Mura mente HUBF20043 (2136 ha)
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben):
Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 3150
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 3270
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
6410
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai 6430
Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7230
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91F0
Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) 91K0
Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 91L0
Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben)
csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)
halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
homoki küllő (Gobio kessleri)
hód (Castor fiber)
lápi póc (Umbra krameri)
leánykoncér (Rutilus pigus)
mocsári teknős (Emys orbicularis)
réti csík (Misgurnus fossilis)
selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
szarvasbogár (Lucanus cervus)
széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
törpecsík (Sabanejewia aurata)
vidra (Lutra lutra)
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:
A terület fő célkitűzései:
• A területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és
közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése,
fenntartása, különös tekintettel a természetes eutróf tavakra, a puhafás és keményfás
ligeterdőkre, éger- és kőrisligetekre, láperdőkre.
• A közösségi jelentőségű növény- és állatfajok állományának, egyedszámának,
populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra:
szarvasbogár, valamennyi hal, mocsári teknős, denevérfajok, vidra.
További célok és végrehajtandók:
• A terület vízellátását és természeteshez közeli vízjárását – különös tekintettel a
holtágakra - a vízhez kötött életmódot élő jelölőfajok igényeinek megfelelően
biztosítani.
• A holtágak, mellékágak, tavak természetességének - különös tekintettel, mint a halak
szaporodóhelye – javítása.
• Az inváziós fafajok visszaszorítása, hosszú távon teljes kiirtása.
• Az inváziós növényfajok, így a magas aranyvessző, bíbor nebáncsvirág, selyemkóró,
japánkeserűfű visszaszorítása.
• Az erdők természetességének hosszú távon történő fenntartása. A gyepek természetes
beerdősülésével létrejött őshonos fákkal borított területek elsődleges rendeltetésénél a
védelmi cél az elérendő.

