


A közpark bejáratához a kiskunhalasi autó busz-
állomástól a Dr. Monszpart László úton, a Semmel-
weis Kórház mellett elhaladva juthatunk el. 

30. Kiskunhalasi gyepterület | F6

Kiskunhalas központjából az 53-as úton ráfordulunk 
a Batthyányi útra, mely átvisz egy vasúti fölüljárón. 

haladunk tovább az iparterület felé, majd a Kötönyi 
utat elérve jobbra fordulunk. Innen 3,1 km után lesz 

bevezet a területre.

31.
F7 

Kiskunhalast a Szegedi úton elhagyva, kb. 1,5 km 

32. Nádas-sziget | F6

14.  | D7

Hajóst az Ady utcán a Hajósi pincék felé elhagyva 
áthaladunk a pincéken, majd Jánoshalma felé for-
dulunk. 6,2 km megtétele után éles bal kanyar kö-
vetkezik, innen indul egy földút jobbra, melyet kö-
vetve kb. 3,5 km megtétele után elágazáshoz érve 

15.  | D6

1 km után egy határozott jobb kanyarban indul észak 

terület, gépkocsival behajtani tilos.

19. Keceli Látó-sziget | D5

tét

faltút végén egy egyenesen folytatódó földúton me-

érjük el a Látó-sziget területét.

20. Hetényegyházai mogyorós-tölgyes | F3

1. Bácsalmási Kossuth-park | E8

a gróf Teleki J. úton. A parkot a Szent János utcai be-

2.  | E8

7. Kishomoki-buckák | G4–5

lés központját elhagyva a balról csatlakozó Mikszáth 

út délkeleti irányba futó egyenes földútban folytató-
dik. A település szabályos négyszögletes parcellákra 

haladunk át. A földút nehezen, terepjáróval, esetleg 
gyalogosan járható. 

8.  | D6

illetve Keceli út) a katolikus templomnál kell le-
térni a Kossuth utcára, ezt követve kb. 1 km után

17. Bekósarok és Rózsaberek | D5

A területet több irány-

teni: Kecelt Császártöl-
tés irányában elhagyva 

62. km-énél található az út jobb oldalán a földút, me-

vényt érjük el, és a továbbiakban a  a Dunavölgyi-

a Méhesfoki kilátótoronnyal. 

18.  |  D5

27. Homokbuckás, borókás-nyáras | E3

A Kunadacs - Kerekegyháza út mellett a Kerek-

kanyarulatában található a területre utaló tájékoz-
tató tábla. Itt, a táltos tanyánál indul észak felé egy 

jük el a borókás területet.

28. Kunpusztai gyepterület | E3

úton Balázspusztát elhagyva, további 5 km után

kell észak felé a csatlakozó földútra letérni. Az út ke-
resztülszeli a Kunpusztai gyepterületeket és kivezet

29. Kiskunhalasi Csetényi park | F6

42. Orchideás | E2

Kunbaracs települést észa knyugati irányban elhagy-
va egy nyugat felé tartó 
földútra térünk, mely 1,5 
km után egy homokos 
észak-déli irányú föld-
útba torkollik. Itt jobb-
ra (északra) fordulunk, 

találkozásánál jobbra 

400 m-re északnyugati irányban fekszik.

43.  | E2

Kunpeszér települést  a Béke út folytatásában észa-

ágazik el V-alakban. Ennek jobb oldali szárát követ-

majd az állattartó telepen túl egyenesen tovább-

gos tölgyes, mely részben átnyúlik a földút másik 
oldalára is.

12. Tölgyes | B7–8

kell letérni kelet felé, az út a belterületet elhagyva 
délkeletre fordul és földútra vált. Elérve a rekultivált 
hulladéklerakó sarkát indul egy földút észak felé, ez 
jelöli ki a terület keleti szélét, ennek mentén található 

13.  | D3

szállásról a régi 52-es utat követve kell kimenni 
észak felé, majd 2,5 km után egyhe útkanyarulat kö-
zelében megállva gyalogosan lehet bejárni a védett 

22. Mária-kápolna rétje | G3

Kecskeméten a Széktói 

bejáratától elindulva
a Csabay Géza kör-

útig, ott balra fordulva elérjük a III. Béla körutat, 

ratához jutunk. Itt autóbuszok számára is alkalmas 
parkoló található. A parkolóval szemben terül el

23. Ménteleki Zombory-birtok | F2

35.  | E3

csak külön engedéllyel lehetséges. Kunadacs tele-

ban a terület ráhúzódik a Kunadacs-Kerekegyháza 

36.
delmi Terület | D2

Kunadacsot Kunszentmiklós irányában elhagyva, 

4 km megtétele után érjük el a löszpusztamaradványt. 

