KESZNYÉTEN (AZONOSÍTÓ: HUBN10005)
PRIORITÁS
A területen, a kijelölés alapjául szolgáló, un. jelölőfajok közül az országos és
nemzetközi viszonylatban is jelentős állománnyal bíró (A és B kategóriába sorolható)
madárfajok kedvező védelmi helyzetének fenntartása, egyes fajok vonatkozásában
védelmi helyzetük javítása.
Meghatározott prioritás-fajok:
• Fekete gólya - Ciconia nigra
• Nagy kócsag - Egretta alba
• Kis kócsag – Egretta garzetta
• Bakcsó – Nycticorax nycticorax
• Piroslábú cankó – Tringa totanus
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK
Általános célkitűzések: A különleges madárvédelmi terület természetvédelmi
célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, az ezen célok
elérését szolgáló természeti állapot és fenntartó földhasználat feltételeinek biztosítása.
SPECIFIKUS CÉLOK
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A területen előforduló időszakos vízállások megtartása, a vizes
élőhelyfejlesztések üzemeltetése, kezelésük hosszú távú biztosítása;
A vizes élőhelyek ökológiai vízigényének és természeteshez közeli
vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát
alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően;
A gémtelepek fészkelési időben történő teljes zavartalanságának a biztosítása,
elsősorban a kis- és nagykócsag, a bakcsó és a kis kárókatona védelme
érdekében;
A mocsári szukcessziós sor (lápok - nádasok / gyékényesek / tavikákások –
magassásosok – mocsárrétek) mozaikoltságának fenntartása a kezelési
feladatok összehangolásával, az adott év ár- és csapadékjárásának a figyelembe
vételével;
nádasok időbeni és térbeni változatosságának biztosítása téli nádaratás
szabályozásával;
A nyílt vízfelület, a hínárnövényzet és a változatos összetételű mocsári
növényzet arányának területrészek szerinti fenntartása, optimalizásálása,
helyreállítása.
Az időszakos vízborítású területek arányának növelése, parti madarak
fészkelési lehetőségeinek fejlesztése.
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A haris költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő
kaszálási technikák alkalmazásával.
A térségre jellemző gyepterületek természetes állapotának fenntartása a
megfelelő gyephasznosítás és kezelés biztosításával;
Nem hasznosított gyepterületek esetében a szukcessziós folyamatok gátlása, a
fás-és cserje vegetáció, valamint a nem őshonos inváziós fajok és a nád
terjedésének megakadályozása;
Szántóföldek esetében fenn kell tartani a térségre jellemző, hagyományos
növénykultúrák területi részesedését, és támogatni kell az alacsony intenzitású
termesztéstechnológia alkalmazását;
Kerülni kell, illetve megakadályozandó az intenzív technológián alapuló és a
hagyományos táj-és élőhelystruktúrába nem illeszkedő nagy területigényű
monokultúrák (energia-ültetvények) térnyerése;
A területen előforduló fasorok, facsoportok, erdősávok fenntartása,
természetességi állapotuk őshonos fafajokkal történő javítása;
A terület apróvadállományának megerősödését szolgáló, valamint a fészkelő
madárfajokat veszélyeztető predátor- és dúvadállomány kontrollját biztosító
vadgazdálkodás támogatása;
Szándékos vagy gondatlanságból fakadó madármérgezések teljes felszámolása;
A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi
eszközökkel történő felszerelése, ill. meglévő szabadvezetékek földkábellel
történő kiváltása szükséges;
új, táji léptékben ható, a nyílt, tagolatlan pusztai környezethez kötődő
madárfajok állományát veszélyeztető vonalas létesítmények kiépítésének
megakadályozása, a meglévő, napjainkra gazdasági funkcióját vesztett vonalas
létesítmények felszámolása;
egyes prioritás-fajok vonatkozásában (pl. fekete gólya, partimadarak) a
fészkelő, - gyülekező, - éjszakázóhelyek védelme, zavartalanságuk biztosítása;

