számolni, 
diffúz szemetet alkalmanként össze kell gyűjteni.

AE5: Biztosítani kell a védett területet érintő tervezett tanösvény épített elemeinek, valamint 
ahatósági és információs tábláknak a folyamatos ellenőrzését (havonta), karbantartását, 
szükséges esetben a felújítását, vagy cseréjét.

AE6: A természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése csak természetes és tartós anyagok 
felhasználásával történhet, elemeit a tájba kell illeszteni.

AE7: Biztosítani kell a terület megfelelő szintű őrzését.
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AE8: A területen tilos a mezőgazdasági művelés, a vadgazdálkodás (beleértve a vadászati 
létesítmények elhelyezését), valamint az ipari és bányászati tevékenység. Csak 
természetvédelmi célú kezelés és természetvédelmi érdekből történő beavatkozás lehetséges.

AE9: A területen épület, építmény, vonalas infrastruktúra, illetve közmű elem nem létesíthető, 
kivéve a természetvédelmi célú építményeket (pl. gyaloghíd, pallós tanösvény, információs 
tábla stb.), valamint a 6322/7 hrsz alatti telken lévő tó partját, ahol tájbaillö kerti építmény 
elhelyezhető az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével.

AE10: Burkolt és burkolatlan utak létesítése, valamint új utak (ösvények) kijelölése tilos a 
területen, a bemutatást szolgáló tanösvény kivételével, valamint a természetvédelmi bemutatást 
szolgáló létesítmények megközelítése érekében. Szükség esetén terelökorlátok, jelzőoszlopok 
kihelyezésével, illetve gyalogos híd létesítésével meg kell akadályozni a területen áthaladó új 
kitaposott ösvények létrejöttét.

AE11: A terület oktatási vagy kutatási célból, gyalogosan szabadon látogatható.

AE12: A területre gépjárművel csak veszély- és kárelhárítás, vízfolyások üzemszerű 
fenntartása/karbantartása, valamint a természetvédelmi kezeléssel összefüggő munkálatok 
érdekében lehet behajtani. Ezen túlmenően a védett területre gépkocsival, motorkerékpárral, 
quaddal és kerékpárral behajtani tilos.

AE13: A tulajdonosok számára? (a Pólus előtti tó körül nem csak tulajdonosok lesznek a 
használók) a jogszerűen végzett, természetvédelmi célokkal és korlátozásokkal nem ellentétes 
tevékenységek elvégzése céljából a belépést biztosítani kell.

AE14: Meg kell előzni és meg kell szüntetni a területen a természeti értékeket veszélyeztető 
illegális területhasznosításokat (pl. tóban fürdőzés, teniszpályák körüli illegális 
területhasználat, vízfolyások partjának kiépítése, illegális átjárók és hidak létesítése vízfolyások 
felett, feltöltés, idegenhonos növényzet telepítése, illegális horgászat).

AE15: A területen a növényvilág és az állatvilág (elsősorban kiemelkedően értékes 
madárfauna) megóvása érdekében a lovaglás, kutyasétáltatás, technikai sportok végzése, 
sátorozás és piknikezés tilos.

AE16: Árkok, vízfolyások jelen állapotukban megőrzendőek, partjuk kiépítése, természetes 
állapotának és vízkormányzásának megváltoztatása tilos, a természetvédelmi célú, illetve 
természetvédelmi kezelést szolgáló beavatkozások (pl. bukók, fenékgátak kialakítása) 
kivételével.

AE17: A vízfolyások, csatornák karbantartási sávjában a karbantartási és vízrendezési 
munkálatok időpontját és módját össze kell hangolni a természetvédelmi érdekekkel. Kaszálás, 
szárzúzózás évente egyszer, csak télen történhet. A karbantartási munkák kapcsán felmerülő 
fakivágásokat előzetesen be kell jelenteni az elsőfokú természetvédelmi hatóságnak. A 
karbantartási munkálatok során a természets mederalakulatokat meg kell őrizni, tilos a meder 
mesterséges anyagokkal (pl. beton, kövezés) történő burkolása.

AE18: A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési 
előírásokat a területen az illetékes elsőfokú természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: 
hatóság) egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.
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AE19: A védett terület jelenleg önkormányzati tulajdonban levő telkei (2052/2-7, 2052/82-86, 
2052/88, 6604/2, 6604/3, 6604/4, 6605, 6607/1, 6610, 6612/1 6324/1 helyrajzi számú telkek) 
tulajdoni viszonyát meg kell őrizni, az elidegenítésük tilos.

Védettségi, ingatlannyilvántartási, jogi anomáliák rendezése - JR

JR1: Gondoskodni kell a A 2052/75 és a 6604/1 hrsz alatti tervezett ex lege védett lápterületek 
védettségének a kihirdetéséről.

JR2: A 6607/2 helyrajzi számú telken a kettős védettség megszüntetendő, az országos 
jelentőségű ex lege lápként védett telekrészen csak az országos szintű védettség tartandó fenn, 
a helyi védettség megszüntetendő.

JR3: A 6608, 2052/92 hrsz alatti területek, valamint a 6611 hrsz védett lápok közé eső része 
védetté nyilvánítandó ex lege védett lápként.

JR4: Gondoskodni kell a 6604/1, 6609 és 6610 hrsz határán/találkozásánál elhelyezkedő tó 
védetté nyilvánításáról ex lege védett lápként.

Javasolt kutatások, felmérések, monitorozások - KM

KM1: A területen csak a természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő kutatások 
végezhetők.

KM2: A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzésére a védett, továbbá 
gyomjellegű növényfajok állományméretét és területi kiterjedését legalább két évente 
monitorozni kell. Ennek során meg kell adni a védett növényfajok populációméretét legfeljebb 
15-20%-os hibahatárral. A monitorozás javasolt időpontjai: május közepe, június vége és 
szeptember eleje.

KM3: Az állatvilág teljesebb megismerése céljából a gerinctelen fajok feltárását folytatni kell.

KM4: Meg kell akadályozni a vizes élőhelyek további kiszáradását. Ennek érdekében egy 
hidrológiai rehabilitációs terv kidolgozása szükséges, amely a vízvisszatartás és a vízpótlás 
lehetőségeit és eszközeit dolgozza ki részletesen (pl. bukók, tiltok építése, ill. vízpótlás 
korábban működtetett kút újbóli üzemeltetésével, talajvízkutak létesítése a hidrológiai 
monitorozáshoz stb.).
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C) Részletes természetvédelmi kezelési terv

4. Részletes természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi stratégiák

A területen érvényesülő, a természeti értéket veszélyeztető tényezők, illetve káros hatásaik 
csökkentése, illetve megszüntetése (vízháztartási viszonyok javítása, illegális szemét 
összegyűjtése és elszállítása; taposási károk megelőzése, illegális területhasznosítások 
megszüntetése, gyalogos forgalom, kutyasétáltatás és kerékpározás szabályozása).