9.  | D–E4

mészeti értékekben leggazdagabb területe Páhiról 

után balra találjuk a védett területet, mely rövidebb 
oldalával húzódik ki a földútra. A II. számmal jelölt 

leti irányban induló földút mentén kb. 500 m után 

van. A III. és IV. területre úhgy jutunk el, hogy a csen-

a települést az 5. földúton észak felé fordulunk, majd
a szeméttelep mellett elhaladva kb. 2 km után érjük el

bozótos. Ide csatlakozik egy földút keleti irányba, 
mely elvezet a III. területhez. 

10.  | D4

44. Kunpeszéri nyíres-nyáras | D2

ról jobbra kell letérni). Egyenesen haladva érjük el 

jobbra letérve gazdasági épületek mellett elhaladva 

melt tölgyes magasságában). Itt az északnyugat felé 

45. Kunpeszéri-tölgyes | D2

Kunpeszér települést  a Béke út folytatásában észa-

2 km megtétele után ágazik el V-alakban. Ennek bal 
oldali szárát követve északi irányban érjük el az egy-

útra jobbra letérve gazdasági épületek mellett elha-

védett tölgyest. 

46. Ladánybenei Madarasi-tó | F2

lunk, majd egy, az 5-ös úthoz csatlakozó földúthoz 

az Orcsik András utcán vagy a József Attila utcán 
térhetünk le a központ felé. A második keresztutca
a Dózsa Gy. utca, ennek túlsó oldalán, az Orcsik Já-

hektáros közparkot.

11.  | B5

A területet szárazföldön a Hartai Duna-sziget irá-

ni, majd a sportpályát megkerülve a nyári gáton át 

vetve dél felé a nyaralókat elhagyva földútra érünk, 

úton kell kimenni. Hetényegyházát elérve a Kossuth 

géig, ahol a Huszka Lajos utca sarkán Vackorvár 
Erdei Iskola útmutató táblája is mutatja, hogy jobb-
ra le kell térni. A földutat követve további informá-

21.
botanikus kertje | G3

Kecskemét központjában a Ceglédi útról a Kerkápoly 
utcába kell befordulni és közvetlenül az utca bal ol-

botanikus kertjének bejáratát.

lett (annak keleti oldalán) helyezkedik el, a város 
északi szélén. 

33.  | F6

(annak keleti oldalán) helyezkedik el a város északi 

gyalogosan járhatjuk végig a tanösvényt, illetve ér-
hetjük el a közeli másik védett területet, a Nádas-szi-
getet is.

34. Kiskunmajsai-homokbuckák | F–G5

Bodoglár aszfaltút találkozásánál, a Kiskunhalas 

a védett terület.

megtétele után a csatlakozó földúton balra fordulva 
érjük el a terület szélét.

47. Füzes-tó és környéke | F2

A település belterületének szélén található tóhoz

érkezve a második mellékutcán (Görgey u.) kell le-
fordulni jobbra, az utca végén jobbra vezet egy rövid 

48. Iskola-tó és környéke | F2

vagy a Mizsei úton érdemes lekanyarodni. A tómeder 

a városháza közelében található.

51. Szabadszállási Strázsa-hegy | D3

A Szabadszállás-Kerekegyháza közti útról, Szabad-
szállástól mintegy 5 m-re kell letérni jobbra, a Strucc 

let felé. Kb. 1,5 km után egy kisebb tisztásra érünk, 

tölgy magasodik. Ezután kb. 20 méterre jobbra lát-

be lehet jutni.

