Természetvédelmi prioritások és célkitűzések
Bodrogzug és Bodrog hullámtere HUBN20071 (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
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0

Fajok:

Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
Tavi denevér (Myotis dasycneme)
Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
Közönséges denevér (Myotis myotis)
Széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus)

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:
•

•

•

•
•
•
•

Az ártéri mocsárrétek fennmaradását az időszakos vízállástól függően évenként
legalább egyszer történő kaszálással, illetve szakaszoló, vagy pásztorló legeltetéssel
szükséges biztosítani. A kaszálóréteken megjelenő özönnövény fajok eltávolítandók,
cserjésedés esetén a megjelenő fásszárúak is. A degradálódott foltokon az
özönnövényeket (pl. gyalogakác) visszaszorításával szükséges az állapotukat javítani.
A puhafás ligeterdők esetében a zavartalanság biztosítása mellett az élőhelyen
esetlegesen megjelenő invázív fásszárú növények (Acer negundo, Fraxinus
pennsylvanica) eltávolítandók. A puhafás ligeterdők területarányát a nemesnyaras
állományok rovására növelni szükséges. Meglevő ligeterdők helyén a továbbiakban
idegenhonos állományok nem alakíthatók ki. Tarvágás helyett mindenütt szálaló
jellegű gazdálkodás (szálalás, szálalóvágás) végezhető.
Minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében szükséges a szálláshelyek
zavartalanságának biztosítása a és a kedvező adottságok (pl. megfelelő méretű
berepülőnyílások, héjazat) fenntartása. Szaporodási időszakban minden jelentősebb
épületlakó denevérkolónia esetében az épületek díszkivilágítása mellőzendő.
A lehető legnagyobb számban meghagyandók az erdőkben a denevérek számára
alkalmas odvas fák.
A denevérek táplálékául szolgáló szúnyogok irtása mellőzendő.
A széles tavicsíkbogár állományának megőrzése céljából szükséges fenntartani a tiszta
vizű holtmedrek és azok vegetációjának zavartalanságát, biztosítani kell az átöblítő
hatású árvizek számára a tavak szabad átjárhatóságát.
A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.