A láprétek, homokpusztagyepek és átmeneti állományaik, valamint 6324/2 hrsz alatti 
termálvizű tó zavartalanságának biztosítása, beavatkozás mellőzése.

Az inváziós állat- és növényfajok (pl. bálványfa, akác, zöldjuhar, nyugati ostorfa, aranyvessző, 
selyemkóró, japánkeserűfű, őszirózsa fajok, cifra rák, naphal, ezüstkárász) visszaszorítása, 
további térnyerésük megakadályozása.

A már meglévő őshonos fás- és cserjés területek megóvása, természetességük növelése, 
mérsékelt intenzitású beavatkozás a spontán terjedés megakadályozására.

A terület- és földhasználatnak a természetvédelem érdekeinek megfelelően történő 
szabályozása, a beépítés és az illegális területhasznosítások (pl. termálvizű tóban fürdőzés, 
teniszpályák körüli illegális területhasználat) megelőzése és megszüntetése. A látogatás, 
valamint az oktatási és kutatási tevékenységek alárendelése a természetvédelem céljainak.

Oktatás és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése.

4.2. Részletes kezelési előírások

Kezelések és kódjaik

Láprétek kezelése, helyreállítása - L

Ll: Nádasodó láprétek nyári kaszálása. A szárazodó kékperjés rétben (hrsz.: 6607/2) terjedő 
nádas állományokat azok nyári zöldvágásával vissza kell szorítani. Javasolt módszer: a friss 
nádhajtásokat talajszinttől számított legfeljebb 1,0 m-es magasságú állapotukban motoros kézi 
kaszával szükséges levágni. Időpont: évente egyszer: július közepe és augusztus vége közötti 
időszakban. A levágott hajtásokat a területről gondosan el kell távolítani. Az értékes, kímélendő 
védett növényfajok előfordulási helyeit a nádvágás előtt botanikus szakértőnek kell kijelölnie a 
terepen és foltokban ki kell hagyni a kaszálásból. A nádnak az értékes láprétekröl történő 
kiszorítása több évig tartó folyamat, a nyári kaszálások időtartamát a monitorozás 
eredményeinek függvényében kell meghatározni.

Gyepfenntartás - GY

GY1: A lágyszárú inváziós növényfajokat (aranyvessző, selyemkóró, japánkeserűfű, őszirózsa) 
maghozó állapotuk előtt, mechanikai módszerek alkalmazásával el kell távolítani a 
gyepterületekről. Az alkalmazott módszer: motoros kézi kaszálás (damilos fűkasza). Időpont: 
augusztus-szeptember, évente. Hely: különösen fontos a fásszárú növényzeti foltok 
szegélyében történő kaszálás. A levágott növényi anyagot a kaszálást követően haladéktalanul 
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el kell távolítani a területről. Fokozottan kell ügyelni a széli helyeken, hogy a meglévő, 
megtartandó faállomány törzse/kérge ne sérüljön a kézi kaszálás során.

GY2: Az egykori homoki legelőn agresszívan terjedő, gyomjellegü őshonos lágyszárú fajok 
által borított növényzeti foltokat alkalmanként (legalább kétévente), lehetőleg termésérlelés 
előtt (június-július hónapokban) motoros kézi kaszálással vagy gépi módszerrel 
(könnyűmunkagéppel pl. egytengelyes önjáró kaszálógéppel) kaszálni, vagy szárzúzózni kell 
legalább 10 cm magasságú tarló meghagyásával (tisztító kaszálás). A levágott növényi anyagot 
haladéktalanul el kell távolítani a területről. Fokozottan kell ügyelni a széli helyeken, hogy a 
meglévő, megtartandó faállomány törzse/kérge ne sérüljön a kézi kaszálás során.

GY3: Az egykori homoki legelőt átszelő ösvény mellett a védett növények állományait meg 
kell védeni a taposástól. A területet átszelő (gerincen végigvezető) ösvény mentén 50 
méterenként két oldalról jelző oszlopsor kihelyezésével jelölni kell a látogatásra kijelölt 
területsáv határát.

Fa- és cserjeállományok kezelése, fafajé sere - FCS

FCS1: A fajgazdag, természetközeli állapotú gyepterületeken a meglévő őshonos fák és cserjék 
megtartandóak, de terjedésüket - azok kivágásával - szükség esetén meg kell akadályozni 
abban az esetben, ha értékes gerinces állatfajok (pl. fészkelő madárfajok) nem fordulnak elő a 
fásszárú állományokban. A kivágás közvetlenül a talaj szint feletti kivágással történjen, a 
gyökérzóna eltávolítása tilos. A kivágás csak vegetációs perióduson, illetve a költési időszakon 
kívüli időpontban (október 20. és március 20. között) végezhető, a kivágott faanyagot a 
területről haladéktalanul el kell szállítani. A vizes élőhelyek szegélyében, valamint kisebb 
mennyiségben a szárazodó gyepeken is található őshonos fajú cserjések (füzbokrosok, ill. 
galagonyás állományok), amelyek kitűnő élőhelyeket biztosítanak az énekesmadárfajok (pl.: 
poszáták, tövisszúró gébics stb.) számára kímélendőek, kivágásuk tilos, terjedésük azonban 
szabályozandó. A cserjeállomány kiterjedése és galagonyások mozaikossága maradjon meg a 
jelenlegi szinten (az összterület 20-30%-án), de területi növekedése, valamint a 
galagonyafoltok homogén összezáródása nem indokolt. Ennek érdekében öt évenként 
mérsékelt intenzitású cserjeirtás szükséges.

FCS2: Az inváziós fásszárú növényfajokat (pl. bálványfa, akác, zöld juhar, nyugati ostorfa, 
ezüstfa) mechanikai és kémiai módszerek alkalmazásával el kell távolítani a gyepterületekről, 
valamint a facsoportokból minden évben augusztus-szeptember hónapokban. A kivágott 
faanyagot a területről haladéktalanul el kell szállítani.
Az özönfafajok elleni vegyszer használata során alkalmazandó szabályok:

a) a vegyszerbe minden esetben színező anyagot kell keverni az ellenőrizhetőség 
biztosítására.
b) az alkalmazható szerek környezetbarát, gyorsan felszívódó hatóanyagúak legyenek, 
melyek szelektív kijuttatásra alkalmasak. Levélen, vagy kambiumon keresztül felszívódjanak, 
és a növény sarjadásmentes irtását biztosítsák (pl.: gyökérbe szívódó, gyökér elhalást okozó 
hatóanyagok).
c) a megfelelő vastagságú (8 cm-nél nagyobb átmérőjű) egyedek esetében kizárólag 
injektálás, kéreghántás vagy levágás után a vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján 
alkalmazható vegyszer közvetlenül a kivágást követő fél órán belül.
d) a vékonyabb egyedek esetében, illetve az első kezelés után kihajtó sarjak esetében 
alkalmazható levélen felszívódó gyomirtó közvetlenül a kivágást követő fél órán belül, de a 
talajra a vegyszer nem juthat (elcsöppenés mentes kijuttatás).
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e) vízben álló fásszárú állományok esetében vegyszeres kezelés nem alkalmazható.

