
                                                                         
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

Formanyomtatvány 
a tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához 

LEADER HACS neve: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 
Képviseletre jogosult neve: Debreceni Lajos ügyvezető 
MVH regisztrációs szám: 1004389347 

Tanulmány címe: 
A Körösök Völgye ökológiai stabilitásának megőrzése, illetve továbbfejlesztése, kiemelten a Körösök Völgye 
Akciócsoport Nonprofit Kft területére 

Tanulmány alcíme: 

Fenntartható természet közeli tájhasználat kialakításának stratégiája 

Tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter): 

 
A klímaváltozás a Föld minden lakóját érinti, ugyanakkor a várható következmények jelentős része helyi szintű 
megoldásokat igényel. A nemzetközi és a nemzeti szintű erőfeszítések kudarcait és a veszély növekedését látva 
indokoltnak tűnik a helyi éghajlat-változási stratégiák kidolgozása, a térség működőképességét veszélyeztetető 
várható negatív hatások elkerülése végett. 
A Körös-vidék hagyományos agrártérség. Az intenzív gazdálkodás megváltoztatta a táj arculatát különösen az 
elmúlt évtizedekben. Sok helyen eltűntek a természetes élőhelyek, alacsony a terület erdősültsége, kevés a 
vízfelület, fokozatosan csökken a biodiverzitás. A leromlott tájszerkezet kedvezőtlen termelési és 
életkörülményeket teremtett. Mindezek miatt a táj eltartó képességének megőrzése, illetve a gazdasági–
társadalmi stabilitásának megteremtése csak a természeti rendszerekkel együttműködve képzelhető el. A 
kiegyensúlyozottan működő táj egészséges környezetet, kedvező klimatikus adottságokat, megfelelő minőségű 
és mennyiségű termőtalajt és vízkészletet biztosít a lakosság és gazdaság számára. 
Figyelembe véve a térség rendelkezésére álló alternatív energiaforrás potenciálját (biomassza, nap, geotermia, 
szél), különösen indokolt a környezet kímélő megújuló energiára alapozott gazdálkodási rendszerek fejlesztése, a 
már működő rendszerek bemutatása, gazdasági tevékenységet folytató szakemberek érdeklődésének a felkeltése. 
 

Tanulmány által érintett téma(k):  

1) Globális éghajlatváltozás  

2) Klímastratégia  

3) Fenntartható tájgazdálkodás  

4) Természetvédelem 

5) Ökológiai hálózat 
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6) Megújuló energiára alapozott gazdálkodás 

7) A települések, gazdasági szereplők és a lakosság felkészítése a klímaváltozás által jelentkező 
kihívásokra (környezet tudatosság növelése, valamint szakmailag megalapozott információk eljuttatása 
az érintettekhez) 

 
 

A téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter): 

A Körösök Völgye környezet- és természetvédelmi szempontból rendkívül érzékeny, sérülékeny, alvizi terület. 
A térség erdősültsége jóval az országos átlag alatt áll. A Körös-ártér valamikori fás-ligetes jellegéből a 
folyószabályozást követően alacsony erdősültségű  mezőgazdasági kultúrtáj alakult ki. Kevés az erdő a védett 
területek pufferzónáiban, az ökológiai hálózatba tartozó területeken, az intenzív agrártérségekben és a 
települések környezetében. A természetes erdőterület jelentős növelésére van szükség ahhoz, hogy az erdők 
megfelelő mértékben ki tudják fejteni klímajavító, vízháztartást szabályozó, talajvédő, valamint biodiverzitást 
növelő kedvező hatásaikat. Ahol az adottságok lehetővé teszik, az erdők fokozatos átalakításával és új erdők 
telepítésével természetszerű erdők létrehozására kell törekedni. A jelenlegi erdőgazdálkodási eljárásokkal ez 
nem mindig érhető el, ezért indokolt más erdészeti módszerek kipróbálása, különösen az ártéri tájgazdálkodás 
által érintett területeken.  

