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HUDD20073 Szedresi İs-Sárvíz 
 
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének fenntartása: 
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének helyreállítása: 
6250 *Síksági pannon löszgyepek 
 

Természetvédelmi célkitőzések (SDF 6.2 Management): 

Általános célkitőzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitőzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentıségő fajok és élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének megırzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
 
Fı célkitőzések: 

− A mezofil és higrofil gyepek számára a völgyalji területeken megfelelı vízgazdálkodás 
biztosítása. 

− Az egykori meanderek revitalizációja, vízellátásuk javítása – a Sió vagy a Sárvíz irányából – 
lehetıségeinek megvizsgálása, az eredmény függvényében intézkedési javaslatok 
kidolgozása. 

− A területen található vizes élıhelyek megırzése extenzív mozaikos kaszálással. 
− A száraz gyepek fenntartó kezelése extenzív legeltetéssel és kaszálással. 
− A volt İs-Sárvíz löszoldalainak, erdıs-sztyepp foltjainak megırzése a terjeszkedı fehér 

akác visszaszorításával és legeltetéssel.  
− A gyepes területeken a cserjésedés megelızése. 
 

További célok és célkitőzések: 
− A túlnyomó részt mezıgazdasági, lakó és ipari területekkel övezett természetközeli és 

féltermészetes élıhelyek védelmének biztosítása, a kedvezıtlen hatások kiküszöbölése 
− A nedves gyepek szegélyein kialakult és erısen degradálódó szegélytársulások és ligeterdık 

természetességének javítása kaszálással, az inváziós fajok visszaszorításával. 
− A terület szárazodó láprétjeinek kedvezıbb természetvédelmi helyzetbe hozása a 

vízellátottság javításával. 
− A közösségi jelentıségő élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetének 

fenntartása/javítása a közösségi jelentıségő és az élıhelyre jellemzı ritka, védett 
növényfajok (Iris spuria, Crocus reticularis, Orchis laxiflora) megırzésével. 

− A közösségi jelentıségő gyepes élıhelytípusok kaszálási rendjének kialakítása a rajtuk 
fészkelı közösségi jelentıségő madárfajok – haris (Crex crex) – költési idıszakára 
figyelemmel.  

− A területet érintı részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölı és 
egyéb közösségi jelentıségő fajaira és élıhelyeire. 


