E LİTE RJE S ZTÉ S
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági
Bizottsága
részére
Alsónémedi védett természeti területeirıl

Tisztelt Bizottsági Tagok!
Alsónémedi helyi jelentıségő védett természeti területeit (a Pest Megyei Tanács 1/1990. (I. 5.)
számú tanácsrendelete alapján) az alábbi táblázat szemlélteti.
Az 1990-es oszlopban található helyrajzi számok a tanácsrendeletben szereplık, a 2010-es
oszlopban a Körzeti Földhivatallal történt egyeztetés során aktualizált helyrajzi számok láthatók.
A területnagyságok a földhivatali nyilvántartásból származó adatok.
Helyi jelentıségő védett természeti területek
hrsz.
1990.

hrsz.
Terület (ha)
2010.
0202/63
0,7606
0202/66
0,1239
0202/1 -b, -c
0202/67
0,0916
0202/68
0,2227
0204/57
0,5312
0204/48 -b, -d
0204/63 Weis-tó
1,4479
0207/16-tól 18-ig
0,3853
0207 -b
0207/21-tıl 24-ig
2,9639
0209 -b
0209/1-tıl 7-ig
3,0797
0213/1 Sárkány-tó
3,625
0213/7
2,5591
0213 -b, -c, -f,
-g
0213/8
0,8126
0213/9
1,0088
* 0240/10 -> 0238/22
?
0240 -m, -n, -p, 0240/18
10,0483
r, -t
* 0240/20 -> 0240/313,2628
32
0355/3-tól 9-ig
2,0079
0355 -c, -d, -f
0355/61-tıl 110-ig
4,8571
0355/111-tıl 135-ig
3,594
0356
0356
1,8281
0361
0361
3,1501
0375/6
0,4414
0375 –b, -c
0375/7
6,3488
Terület összesen (ha):
48,0779 + 5,0729
* telekalakítás, -megosztás miatt változott
Mivel a Földhivatal nem vezette rá valamennyi tulajdoni lapra a védettség tényét, ennek pótlása
folyamatban van.
Az Összefogás a Jövınkért Alsónémedin Egyesület a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot
kérte fel a helyi jelentıségő védett természeti területekre vonatkozó kezelési terv kidolgozására, mely
várhatóan 2010. november 5-ig elkészül.
Ezt követıen kerül sor arra, hogy a Képviselı-testület az 1/1990-es tanácsrendeletben
megállapított védettség megerısítésére helyi rendeletet alkosson.

A kezelési terv alapján kell a védıövezetek kiterjedését megtervezni, melyek kijelölése szintén
ebben a helyi rendeletben történik.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl (KDVKTVF) kapott adatok alapján az alábbi táblázat Alsónémedi ex lege védett lápjainak (a Sárkány- és Weistavon kívül) helyrajzi számait tartalmazza. Három nagyobb foltban helyezkednek el, Kıhalmi-rét, Rádapuszta és Nagy-Turján-dőlı néven ismertek. Ezeket a területeket a Felügyelıség egyedi határozatokkal
nyilvánította országosan védetté.
L-34-27-A-b/IV/láp
Kıhalmi-rét

L-34-27-A-b/III/láp
Ráda-puszta

L-34-27-A-b/II/láp
Nagy-Turján-dőlı

0243/82-85
0243/88 b
0243/89-98
0243/99 b
0243/100 b
0243/101 b
0243/102 b
0243/103 b
0243/104 b
0243/105 b
0243/106 b
0243/107 b
0243/108 b
0243/109 b
0243/110 b
0243/111 b
0243/112 b
0243/113 b
0243/114 b
0243/115 b
0243/116 b
0243/117 b
0243/118 b
0243/120

0261/20-31
0261/32 a, b
0261/33-41
0261/42 a, b, c
0261/43 a, b, c
0261/44 a, b, c
0261/45 a, b, c
0261/46 a, b, c
0261/47-56
0261/57 a, b
0261/58-85
0263/39 a
0263/40 a
0263/41 a
0263/42 a
0263/48 a
0263/49 a
0263/50 a
0263/51a
0263/52a
0263/53a
0263/54a
0263/79-86

0240/15, 16, 18
0240/19 a, b
0240/20
0312/14
0312/15 a, b, c, d
0312/16
0312/17 a, b, c

A Kıhalmi-rét területét a KDV-KDVF nyilvánította védetté, a Ráda-pusztát és a Nagy-Turján-dőlıt a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. Utóbbi két lápfolt azonban tartalmaz olyan területeket is, melyek nem
tartoznak az ex lege védett láphoz, hanem ezek puffer zónáit képezik, amik azonban - elmondásuk szerint egy 2003-as jogszabály-módosítás értelmében nem élveznek védettséget.
Ennek egyeztetése az Igazgatósággal, az ex lege védettség alatt álló területek (puffer területek
kivételével) helyrajzi számos listájának bekérése folyamatban van.
Mivel az országos védettségő ex lege lápokra nincs védıövezet kijelölve, ezt a Képviselı-testület
esetleg úgy érheti el, hogy ezekre a területekre is ráteszi egy új védelembe vételi eljárás során a helyi
védettséget. Álláspontunk szerint azonban ez aggályos, mivel a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII.
törvény 23 § (2) bekezdése szerint a fenti területek országos védettségőnek minısülnek.
Ennek egyeztetése is folyamatban van az Igazgatósággal.
Alsónémedi, 2010. október 28.
Tisztelettel:

Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi elıadó

