Természetvédelmi prioritások és célkitőzések
Ráckevei Duna-ág HUDI20042 kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület
Prioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi
helyzetének megırzése/helyreállítása:
Közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy
Hydrocharition növényzettel, 3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák, 7140
Tızegmohás lápok és ingólápok, 91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus
robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Közösségi jelentıségő állatfajok: lápi póc (Umbra krameri), réti csík (Misgurnus fossilis),
vidra (Lutra lutra), mocsári teknıs (Emys orbicularis)
Közösségi jelentıségő növényfajok: hagymaburok (Liparis loeseli)
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 tızegmohás lápok és ingólápok, disztróf kistavak, ligeterdık,
és eutróf tavi élıhelyek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megırzése.
A területen található lápi póc, réti csík, mocsári teknıs és hagymaburok 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, által veszélyeztetett jelölı gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós
fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
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.
A lápcserjések, pionír facsoportok túlzott térfoglalásának megakadályozása az úszólápok
rögzülésének elkerülése, a lápi vegetáció és a hagymaburok (Liparis loeseli) populációk
megırzése érdekében.

A Ráckevei Duna-ág vízminıségének javítása, különösen a felsı szakaszon, a szennyezı
források feltérképezésével, megszüntetésével.
Az egész Duna-ág területén szükséges megoldani a stégek és az engedély nélkül a nádasokban
kialakított kijárócsatornák által okozott élıhely fragmentálódás problémáját.
Az úszólápok, lápok és disztróf kistavak védelme érdekében a vízinövényzet irtásának,
elkotrásának megakadályozása az egész szakaszon.
A kisgéphajó forgalomra jelenleg érvényes sebességkorlátozás gyakorlatban való
megvalósítása az úszólápokat érı hullámverés csökkentése érdekében, valamint 5 km/h
sebességkorlátozó táblák kihelyezése a fıágon Szigetcsép térségében, illetve géphajóval
történı behajtást tiltó táblák kihelyezése a Szigetszentmiklós, Taksony, Ráckeve-Angyalsziget, Szigetcsép, térségében található hókonyok és mellékágak bejáratához.
A Duna-ág vízügyi üzemeltetését a jelölı élıhelyek védelmével összhangban szükséges
megvalósítani, a napszakos vízszintingadozás elkerülendı, az áramlási sebesség a jelenlegihez
képest ne növekedjen.
A parti ingatlanok melletti vizes élıhelyek betöltésének megakadályozása.
A hagymaburok élıhelyén kézi kaszálással történı élıhelykezelés a téli idıszakban.
A feliszapolódó hókonyok, mellékágak természetvédelmi célú fenntartó kotrása szakaszosan
ütemezve.
Az úszólápokat közvetlenül, közvetve veszélyeztetı infrastrukturális fejlesztések,
területhasználatok megakadályozása, elsısorban Szigetcsépen a Csupi-szigeten, illetve annak
közvetlen környezetében.
A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása.