A központból a Kossuth Lajos utcán Madaras felé 
haladva hagyjuk el a települést. 3,5 km után bal ka-
nyarral folytatódik az út, ebben a kanyarulatban 
találjuk a Sós-tavat. A tavat balról megkerüli egy 
gépkocsival viszonylag jól járható földút, és átszeli 

közelében kanyarodik el. Ebben a kanyarban lehet 
parkolni. 

3. Bácsalmási-templompark | E8

A templompark (másik nevén Városközponti köz-

rövid sétával juthatunk el a Szent János út átellenes 

4.  | D7

dulás úton) haladva a második keresztutcán (Dózsa 
György) balra fordulunk. Elhaladva a település teme-

Az 5-ös útról Kecskemét és Lajosmizse között

Csárdával szemben induló földúton kell letérni dél-

további 1 km megtétele után érjük el a Kecskemét 

24.  | G3

5 km-t haladva érjük el a Kiskunsági Nemzeti Park 

lethez a földút.

37. Kunadacsi-tölgyes | E3

sági területe, bejárása csak külön engedéllyel lehet-

kori tölgyest.

38. Baracsi-kaszálók | E2

dulva Kunbaracs felé vezet egy út, melyen 1,5 km-t 
haladva a második bal kéz felöli földúton kell letér-
ni és kb. 400 m megtétele után érjük el a Hosszúláp 
helyi védett terület északi szélét, majd a földúton to-

szálók területén.

39. Hajólapos | E2–3

melyet egy impozáns diófasor szegélyez. 3,8 km-t 

5. Farkasordító-domb | G5

lepülés központját elhagyva a Mikszáth úton jutunk ki

egyenes földútban folytatódik. A település szabályos 
négyszögletes parcellákra osztott külterületén, mint-

6. Homokbuckás-domb (Akácfa u.) | G4

hagyva balra letérünk az Akácfa utcára. Az utca vé-

buckás terület.

földúton lehet dél felé haladva bejárni a területeket. 
Homokmégy-Alsómégy szállástelepülésen az ún. 
szaktelepi (részben betonozott) úton is ki lehet jutni 
kb. 3 km megtétele után a volt tsz-telepig, ahonnan 
gyalogosan érdemes bejárni a közeli kaszálókat.

16. Kalocsa, Érsekkert | B6

útról a Kossuth Lajos úton a Szent Kereszt Kórház 

A parknak több bejárata van, egyik közvetlenül
az érseki palota mögött, másik a parkoló közelében. 

pun keresztül látogatható.

25.
G8

lás és Mórahalom között 
térünk le a Kelebia felé 

kb. 4 km megtétele után 
délkeleti irányban indul 
az Ásotthalomra veze-

felé egy földút ágazik ki. Közvetlenül az aszfaltút és 
a földút találkozásának közelében, a földúttól balra 

26.  | F3

Kerekegyháza belterüle-

az egy útszéli keresztnél 
induló Jókai utcán kell 
kimenni, mely a telepü-
lés szélén földútban folytatódik. Az út mentén balra 
találunk egy nagy kertészetet, majd továbbhaladva 

Kerekegyháza vagy Lajosmizse irányából érkezve 

kell balra fordulni, ami aztán a település szélén föld-
útba vált. Ezután baloldalon egy juhászatot elhagy-

A terület közepén egy viszonylag jól járható, homo-
kos földút vezet keresztül.

40. Hosszúláp | E2

 
dulva Kunbaracs felé vezet egy út, melyen 1,5 km-t 
haladva a második bal kéz felöli földúton kell letérni 
és kb. 400 m megtétele után érjük el a Hosszúláp he-
lyi védett terület északi szélét.

41. Kunbaracsi borókás buckák | E3

A terület teljes egészében 

sa csak külön engedély-
lyel lehetséges. Minden 

gyelmeztet erre, illetve sorompókat is elhelyeztek.

49.  | H3

Kecskemétet kelet felé elhagyva a 44-es úton, a 44-es

50. Pirtói-homokbuckák | E6

A területre az 53-as 

mes közötti szakaszon 
nyugati irányban kell 
letérni a Soltvadkert-

ban több földút vezet be a területre. 
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