Borsodi-Mezőség /HUBN20034/
PRIORITÁS
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése:
•
•
•
•
•
•
•
•

pannon szikes sztyeppék és mocsarak (*1530)
síksági pannon löszgyepek (*6250)
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)
nagy szikibagoly (Gortyna borelii)
vöröshasú unka (Bombina bombina)
dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis)
ürge (Spermophilus citellus)

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található,
a kijelölés alapjául szolgáló 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
1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK
•
•

•

•

•

A területen található, hagyományos tájhasználatot reprezentáló szikes- és löszgyepek
fenntartása, a legeltetés és kaszálás idő- és térbeli mozaikoltságának fenntartásával
(többek között az ürge (Spermophillus citellus) fenntartása érdekében;
A kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) állományok természetvédelmi helyzetét
javítani szükséges, elsősorban az élőhelyeit kedvezőtlenül megváltoztató
vízelvezetések mérséklésével és megszüntetésével, a természetes vízháztartási
viszonyok helyreállításával, továbbá az élőhelyeit érő, mezőgazdasági eredetű zavaró
hatások (így szervesanyag- és vegyszerbemosódások) csökkentésével, és az
állományokat érintő mezőgazdasági területhasználat javítása révén;
A sziki kocsordos rétekhez köthető nagy szikibagoly (Gortyna borelii) élőhelyein a
kaszálási időpontok illetve a kaszálási módok megválasztását az adott év vízjárási
viszonyainak megfelelőn kell meghatározni, figyelembe véve a tápnövény fenológiai
fázisát, állapotát is;
A vöröshasú unka (Bombina bombina), valamint dunai tarajosgőte (Triturus
dobrogicus) teljes életciklusát biztosító vízi-vizes-szárazföldi élőhely-komplexek jó
természetességi állapotának megőrzése, különösen az időszakos vándorlást, illetve
diszperziót biztosító folyosók fenntartása / helyreállítása;
A csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis) potenciális és ismert élőhelyein a növényvédőés rágcsálóirtószerek használatát meg kell tiltani. A szántóföldi műveléses
túzokvédelmi gazdálkodás vegyszeres növényvédelmét csökkentett mennyiségű
gyomirtó és gombaölő szerekkel szükséges megvalósítani. A lehetséges predátorok

•

(vaddisznó, róka, kóbor kutya és macskák) számát a csíkos szöcskeegér élőhelyein, a
legminimálisabb szinten szükséges tartani;
A vizes rekonstrukcióval érintett területegységen a vízvisszatartás biztosítása; a
mocsári, mocsárréti elemek életfeltételeinek biztosítása érdekében;

2. TOVÁBBI CÉLOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A legelő állatfajok tekintetében prioritást élvez a szarvasmarha, a juh és a ló;
a gyepek fenntartásához szükséges, legeltetéshez kapcsolódó táji elemek (pl. kutak és
itatók, szálláshelyek) fenntartása, szükség szerinti fejlesztése;
a gyepek részarányának növelése, az arra alkalmas szántóföldek visszagyepesítésével;
a zárványt képező szántóterületeken csökkenteni kell a vegyszerhasználatot, támogatni
kell az alternatív ill. integrált növényvédelmi rendszereket;
a gyepeken felverődő szúrós legelőgyomok arányának csökkentése, előtérbe helyezve
a mechanikus gyomirtást;
a szikes gyepeken felverődő, gyomként jelentkező nád mechanikus visszaszorítása
legeltetéssel és tisztító kaszálással;
a területen megtalálható fasorok, erdősávok fenntartása, felújítása, előtérbe helyezve
az erdőgazdasági tájra jellemző, honos fafajokat (pl. kocsányos tölgy, mezei szil,
mezei juhar, tatárjuhar, magyar kőris);
A területen előforduló szikes mocsarak, mocsárrétek és a másodlagos vizes élőhelyek
(belvizes szántók, kubikgödrök) vízellátottságának a biztosítása, a gyepen található
belvíz lehetőség szerinti megtartásával;
a vonalas létesítmények (utak, csatornák, árkok) mellett terjedő – és ezáltal erős
fertőzési gócként jelentkező - inváziós növényfajok visszaszorítása szükséges (pl.
gyalogakác, selyemkóró, vadcsicsóka, süntök);