Az itt élő lakosság egyre érzékenyebb környezeti tudata is az őt körülvevő tájnak a fenntartását, ill. javítását 
sürgető feladatnak tekinti. A Körösök Völgye Akciócsoport Non Profit Kft. tervezési területét alkotó 18 
település „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája is 
e szándékról tanúskodik. A Stratégia fő prioritásai között szerepel a környezeti, természeti és kulturális értékek 
fejlesztése. Ennek érdekében a dokumentum több intézkedést („Degredációra érzékeny talajokon tájhasználat 
váltásának segítése, és ártéri vízrendszer rehabilitálására alapozott természet közeli, mozaikos tájszerkezet 
kialakításának támogatása; Környezetkímélő megújuló energiagazdálkodási rendszerek bemutatása, kiépítése, 
elterjesztésének elősegítése; Természet közeli tájrészek fenntartása és növelése erdősítéssel, gyepesítéssel és a 
térség természeti funkcióinak visszaállításának támogatása”), és azok megvalósítására számos megoldási 
javaslatot fogalmaz meg. E prioritás szorosan kapcsolódik a Stratégia leghangsúlyosabb eleméhez, a helyi 
turizmus fejlesztéséhez. A Stratégia keretében rendelkezésre álló fejlesztési forrás közel 12%-a, több mint 650 
ezer euro fordítható a fenti célok elérését elősegítő, elsősorban kiegészítő tevékenységek megvalósításához. 
 
 
Tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzéke (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az 
egyes fejezetek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással): 
 
1. A térség klímastratégiájának kidolgozása (10-15 oldal) 
A lokális klímastratégia a globális felmelegedés hatásaihoz való alkalmazkodást és a szélsőséges időjárási 
jelenségeket okozó tevékenységeket térségi szemléletben rendszerező programozási dokumentum. E 
cselekvéssorok területfejlesztési szempontból két fő területen, nevezetesen a települési, illetve vidéki térségek 
szintjén valósulnak meg. A stratégia elsősorban – a célterület agrár-jellegéből kiindulva – ez utóbbi vidéki, 
gazdálkodási és természeti funkciójú területek optimális tájhasználatának kialakítását célozza meg. 
 
2. Fenntartható természet közeli tájhasználat kialakítása (15-20 oldal) 
2.1. Térségi erdőprogram 

- Természet közeli erdők, gyepek telepítése kezelése, fenntartása, természeti funkciójának visszaállítása 
- Mező– és településvédő erdősávok telepítése 
- Fás legelők, kaszálók kialakítása 

2.2. Az ökológiai hálózat bővítése (5-10 oldal) 
- Árasztási szintekhez igazodó területhasználat–rendszer kialakítása konverzióval, élőhelyek fenntartása 
- Jelenlegi természet közeli területek megőrzése 
- Szikes, szikesedésre hajlamos talajú területek extenzifikációja 

3. Megújuló energiagazdálkodási rendszerek fejlesztése (10-20 oldal) 
- Geotermikus eszközhasznosítás 
- Energianövények termesztése 
- Biogáz termelés 
- Nap- és szélenergia hasznosítás 
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Összes oldalak száma: 40-65 oldal 
 

A tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter): 
Elsődleges cél a szakmailag megalapozott információk eljuttatása az érintettekhez, első sorban a célterület 
lakosságához, másod sorban az érdekelt szervezetek képviselőihez és a döntéshozókhoz, mindezzel a környezeti 
közgondolkodás erősödik és elindulnak a lokális cselekvések, végső soron a környezeti állapot javításával az 
ökonómiai hatékonyság növekedik, az ökológiai gondolkodás húzóerőt gyakorol a gazdasági szférára is. 
Kapcsolódó tevékenységek: társadalmasító workshopok, műhelybeszélgetések, szakértők és civilek találkozója, 
a stratégiák kidolgozása során lakossági fórum, illetve a munka folyamatos promóciója weben és a sajtóban 
(elektronikus társadalmasítás). Végső célunk, hogy a tanulmányban megfogalmazott javaslatok a 
megvalósíthatósági szintig eljussanak s alkalmazzák a gyakorlatban. 
 

    

 
 


