Természetvédelmi prioritások és célkitűzések
Sajó-völgy HUAN20006 (ha)
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
Élőhelyek:

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 6440
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) 6510

Fajok:

Petényi márna (Barbus meridionalis petenyi)
Homoki küllő (Gobio kessleri)
Németbucó (Zingel streber)
Törpecsík (Sabanejewia aurata)
Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)
Dízses légivadász (Coenagrion ornatum)
Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)
Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon
található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a
Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a
fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:
•

•
•

•
•
•

A Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei esetében a zavartabb állományokban az
invázív vagy gyomfajok visszaszorítása érdekében évenkénti kaszálás, illetve
esetenként szelektív cserjeirtás végzése szükséges az állapotuk javítása érdekében. A
természetközeli állapotú állományokban a zavartalanság biztosítása szükséges.
A sík- és dombvidéki kaszálóréteken évenkénti kaszálás végzése szükséges, illetve a
degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg. A
legeltetés ezeken az élőhelyeken mellőzendő.
A kiemelt jelentőségű halfajok állományok fennmaradása érdekében a Sajón
természetközeli állapotú, gyorsabb folyású mederszakaszok fenntartása szükséges,
amelyeken a hosszirányú átjárhatóság biztosított. A Sajón a kavicspadok, mint
szaporodóhelyek megmaradása is szükséges. Szintén szükséges a vízfolyást kisérő fás
vegetáció fennmaradása, a kisvizi meder szélén is. A kiemelt jelentőségű halfajok
állományának növekedése érdekében haltelepítés csak indokolt esetben végezhető, s
akkor is csak őshonos, a víztérre jellemző halfajok telepíthetők.
Az erdei szitakötő állományának megőrzéséhez sebesebb áramlású, durvább aljzatú
folyószakaszok fennmaradása szükséges.
A díszes légivadász állományának megőrzéséhez lassú folyású, vízinövényzettel
gazdagon benőtt vízfolyás-szakaszokat szükséges fenntartani.
Minden vízhez kötődő prioritás faj állományának fennmaradása, illetve növekedése
érdekében fontos a szennyező források felszámolása.

•
•
•

A Janka-tarsóka állományának megőrzése érdekében az élőhelyéül szolgáló
gyepterületek évenkénti kaszálása és a beszántások megakadályozása szükséges.
Az antropogén hatásra kialakuló gyakori tűzeseteket megelőzendők.
A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.