FCS3: A védett terület Szob-Vác vasútvonal felőli határán, valamint a teniszpályák szélén 
őshonos cserjékből és fákból álló többszintes védő-takaró növénysávot kell kialakítani.

FCS4: A fás állományokban a kidőlt, illetve lábon kiszáradt holtfák helyben megtartandók, 
amennyiben azok nem fenyegetnek balesetveszéllyel.

FCS5: A vízfolyások és tópartok mentén található ligeterdőkben az őshonos fákat (fűz- és nyár 
fajok) védeni kell a hódrágás ellen (az 50 cm-nél nagyobb átmérőjű fatörzsek védő fém 
dróthálóval történő körbekerítése, hódriasztó kemikália kéregre történő kenése). A hódok 
életnyomainak és kártételeinek monitorozását havonta/időközönként el kell végezni, szükséges 
esetben gondoskodni kell a fák védelméről.

FCS6: A védett területen csak tájhonos fa- és cserjefaj telepíthető, a teniszpálya kerítése mentén 
telepített idegenhonos fiatal fenyők felszámolandóak.

Állatvilág védelme - A

Ál: Az odúlakó madárfajok állományának növelése céljából a facsoportokban odútelep 
létesítése szükséges minden főbb odútípus alkalmazásával.

Á2: A termálvizű tóban meglévő inváziós hal- és rákfajokat le kell halászni, a területen lévő 
inváziós/idegenhonos teknősféléket be kell fogni a honos állományok térnyerése, 
megerősödése érdekében. Meg kell akadályozni az inváziós állatfajok terjedését és 
betelepítését.

Á3: A védett terület víztereibe inváziós/idegenhonos állatfajok betelepítése tilos!

A4: A védett területen lévő tóban és vízfolyásban a horgászat tilos.

Beavatkozás mellőzése — BM

BM1: Ez a „beavatkozás” típus azt jelenti, hogy az érintett területen a természetes (spontán) 
folyamatok érvényesülnek, a kezelési terv 10 év múlva esedékes felülvizsgálatáig nincs szükség 
beavatkozásra. Amennyiben a monitorozás kedvezőtlen folyamatokat állapít meg (pl. 
gyomosodás, inváziós növény- és állatfajok terjedése, cserjésedés), beavatkozás szükséges 
lehet.

Természetvédelmi infrastruktúra - TI

TI1: A védett természeti területet három helyen hatósági táblával szükséges megjelölni. Javasolt 
helyszínek: déli, keleti és északi sarok a meglévő ösvények mellett.

TI2: A védett terület természeti, kultúrtörténeti és tájképi értékeinek bemutatása és a látogatási 
szabályok, területhasznosítási korlátozások ismertetése céljából információs táblát szükséges 
elhelyezni a védett terület északi és déli határán.

TI3: A helyi védett területet átszelő (gerincen végigvezető) ösvény mentén 50 méterenként két 
oldalon kihelyezett jelző oszlopsorral kell jelölni a látogatásra kijelölt területsáv határát.
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TI4: A 6324/2 hrsz alatti területrészen lévő termálvizű tavat kerítéssel körül kell keríteni, a 
kerítés állapotát évenként ellenőrizni kell és szükség esetén gondoskodni kell a kerítés 
karbantartásáról.

Általános előírások - AE

AE1: A terület természetvédelmi kezelésekor és a területet érintő minden tevékenység 
végzésénél figyelembe kell venni az ott élő növény- és állatfajok eltérő természetes életciklusait 
(költés, termésérlelés).

AE2: A védett területen a legeltetés tilos.

AE3: A területen tüzet gyújtani tilos.

AE4: A területen a hulladék-elhelyezés tilos, az illegális hulladéklerakókat fel kell számolni, 
diffúz szemetet alkalmanként össze kell gyűjteni.

AE5: Biztosítani kell a természetvédelmi célú jelző oszlopok, hatósági és információs táblák 
folyamatos ellenőrzését (havonta), karbantartását, szükséges esetben a felújítását, vagy cseréjét.

AE6: A természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése csak természetes és tartós anyagok 
felhasználásával történhet, elemeit a tájba kell illeszteni.

AE7: Biztosítani kell a terület megfelelő szintű őrzését.

AE8: A területen tilos a mezőgazdasági művelés, a vadgazdálkodás (beleértve a vadászati 
létesítmények elhelyezését), valamint az ipari és bányászati tevékenység. Csak 
természetvédelmi célú kezelés, és természetvédelmi érdekből történő beavatkozás lehetséges.

AE9: A területen épület, építmény, vonalas infrastruktúra, illetve közmű elem nem létesíthető, 
kivéve természetvédelmi célú építményeket (pl. gyaloghíd, jelzőoszlop, információs tábla stb.).

AE10: Burkolt és burkolatlan utak létesítése, valamint új utak kijelölése tilos a területen, a 
bemutatást szolgáló tanösvény kivételével, valamint a természetvédelmi bemutatást szolgáló 
létesítmények megközelítése érekében. Terelőkorlátok, jelzőoszlopok kihelyezésével meg kell 
akadályozni a területen áthaladó új kitaposott ösvények létrejöttét.

AE11: A terület oktatási vagy kutatási célból, gyalogosan szabadon látogatható.

AE12: A területre gépjárművel csak veszély- és kárelhárítás, vízfolyások üzemszerű 
fenntartása/karbantartása, valamint a természetvédelmi kezeléssel összefüggő munkálatok 
érdekében lehet behajtani. Ezen túlmenően a védett területre gépkocsival, motorkerékpárral, 
quaddal és kerékpárral behajtani tilos.

AE13: A tulajdonosok számára a jogszerűen végzett, természetvédelmi célokkal és 
korlátozásokkal nem ellentétes tevékenységek elvégzése céljából a belépést biztosítani kell.

AE14: Meg kell előzni és meg kell szüntetni a területen a természeti értékeket veszélyeztető 
illegális területhasznosításokat (pl. termálvizü tóban fürdőzés, illegális vízkivétel, teniszpályák 
körüli illegális területhasználat).
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AE15: A területen a lovaglás, technikai sportok végzése, sátorozás és piknikezés tilos. 
Kutyasétáltatás kizárólag a gerincen vezető, arra kijelölt útvonalon, átközlekedés céljából, 
póráz használatával megengedett.

