
Természeti értékek megőrzése 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén 

az Európai Unió (KEOP) támogatásával 

 

Alapadatok 

 

Cím: Természeti értékek megőrzése a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén 

Szám: KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0003 

Támogatási összeg: 519 471 779 Ft (100 %) 

Megvalósítás időtartama: 2010. 07.23.- 2012.05.30. 

 

Összefoglalás 

 

A projekt három helyszínen valósul meg. A Dinnyési-fertő Természetvédelmi Területen 

kétéltű- és hüllőterelők, békaalagutak és vidraátjárók, valamint a madárvédelmi kerítések 

épülnek. Az Ipoly-völgyben található, Ramsari Egyezmény alá tartozó vizes élőhelyeken a 

vízvisszatartás érdekében vízkormányzó műtárgyakat alakítunk ki. A Gerecse hegységben két 

barlang bejáratát zárjuk le a denevérfajok megőrzése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Élettelen természeti értékek védelme 

 

Tatabányai Bányász-barlang 

A szabadon látogatható barlangnál 

potenciális veszélyforrást jelent a turisták 

számára az omladékos bejárati szakasz. A 

sorozatos omlások a feltöltődést is 

elősegítik, amely ökológiai szempontból 

kedvezőtlen folyamat. A barlang megőrzését 

és biztonságossá tételét a bejárat szakszerű 

kiépítésével és lezárásával oldjuk meg. 

 

 

Bajóti Büdös-lyuk 

A barlangba történő biztonságos bejutás lehetőségének megteremtése természet- és 

életvédelmi szempontból is indokolt. A bejárati üregrészt részlegesen tömedékeléssel 

erősítjük meg és lezáró rácsszerkezetet építünk be. Ez a megoldás az ember számára 

megakadályozza a behatolást, ugyanakkor az itt élő kis patkósdenevér és közönséges denevér 

szabad mozgása továbbra is biztosított marad. 

 

Vándorló állatok védelme 
a Dinnyési-fertő természetvédelmi terület térségében 

 

A nagy forgalmú 7-es főútnak a Dinnyési-fertőn 

áthaladó szakasza olyan természeti területeket 

választ el, melyeknek állatvilága szerves egészet 

alkot. Természetvédelmi szempontból egy ilyen 

közút jelentős ökológiai akadályt jelent. A 

tavaszi szaporodási ciklusban a kétéltűek 

vonulásakor ez nagy veszteségeket okoz a 

szaporodóképes populáció egyedszámában. A 

forgalom veszélyezteti a madarak és egyes 

emlősök átjutását is. Mindezek megoldására kétéltű- és hüllőterelőket, alagutakat, 

vidraátjárókat, valamint madárvédelmi kerítéseket létesítünk. 



 

Élőhely-rekonstrukció az Ipoly-völgyben 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén Hont 

és Drégelypalánk térségében az Ipoly bal 

partján a folyó régebbi teraszain húzódó 

holtágak, öblök helyén vizes élőhelyek 

alakultak ki. A terület nemzetközi 

jelentőségű vízimadár élőhelyként a 

Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. 

Az itt található földeket 

gyepgazdálkodással hasznosították, az 

árvízi elöntésekből származó vizeket árkolással vezették vissza a folyóba. Ennek hatására a 

vízzel borított élőhelyek kiterjedése gyorsan csökkent, eredeti természetvédelmi funkciójukat 

már nem tudták betölteni. Célunk, hogy a vízvisszatartás és vízpótlás feltételeinek 

megteremtésével a vizes élőhelyek ökológiai állapota javuljon. Ennek érdekében szabályozó 

és vízvisszatartó műtárgyakat létesítünk. 


