
Nagy-Hanyi /HUBN20037/ 
 
PRIORITÁS 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: 
 

• pannon szikes sztyeppék és mocsarak (*1530) 
• síksági pannon löszgyepek (*6250) 
• Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440) 
• Janka tarsóka (Thlaspi jankae) 
• Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) 
• Vöröshasú unka (Bombina bombina) 
 

 
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; 

• A sziki magaskórós kiemelkedő értéket jelentő állományánál a siskanád (Calamagrostis 
epigeios) térhódításának megfékezése, kezelése; 

• A pusztai vizes élőhelyek (mocsárrétek, mocsarak) vízellátásának biztosítása, a 
növényzet záródásának megakadályozása megfelelő kezeléssel (kaszálás), elsősorban a 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) 
élőhelyeinek fenntartása érdekében; 

• A Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) szigetszerű állományainak folyamatos felmérése, a 
veszélyeztető tényezők meghatározása és ebből következő speciális kezelések (pl. 
gyommentesítés, mozaikos kaszálás, legeltetés) végrehajtása; 

 
2. TOVÁBBI CÉLOK 

 
• A legelő állatfajok tekintetében prioritást élvez a szarvasmarha, a juh és a ló. 
• a gyepek részarányának növelése, az arra alkalmas szántóföldek visszagyepesítésével; 
• a szántó művelési ágban maradó területeket extenzív módszerekkel, fajvédelmi előírásokkal, 

vagy kifejezetten fajvédelmi céllal lehet fenntartani (pl. túzok élőhelyek); 
• a gyepeken felverődő szúrós legelőgyomok arányának csökkentése, előtérbe helyezve a 

mechanikus gyomirtást; 
• a Hanyi-eret kísérő parti növényzetben az idegenhonos gyalogakác (Amorpha fruticosa) 

visszaszorítása, elsősorban mechanikai módszerekkel (pl. kaszálás, szárzúzás); 
• A  Hanyi-ér kedvező ökológiai állapotának fenntartása / helyreállítása a kívülről érkező 

szennyező  hatások csökkentésével, illetve a meder és a partvonal állapotát, a hosszirányú 
átjárhatóságot és a vízminőséget érintő egyéb negatív hatások megelőzésével (különösen a réti 
csík (Misgurnus fossilis), vágó csík (Cobitis taenia) fajok kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartásához / eléréséhez). 



• A nyílt pusztai táj és táji elemeinek a fenntartása (pl. kutak- és itatók), lehetőség szerint 
fejlesztése. 

• a területen megtalálható fasorok, erdősávok fenntartása, felújítása, előtérbe helyezve az 
erdőgazdasági tájra jellemző, honos fafajokat (pl. kocsányos tölgy, mezei szil, mezei juhar, 
magyar kőris) 