AE16: Árkok, vízfolyások jelen állapotukban megőrzendöek, partjuk kiépítése, természetes 
állapotának és vízkormányzásának megváltoztatása tilos, a természetvédelmi célú, illetve 
természetvédelmi kezelést szolgáló beavatkozások (pl. bukók, fenékgátak kialakítása) 
kivételével.

AE17: A vízfolyások, csatornák karbantartási sávjában a karbantartási és vízrendezési 
munkálatok időpontját és módját össze kell hangolni a természetvédelmi érdekekkel. Kaszálás, 
szárzúzózás csak télen történhet. A karbantartási munkák kapcsán felmerülő fakivágásokat 
előzetesen be kell jelenteni az elsőfokú természetvédelmi hatóságnak. A karbantartási 
munkálatok során a természets mederalakulatokat meg kell őrizni, tilos a meder mesterséges 
anyagokkal (pl. beton, kövezés) történő burkolása.

AE18: A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési 
előírásokat a területen az illetékes elsőfokú természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: 
hatóság) egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

AE19: A jelenleg önkormányzati tulajdonban levő 6607/2 helyrajzi számú gyep tulajdoni 
viszonyát meg kell őrizni, az elidegenítés tilos.

Védettségi, ingatlannyilvántartási, jogi anomáliák rendezése - JR

JR1: A 6324/2 helyrajzi számú telek alrészletekre bontandó, a teniszpályaként hasznosított 
részen a helyi védettség megszüntetendő, a helyi védettség alatt lévő rész művelési ága 
rendezendő.

JR2: A 6607/2 helyrajzi számú telken a kettős védettség megszüntetendő, az országos 
jelentőségű ex lege lápként védett telekrészen csak az országos szintű védettség tartandó fenn, 
a helyi védettség megszüntetendő.

Javasolt kutatások, felmérések, monitorozások - KM

KM1: A területen csak a természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő kutatások 
végezhetők.

KM2: A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzésére a védett, továbbá 
gyomjellegű növényfajok állományméretét és területi kiterjedését legalább évente monitorozni 
kell. Ennek során meg kell adni a védett növényfajok populációméretét legfeljebb 15-20%-os 
hibahatárral. A monitorozás javasolt időpontjai: május közepe, június vége és szeptember eleje.

KM3: Az állatvilág teljesebb megismerése céljából a gerinctelen fajok feltárását folytatni kell.

KM4: Meg kell akadályozni a vizes élőhelyek további kiszáradását. Ennek érdekében egy 
hidrológiai rehabilitációs terv kidolgozása szükséges, amely a vízvisszatartás és a vízpótlás 
lehetőségeit és eszközeit dolgozza ki részletesen (pl. bukók, tiltok építése, ill. vízpótlás 
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korábban működtetett kút újbóli üzemeltetésével, talajvízkutak létesítése a hidrológiai 
monitorozáshoz stb.).

Gödi Láp rét helyi jelentőségű természetvédelmi terület - Kezelési egységek és 
előírások táblázata

Kezelési egység
(KE)

ÁNÉR élőhelytípus Kezelési előírás (kód) Hrsz.

KEI D2, D2xOC, Bla (D2),
B1axP2a

BM1

KE2 D2xOA L1

KE3 OC
GY2, GY3, TI3

KE4 OD, OAxOD, OCxOD, 
ODxRA, P2axOD

GY1

KE5 OCxP2b FCS1

KE6 RA, RAxP2a BM1,FCS4, FCS5, Ál

KE7 S6 FCS2

KE8 RAxSÓ, S6xP2b, S6xS7xOD FCS2, FCS4, FCS5,
GY1,Á1

KE9 U2 JR1 63224/2

KE10 U9 Á2, Á3, Á4, TI4 63224/2

KE11 U2 ÁE9

Kezelési egységek térképét lásd a tervdokumentáció mellékletében (“Kezelési egységek 
tervlapja — Gödi Láprét helyi jelentőségű természetvédelmi terület” című tervlap).
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B) RÉSZLETES TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

4. Részletes természetvédelmi kezelési terv

4 | Természetvédelmi stratégiák

A területen érvényesülő, a természeti értéket veszélyeztető tényezők, illetve káros hatásaik 
csökkentése, illetve megszüntetése (illegálisan lerakott szemét összegyűjtése és elszállítása; 
taposási károk megelőzése, gyalogos forgalom, kutyasétáltatás és kerékpározás szabályozása 
stb.).

A homoki sztyepprét zavartalanságának biztosítása, beavatkozás mellőzése.

Az inváziós fajok (pl. bálványfa, akác, aranyvesszö, selyemkóró, zöldjuhar, nyugati ostorfa) 
visszaszorítása, további térnyerésük megakadályozása.

A terület- és földhasználatnak a természetvédelem érdekeinek megfelelően történő 
szabályozása, a beépítés megelőzése.

A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenységek alárendelése a természetvédelem 
céljainak.

Oktatás és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tanösvény létesítésével.

/[ 2 Részletes kezelési előírások

Kezelések és kódjaik

Gyepfenntartás — GY

GY1: A meglévő és megjelenő inváziós lágyszárú növényfajokat (aranyvesszö, selyemkóró) 
maghozó állapotuk előtt, mechanikai módszerek alkalmazásával el kell távolítani a 
gyepterületekről. Az alkalmazott módszer: motoros kézi kaszálás (damilos fűkasza). Időpont: 
augusztus-szeptember, évente egyszer. A levágott növényi anyagot a kaszálást követően 
haladéktalanul el kell távolítani a területről.

GY2: Az agresszívan terjedő, gyomjellegü őshonos lágyszárú fajok által borított növényzeti 
foltokat alkalmanként (legalább kétévente), termésérlelés előtt kaszálni, vagy szárzúzózni kell. 
Az alkalmazott módszer: motoros kézi kaszálás (damilos fűkasza). A levágott növényi anyagot 
haladéktalanul el kell távolítani a területről.

