Természetvédelmi prioritások és célkitőzések
Hajta-mente HUDI20025 kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület
Prioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
Közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak, 6250
Síksági pannon löszgyepek, 6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy
agyagbemosódásos talajon,
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Enyves
éger és magas kıris alkotta ligeterdık
Közösségi jelentıségő állatfajok: nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata), lápi póc (Umbra
krameri), réti csík (Misgurnus fossilis), vöröshasú unka (Bombina bombina), mocsári teknıs
(Emys orbicularis)
Közösségi jelentıségő növényfajok: kisfészkő aszat (Cirsium branchycephalum), homoki
nıszirom (Iris humilis ssp arenaria)
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.
Specifikus célok:
Kedvezı természetvédelmi helyzet megırzése:
A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, síksági pannon
löszgyepek, pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy
agyagbemosódásos talajon, enyves éger és magyar kıris alkotta ligeterdık, kiterjedésének,
szerkezetének, fajkészletének megırzése.
A területen található nagy szikibagoly, lápi póc, réti csík, vöröshasú unka, mocsári teknıs,
kisfészkő aszat, homoki nıszirom állományok fennmaradásának biztosítása.
Nem véghasználható a tíz éves erdıtervezési cikluson belül - jelölı élıhely típusonként
vizsgálva -több idıs erdıállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai
funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölı erdei élıhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függı jelölı élıhelyek számára a megfelelı vízellátottság és vízháztartás
biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetıek.
Kedvezı természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvesszı, zöld juhar, fehér akác,
bálványfa, feketefenyı által veszélyeztetett jelölı gyeptársulások megóvása a degradációtól,
az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölı
gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.

A jelölı erdei élıhelyek állományaiban elıtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdıborítást
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítı használatok alkalmazását, valamint
közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a
természetes állapotokhoz.
Szükséges a Hajta-menti mocsarak, valamint a Hajta-patakot kísérı egykori medrek Dánysári-legelı,
Boldogkátapuszta,
Kisszékes-legelı,
Öreg-Hajta
morotváivízutánpótlásának kidolgozása és megvalósítása a Hajta-patakból.
A többlet vízhatástól függı jelölı élıhelyek és a jelölı hal- és kétéltő fajok természetvédelmi
helyzetének javítása érdekében Hajta-patakon több vízvisszatartó mőtárgy létesítése
szükséges.
A Zagyva folyóból történı vízátvezetés lehetıségének megvizsgálása a terület
vízháztartásának javítása érdekében.
A vöröshasú unka, réti csík és lápi póc védelme érdekében a patak medrének árnyékolása
ıshonos fák ültetésével.
A legeltetés újraindítása a tóalmási Legelıdőlın és a tápiószelei Kisszékes-legelın.
A tájidegen fafajokból álló ültetvényeket fokozatosan fafajcserés szerkezet átalakítással
szükséges felújítani a Hajta-mocsár körül.
A jelölı élıhelyekben és fajokban gazdag gyeptársulások közötti zárványszántó
visszagyepesítése az ökológiai kapcsolatok helyreállítása végett.

