
Tiszaújvárosi ártéri erdők (HUBN22096) 
 
PRIORITÁS  
  
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása / helyreállítása:  
  

• keményfás ligeterdők nagy folyók mentén  Quercus robur,  Ulmus laevis és  Ulmus 
minor,  Fraxinus excelsior vagy  Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 
(91F0)  

• Enyves éger  (Alnus glutinosa)  és magas kőris  (Fraxinus excelsior)  alkotta 
ligeterdők  (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 

• folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei (6440)  
• díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 

 
 
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 keményfa ligeterdők (91F0) elegyességét, természetes felújítását biztosító 
erdőgazdálkodási módok érvényesítése, melyben hangsúlyosan jelentkeznek az idős 
állományrészek és faegyedek, a holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős 
elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosításával;  

• A keményfa (91F0) és puhafás ligeterdők (91E0) esetében fokozatos átállás valamely 
folyamatos erdőborítást biztosító művelési módra, egyúttal a véderdő funkció előtérbe 
helyezése a gazdasági rendeltetéssel szemben; 

• A mocsárréti, kaszálóréti üde gyepek (6440) állományainak fenntartása / helyreállítása 
legeltetéssel ill. kaszálással;  

• A díszes tarkalepke (Euphydrias maturna) élőhelyének védelme érdekében meg kell 
őrizni jó vízellátottságú üde erdőszegélyeket, törekedni szükséges az erdőszegélyek 
elegyfafajainak kíméletére, valamint a megfelelő vízháztartás biztosítására  

  
 

2.  TOVÁBBI CÉLOK  
  

• A Tisza ás az öntözővíz csatorna hullámterében található ligeterdők, mint több jelölő 
faj számára fontos élőhely és ökológiai folyosó fenntartása, ökológiai állapotának 
(elegyesség, koreloszlás, holt faanyag mennyisége) javítása, az inváziós fásszárúak 
(pl. zöld juhar, amerikai kőris, gyalogakác) visszaszorítása mechanikai, szükség esetén 
vegyszeres kezelésekkel;  

• 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 nagyvad, elsősorban a vaddisznó, okozta természetvédelmi károk csökkentése; 
• Az ártéri pionír ruderális növényzet (3270) élőhely típusok állományainak fenntartása, 

illetve kialakulásuk elősegítése a terület folyó- és állóvizeit érintő természetes 
folyamatok (áradások, kiszáradások) hosszú távú biztosításával;  

• Az illegálisan kialakított anyagnyerő helyek, hulladéklerakó helyek gyom és hulladék 
mentesítése, további lerakások megakadályozása,  őshonos fafajú erdő kialakításával / 
helyreállításával; 

• A közösségi jelentőségű erdei élőhelyeken a közösségi jelentőségű, fokozottan védett 
madárfajok (Haliaetus albicilla, Ciconia nigra) fészkelőhelye körül az adott faj 
igényeinek megfelelő méretű és időtartamú védőzóna kijelölése. 