GY3: A területet átszelő ösvény mellett a fokozottan védett homoki kikerics (Colchicum 
arenarium) állományokat meg kell védeni a taposástól. A területet átszelő ösvényt - annak 
lezárásával - meg kell szüntetni. Az illegális átjárást hatósági tábla elhelyezésével kell tiltani 
és a védett homokpusztagyepet elkerülő ösvény nyomvonalára terelni kerítés (terelőkorlát) 
kialakításával. A védett homokpusztagyep határát jelző oszlopsor kihelyezésével az északi, 
nyugati és déli oldalon le kell keríteni a területet.
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Fa- és cserjeállományok kezelése, fafa jcsere - FCS

FCS1: A fajgazdag, természetközeli állapotú gyepterületen az őshonos fák és cserjék terjedését 
- azok kivágásával - szükség esetén meg kell akadályozni abban az esetben, ha értékes gerinces 
állatfajok (pl. fészkelő madárfajok) nem fordulnak elő a fásszárú állományokban. A kivágás 
közvetlenül a talajszint feletti kivágással történjen, a gyökérzóna eltávolítása tilos. A terület 
délkeleti részén lévő fás állomány helyén a fajgazdag gyepterületeket növelni kell az őshonos 
fásszárú növényzet fellazításával, ritkításával. A kivágás csak vegetációs perióduson, illetve a 
költési időszakon kívüli időpontban (október 20. és március 20. között) végezhető, a kivágott 
faanyagot a területről haladéktalanul el kell szállítani.

FCS2: Az inváziós fásszárú növényfajokat (bálványfa, akác, nyugati ostorfa) mechanikai és 
kémiai módszerek alkalmazásával el kell távolítani a gyepterületről, valamint a facsoportokból, 
minden évben augusztus-szeptember hónapokban A kivágott faanyagot a területről 
haladéktalanul el kell szállítani.
Az inváziós fafajok elleni vegyszer használata során alkalmazandó szabályok:

a) a vegyszerbe minden esetben színező anyagot kell keverni az ellenőrizhetőség 
biztosítására.
b) az alkalmazható szerek környezetbarát, gyorsan felszívódó hatóanyagúak legyenek, 
melyek szelektív kijuttatásra alkalmasak. Levélen, vagy kambiumon keresztül felszívódjanak, 
és a növény sarjadásmentes irtását biztosítsák (pl.: gyökérbe szívódó, gyökér elhalást okozó 
hatóanyagok).
c) a megfelelő vastagságú (8 cm-nél nagyobb átmérőjű) egyedek esetében kizárólag 
injektálás, kéreghántás vagy levágás után a vágásfelület pontpermetezése, illetve kenése útján 
alkalmazható vegyszer közvetlenül a kivágást követő fél órán belül.
d) a vékonyabb egyedek esetében, illetve az első kezelés után kihajtó sarjak esetében 
alkalmazható levélen felszívódó gyomirtó közvetlenül a kivágást követő fél órán belül, de a 
talajra a vegyszer nem juthat (elcsöppenés mentes kijuttatás).

FCS3: A terület északi részén megjelenő fenyő magoncokat mechanikus módszerekkel el kell 
távolítani a rendszeres évi fenntartó kezelés keretében.

FCS4: A védett terület délkeleti (kerékpárút felőli) szélén őshonos cserjékből és fákból álló 
többszintes védő növény sávot kell kialakítani.

Beavatkozás mellőzése — BM

BM1: Ez a „beavatkozás” típus azt jelenti, hogy az érintett területen a természetes (spontán) 
folyamatok érvényesülnek, a kezelési terv 10 év múlva esedékes felülvizsgálatáig nincs szükség 
beavatkozásra. Amennyiben a monitorozás kedvezőtlen folyamatokat állapít meg (pl. 
gyomosodás, inváziós növény- és állatfajok terjedése, cserjésedés), beavatkozás szükséges 
lehet.

Természetvédelmi infrastruktúra — TI

TI1: A védett természeti területet táblával szükséges megjelölni. Javasolt helyszínek: keleti és 
nyugati sarok a meglévő ösvények mellett.
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TI2: A terület természeti értékeinek bemutatása céljából információs táblát szükséges 
elhelyezni a védett terület északkeleti határán. A védett terület nyugati szélén hosszabb távon 
tanösvény kialakítása javasolt.

TI3: A védett homokpusztagyep határát jelző oszlopsor kihelyezésével az északi, nyugati és 
déli oldalon le kell keríteni a területet a taposási károk mérséklése céljából.

Általános előírások - AE

AE1: A terület természetvédelmi kezelésekor figyelembe kell venni az ott élő növény- és 
állatfajok eltérő természetes életciklusait (költés, termésérlelés).

AE2: A sekély termőrétegü, eróziónak kitett gyepterületek legeltetése tilos.

AE3: A területen tüzet gyújtani tilos.

AE4: A területen a hulladék-elhelyezés tilos, az illegális hulladéklerakókat fel kell számolni, 
diffúz szemetet alkalmanként össze kell gyűjteni.

AE5: Hosszabb távon a terület ökoturisztikai fejlesztése is szükséges a természeti értékek 
bemutatása és szemléletformálás céljából.

AE6: Biztosítani kell a természetvédelmi célú jelölő oszlopsorok, kerítések (terelőkorlátok), 
hatósági és információs táblák folyamatos ellenőrzését, karbantartását, szükséges esetben a 
felújítását, vagy cseréjét.

AE7: A természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése csak természetes és tartós anyagok 
felhasználásával történhet, elemeit a tájba kell illeszteni.

AE8: Biztosítani kell a terület megfelelő szintű őrzését.

AE9: A jelenleg önkormányzati tulajdonban levő 025/7 hrsz.-ú gyep tulajdoni viszonyát meg 
kell őrizni, az elidegenítés tilos. Az önkormányzatnak törekednie kell a 025/6 hrsz alatti 
magántulajdonban lévő gyep tulajdonjogának megszerzésére.

AE10: A területen tilos a mezőgazdasági művelés, a vadgazdálkodás (beleértve a vadászati 
létesítmények elhelyezését), valamint az ipari és bányászati tevékenység. Csak 
természetvédelmi célú kezelés, és természetvédelmi érdekből történő beavatkozás lehetséges.

AE11: A területen épület, építmény, vonalas infrastruktúra, illetve közmű elem nem létesíthető, 
kivéve természetvédelmi célú építményeket (pl. terelő korlát, jelzőoszlop, információs tábla 
stb.).

AE12: Burkolt és burkolatlan utak létesítése, valamint új utak kijelölése tilos a területen, a 
bemutatást szolgáló tanösvény kivételével. Terelőkorlátok, jelzőoszlopok kihelyezésével meg 
kell akadályozni a területen áthaladó új kitaposott ösvények létrejöttét.

AE13: A terület oktatási vagy kutatási célból, gyalogosan szabadon látogatható.
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AE14: A területre gépjárművel csak veszély- és kárelhárítás érdekében, valamint a 
természetvédelmi kezeléssel összefüggő munkálatok érdekében lehet behajtani. Ezen 
túlmenően a védett területre gépkocsival, motorkerékpárral, quaddal és kerékpárral behajtani 
tilos.

AE15: A tulajdonosok számára a jogszerűen végzett, természetvédelmi célokkal és 
korlátozásokkal nem ellentétes tevékenységek elvégzése céljából a belépést biztosítani kell.

AE16: A területen a lovaglás, kutyasétáltatás, technikai sportok végzése, sátorozás és 
piknikezés tilos.

Javasolt kutatások, felmérések, monitorozások - KM

KM1: A területen csak a természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő kutatások 
végezhetők.

KM2: A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellenőrzésére a védett, továbbá 
gyomjellegű fajok állományméretét és területi kiterjedését legalább kétévente monitorozni kell.

KM3: Az állatvilág teljesebb megismerése céljából a gerinctelen fajok feltárását folytatni kell.

Kezelési egységek és előírások táblázata:

Gödi Homokpusztagyep helyi jelentőségű természetvédelmi terület - Kezelési egységek 
és előírások táblázata

Kezelési egység (KE) ÁNÉR élőhelytípus Kezelési előírás (kód)

KEI H5b,RA BM1 (GY3)

KE2 OC GY2

KE3 OD GY1

KE4 S6 FCS2, FCS4

KE5 RAxSó, S6xP2b, S6xS7xOD FCS1,FCS2, GY1

KE6 S7xP2b FCS3

Kezelési egységek térképét lásd a tervdokumentáció mellékletében (“Kezelési egységek 
tervlapja - Gödi Homokpusztagyep helyi jelentőségű természetvédelmi terület” című tervlap).
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1.8. Jelenlegi kezelés-fenntartás

A hajdani golfpálya nem védett területrészein a gyepfelületeket az önkormányzat vállalkozóval 
kaszáltatja. Kaszálás évente két alkalommal (extrém csapadékos nyárvége esetén háromszor) 
traktoros erőgéppel (fűkaszával) történik

A terület szegélyét határoló fás állományok mentén és a nehezebben megközelíthető 
peremrészeken indokoltsága ellenére nem történik (kézi) kaszálás. A mesterséges dombok 
felszínét sem kaszálják. A fás állományokban és a nádas területeken nem történik kezelés.

A területen lévő nagyobb csatornák (6610, 6608, 6241 hrsz) mentén a Gödöllő-Vác Térségi 
Vízgazdálkodási Társulat fenntartási tevékenységet végez.

2. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A hajdani gödi golfpálya nem védett részeire vonatkozó intézkedési javaslatok hármas célt 
szolgálnak:

© egyrészt megfogalmazzák a természeti-táji értékeinek védelmét és a gyepes és fás 
állományok, tavak, valamint árkok, csatornák szakszerű fenntartását célzó javaslatokat 
(k),

• másrészt megfogalmazzák a területen végezhető rekreációs, szabadidős tevékenységek 
kereteit, a természeti értékek védelmében szükséges korlátozásokat (II.),

• harmadrészt útmutatást adnak a területen végezhető fejlesztésekre vonatkozóan (III.).

Noha a terület védettséget nem élvez, de a szomszédos országos és helyi jelentőségű védett 
területek miatt a DINPIvel ezeket is érdemes véleményeztetni. A javaslatokat tervlap foglalja 
össze.

2.1. A nem védett területrészek természeti-táji értékeinek védelmét és szakszerű 
fenntartását célzó javaslatok

1. A tervezési terület (hajdani golfpálya) nem védett részein a fenntartási-kezelési 
tevékenységet a területen előforduló értékes állatfajokra (elsősorban a madárvilág és a 
kétéltűek, hüllők, rovarok), valamint a tájképi adottságokra tekintettel kell végezni (pl. 
időzítés, alkalmazott módszerek, vízkormányzás). A növényállományok kezelésénél 
fontos szempont, hogy a védett és a nem védett területrészek egységet képeznek, meg 
kell akadályozni az inváziós fajok átterjedését a védett területekre.

2. A gyepfelületek kezelése során az egykori golfpálya vetett (regenerálódó) száraz- 
félszáraz gyepeit évente legalább kétszer, június közepén és augusztus közepén gépi 
kaszálással szükséges fenntartani (az intenzívebben használt részeken szükség esetén 
szeptemberben harmadik alkalommal is végezhető kaszálás). A mesterséges dombokat 
csak gyomvegetáció, vagy inváziós fajok megjelenése esetén szükséges kaszálni, 
egyébként nem szükséges kaszálni a dombokon. A kaszálékot a kaszálást követő két 
héten belül el kell távolítani a területről.

3. Különösen fontos a mesterséges dombok lábánál, a nádasok és fás állományok 
szegélyében, valamint az „Erzsébet-liget” gyepeiben az inváziós lágyszárúak 
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(aranyvessző, parlagfű, selyemkóró, őszirózsa fajok stb.), valamint az inváziós fásszárú 
(pl. zöld juhar, bálványfa, nyugati ostorfa), illetve a tájidegen feketefenyő újulatok 
irtása. Ezeken a kaszálógéppel meg nem közelíthető széli helyeken motoros kézi 
kaszálással kell biztosítani a gyepek fenntartását és az inváziós fajok terjedését. 
Fokozottan kell ügyelni, hogy a meglévő, megtartandó faállomány törzse/kérge ne 
sérüljön a kézi kaszálás során.

4. A 6610 hrsz alatti csatornához kapcsolódó víztereken, tavakon kialakult, vízborította 
nádasokon a nádas állomány a bennük élő állatfajok védelme érdekében megőrzendő, 
ezeknél nincs szükség beavatkozásra, a nádvágás tilos.

5. A többi kisebb tó esetén legalább az összfelület legalább 50 %-át nyílt vízfelületként 
kell fenntartani, ehhez szükség esetén téli nádvágás végzendő. Különösen fontos a 
száraz, gyomosodó nádasok téli vágása. A nád égetése tilos.

6. A tervezési terület (hajdani golfpálya) nem védett részein elhelyezkedő árkok, csatornák 
partján javasolt kétévenként a sávos kézi motoros kaszálás alkalmazása a csatornák 
menti növényzet kezelésére, inváziós növényzet terjedésének megakadályozására. Ősz 
végén javasolt kaszálni, hogy a búvóhelyek megmaradjanak egyik évben a csatorna 
egyik oldalán, a rákövetkező évben a másik oldalán évenként váltogatva.

7. Az őshonos fák és cserjék megtartandók. 10 cm-es törzsátmérőt meghaladó méretű fa, 
illetve bokorfa kivágása csak indokolt esetben, fakivágási engedély birtokában, baleset
és életvédelmi, illetve kárelhárítási okokból, vegetációs perióduson, illetve a költési 
időszakon kívüli időpontban (október 20. és március 20. között) végezhető, a kivágott 
faanyagot a területről haladéktalanul el kell szállítani. Ezzel a szabályozással a Vác- 
Gödöllő Vízgazdálkodási Társulat által végrehajtott árokparti fakivágások szabályozása 
lenne a cél (pl. 6608 hrsz).

8. Az őshonos fákat (fűz- és nyár fajok) védeni kell a hódrágás ellen (az 50 cm-nél 
nagyobb átmérőjű fatörzsek védő fém dróthálóval történő körbekerítése, hódriasztó 
kemikália kéregre történő kenése). A hódok életnyomainak és kártételeinek 
monitorozását havonta/időközönként el kell végezni, szükséges esetben gondoskodni 
kell a fák védelméről.

9. A tervezési terület nem védett részein a meglévő inváziós fásszárú növények (pl. zöld 
juhar, bálványfa, nyugati ostorfa) kivágandók és őshonos fajokkal történő pótlásuk 
szükséges (a nedvesebb részeken fűz- és nyárfajok, enyves éger stb.). Kivételt képez ez 
alól a tájidegen, de kultúrtörténeti értéket hordozó „Erzsébet-liget” (025/5 hrsz) idős 
faállománya, mely megtartandó. Inváziós fás szárú növények kivágása csak vegetációs 
perióduson, illetve a költési időszakon kívüli időpontban (október 20. és március 20. 
között) végezhető, a kivágott faanyagot a területről haladéktalanul el kell szállítani.

10. borostyán terjedésének megakadályozása???

11. Az “Erzsébet-liget” (025/5 hrsz) területén az idős nyugati ostorfa (Célt is occidentalis), 
fehér eperfa (Morus alba), feketefenyő (Pinus nigrá) egyedek tájképi és kultúrtörténeti 
értékük miatt megtartandók. Szükséges esetben gondoskodni kell az “Erzsébet-liget” 
idős fáinak fadoktori kezeléséről és további terjedésük megakadályozásáról (magoncaik 
felszámolása).
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12. A tervezési terület nem védett részein található nem tájhonos, illetve egzóta szoliter 
díszfák (pl. nyírfák, platán, törökmogyoró, vérszilva), amelyek értéket hordoznak 
(koruk, dendroJógiai értékeik okán) megtartandók, kivétel közülük az inváziós fajok, 
ezek kivágása szükséges.

13. Árkok, vízfolyások jelen állapotukban megörzendőek, partjuk kiépítése, természetes 
állapotának és vízkormányzásának megváltoztatása tilos, a természetvédelmi célú, 
illetve természetvédelmi kezelést szolgáló beavatkozások (pl. bukók, fenékgátak 
kialakítása) kivételével.

14. A Nagy-tóba becsatlakozó kis árkok (bajuszcstornák) (6606, 6604/1 hrsz) mentén a 
sekély elöntések kiterjedését javasolt növelni a madár és kétéltű fauna számára 
“tocsogós területek” létesítése céljából. Ennek érdekében a kis árkok (bajuszcsatornák) 
gátalása, vizének visszaduzzasztása indokolt (pl. homokzsákos fenékgátak 
kialakításával). Az így kialakuló tocsogósok területei száraz periódusban (ősszel) 
kaszálandóak az elnádasodás megakadályozása céljából.

15. Biztosítani kell a Nagy-tó (6609, 6604/1 hrsz) megfelelö/szabályozott
vízkormányzását. A tó partján és a becsatlakozó árkok (bajuszcstornák) mentén a sekély 
elöntések kiterjedését javasolt növelni a madár és kétéltű fauna számára “tocsogós 
területek” létesítése céljából. Ennek érdekében a tó vízszintjét indokolt lenne +30 cm- 
rel meg kell emelni a jelenlegi üzemi vízszinthez képest.

16. Az árkokon (“bajuszcsatornákon”) az ideiglenes átjárókat meg kell szüntetni, helyettük 
a taposás káros hatásait csökkentő stabil gyaloghidakat kell építeni.

17. A terület víztereiben előforduló idegenhonos, invázió* állatfajok - halfajok (pl. 
ezüstkárász, naphal, razbóra), hüllők (pl. ékszerteknős) és a cifra rák - állományainak 
megszüntetése, illetve gyérítése szükséges (pl. lehalászással). Az inváziós állatfajok 
jelenléte kétévente monitorozandó, megjelenésük esetén gondoskodni kell az inváziós 
állományok (újbóli) felszámolásáról.

18. A kisebb szeparált tavakba széles kárász, réti csík és compó állományok betelepítése 
javasolt.

19. A területen az illegális hulladéklerakókat fel kell számolni, diffúz szemetet 
alkalmanként össze kell gyűjteni. Hulladékgyűjtő kukák elhelyezése és rendszeres 
ürítése a tervezési területen belül nem indokolt, de a határoló közutak és kerékpárút 
mentén szükséges.

20. A tervezési terület (hajdani golfpálya) nem védett, nyílt, gyepes részén lévő fákon 20 
db D típusú madárodú kihelyezése javasolt.

21. Homoki tölgyes rekonstrukció javasolt az Erzsébet-ligettöl délre, valamint a 6606 hrsz 
árok és a vasúti iparvágány közötti szakaszon.

22. A hajdani golfpálya szélein törekedni kell a terület kedvező tájképi adottságainak 
megőrzésére, illetve javítására. Ennek érdekében terület szélein, az „Összekötő út” 
(kerékpárút), a lakóterületek, valamint a Budapest-Vác vasútvonal mentén többszintes, 
őshonos fa- és cserjefajokból álló védősáv telepítése indokolt ott, ahol jelenleg hiányzik 
az összefüggő fásszárú állomány. A takaró védősáv célja egyrészt a külső, urbánus 
zavaró látványok (pl. Samsung épület, lakóépületek) takarása, másrészt a területen 
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kívülről (pl. a Temető-tábláról, vasút menti sáv felől) az inváziós fajok terjedésének 
megakadályozása/csökkentése.

23. A tervezési terület nem védett részein fennmaradt terepalakulatok, mesterséges 
dombok kedvező tájképi összhatása megőrzendő, dombot megszüntetni csak 
különlegesen indokolt esetben (pl. ökoturisztikai fejlesztés érdekében) szabad 
legfeljebb a nem védett területrész 10%-án.

24. A hajdani golfpálya jelző kőtömbjei helytörténeti jelentőséggel bíró egyedi tájértékek, 
gondoskodni kell a fennmaradásukról, de indokolt esetben áthelyezhetőek.

2.2. A nem védett területrészeken végezhető tevékenységek, rekreációs
szabadidős használat szabályai, a természeti értékek védelmében szükséges 
korlátozások

25. A golfpálya nem védett részei madártani és herpetológiai szempontból értékes 
természetközeli területek, viszonylagos zavartalanságuk fenntartásuk szükséges az 
állatvilág és a szomszédos védett területek megőrzéséhez. A nem védett területeken az 
alábbi kímélő szabadidős-rekreációs használatok javasoltak: természet megfigyelés, 
oktatás-természetvédelmi szemléletformálás, séta, futás és testedzés, szabályozottan 
kutyafuttatás, szabad játék, piknikezés.

26. A hajdani golfpálya nem védett részei gyalogosan szabadon látogathatóak.

27. A terület tavaiban és vízfolyásaiban a horgászat és a fürdőzés, kutyák úsztatása tilos.

28. A területen a lovaglás, technikai sportok végzése, sátorozás tilos.

29. A területen a legeltetés nem javasolt. (A korlátozást nem botanikai, élővilágvédelmi 
szempontok, hanem inkább a rekreációs területhasználatból eredő konfliktusok 
megelőzése indokolja.)

30. A területen tüzet gyújtani csak az arra kijelölt tűzrakó helyeken megengedett, egyéb 
helyeken tilos.

31. A tervezési terület (hajdani golfpálya) nem védett részein a kutyafuttatás csak pórázon 
megengedett a fészkelő madarak zavarásának és fészkeik esetleges elpusztításának 
elkerülése érdekében. Póráz nélküli kutyafuttatás a területen csak az arra kijelölt, 
kerítéssel elkerített kutyafuttatókban megengedett. Kutyák úsztatása csak az arra kijelölt 
helyen, a 6604/5 hrsz alatti területen megengedett.

32. Terepfutó verseny a terület gazdag madárfaunájának érdekében kizárólag a március 20.- 
július 20. közötti költési időszakon kívüli időpontban rendezhető. A rajt és a célállomás, 
valamint a futóverseny felvonulási/rendezvény területei az egészségház előtt, illetve a 
termálfürdő parkolójában kerüljenek kialakításra. A kijelölt versenypálya útvonal védett 
területen nem jelölhető ki, természeti értékeket nem veszélyeztethet. A nyomvonal csak 
már meglévő kitaposott ösvényeken jelölhető ki.

33. A területen a hulladék-elhelyezés tilos, az illegális hulladéklerakókat fel kell számolni, 
diffúz szemetet alkalmanként össze kell gyűjteni. Hulladékgyűjtő kukák elhelyezése a 
tervezési területen belül nem indokolt, de a határoló közutak és kerékpárút mentén 
szükséges.
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34. A területen tilos a vadgazdálkodás (beleértve a vadászati létesítmények elhelyezését), 
valamint az ipari és bányászati tevékenység.

35. A területre gépjármüvei csak életmentés, veszély- és kárelhárítás, a vízfolyások 
üzemszerű karbantartása, valamint a természetvédelmi kezeléssel összefüggő 
munkálatok érdekében, valamint rendezvény idején a kijelölt rendezvénytérhez lehet 
behajtani eseti vagy állandó tulajdonosi engedély birtokában. A gépjármüvei történő 
behajtás céljából burkolt vagy stabilizált gépkocsi utat kialakítani tilos, és törekedni kell 
a taposási károk minimalizálására, a természeti értékek megóvására.

36. A tervezési terület (hajdani golfpálya) nem védett részeire motorkerékpárral, quaddal 
behajtani tilos.

37. A tervezési terület (hajdani golfpálya) nem védett részein kerékpározni 
tilos, madárvédelmi és élövilágvédelmi okok miatt átmenő kerékpárút létesítése a 
területen nem javasolt.

2.3. A nem védett területrészeken javasolt, illetve megengedhető fejlesztések

38. Burkolt felületek és utak létesítése tilos a területen.

39. A tervezési terület (hajdani golfpálya) nem védett, nyílt, gyepes részein tájbaillö anyagú 
és színezésű, pihenést, játékot, kültéri oktatást és testedzést szolgáló kerti építmény, 
kültéri bútor, ökoturisztikai berendezés, valamint a természeti értékek bemutatását 
szolgáló infrastruktúra, továbbá kijelölt és kiépített tüzrakóhely elhelyezhető. Az 
árkokon (“bajuszcsatomákon”) az ideiglenes átjárókat meg kell szüntetni, helyettük 
stabil, a taposás káros hatásait csökkentő gyaloghidakat kell építeni.

40. Természetismereti és kultúrtörténeti tanösvény létesítése javasolt, amely az ex lege 
védett láp déli részét, az „Erzsébet-liget” és a védett homokpusztagyep értékeit mutatja 
be. A nyomvonalat túlnyomórészt a már meglévő, kitaposott útvonalakon/ösvényeken 
kell kijelölni, a láprétet és a bokorfüzes állományt érintő szakaszt pallós ösvényként 
kell kialakítani. A tanösvény pontos nyomvonalát, állomáshelyeit, természetvédelmi 
infrastruktúráját, valamint a tanösvénytáblák tartalmát és grafikai kialakítását kiviteli 
tervek alapján kell megvalósítani.

A tanösvény javasolt nyomvonala a helyszínrajzon szaggatott fekete vonallal jelölve
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41. Kerítéssel elkerített kutyafuttató létesítése javasolt a 6609 és a 6612/2 hrsz alatti 
területek arra kijelölt részein.

A bekerített kutyafuttatók javasolt lehatárolása a helyszínrajzon szaggatott lila vonallal lehatárolva

42. A 6604/1 hrsz alatti telek keleti része (az Összekötő úttal (kerékpárúttal) párhuzamos 
legfeljebb 150 méter széles területrész) városi rendezvénytérként hasznosítható évente 
legfeljebb 4 alkalommal, a madarak költési időszakának a figyelembevételével városi 
ünnepségek, koncertek, fesztiválok megtartása céljából. Március 20-a és július 20-a 
között rendezvény szervezése madárvédelmi okokból nem javasolt. A rendezvények 
lebonyolításához csak mobil színpad és mobil WC használata megengedett. A 
rendezvénytér területe nem burkolható.

A rendezvénytér lehatárolása a helyszínrajzon piros körrel jelölve

43. Gyepes sportterületként (pl. tollas, strandröplabda, méta, pinpongasztalok) 
hasznosítható a 6612/2 hrsz terület 50 m szélességű keleti sávja az Összekötő út mentén. 
Burkolat, illetve homokos sportfelület nem létesíthető.
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A gyepes sportterületként hasznosítható területrész lehatárolása a helyszínrajzon szaggatott drapp vonallal 
jelölve

44. A területet érintő bármely fejlesztéshez (pl. tanösvény kialakítása, rendezvénytér 
kialakítása, kutyafuttató lekerítése, takaró növénysáv telepítése) javasolt 
tájépítészeti/kömyezetrendezési terv készíttetése.

3. MELLÉKLETEK
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