Természetvédelmi prioritások és célkitűzések HUHN20002 Hortobágy kódú és elnevezésű,
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése:
Élőhelyek:
1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
6250 Síksági pannon löszgyepek
91I0 Euro-szibériai erdősztyepp tölgyes
Fajok:
Vidra (Lutra lutra)
Molnárgörény (Mustela eversmanni)
Csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis)
Ürge (Spermophilus citellus)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Vöröshasú unka (Bombina bombina)
Tarajos gőte (Triturus cristatus /dobrogicus/)
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
Réti csík (Misgurnus fossilis)
Vágó csík (Cobitis taenia)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzeri)
Sztyepplepke (Catopta thrips)
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata)
Szarvasbogár (Lucanus cervus)
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)
Mételyfű (Marsilea quadrifolia)
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, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó
gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések:
• A gyepek jelenlegi (helyenként a jelenleginél jobb) állapotának fenntartását célzó
legeltetési/kaszálási rendszer kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel a megfelelő
sziki legelőtársulások rövidfüvű állapotának biztosítására, a rájuk jellemző, de ritka
közösségi jelentőségő fajok (túzok, sziki fészkelő madarak és lepkék stb.) védelme,
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valamint a kíméletesebb kaszálási- gyepkarbantartási rendszerek honosítása és fenntartása.
A legeltetéses földhasználat támogatása a kaszálással szemben;
A pannon löszgyepek kategóriába sorolható háti gyepek, gyepes kunhalmok mérsékelt
legeltetése, szükség esetén irányított égetése, sérült vegetációfoltok helyreállítása;
A természetes és természetközeli pusztai és vizes élőhelyek, erdőfoltok mozaikjainak
megőrzése;
Magányos idős fák oltalma;
Bolygatott gyepterületek gyomirtó kaszálása, ellenőrzött égetése;
A még meglevő, nem idegenhonos fák és facsoportok teljes kímélete, fáslegelő-szerű
fenntartása-felújítása;
A még meglevő sziki tölgyes állományokban átállás olyan erdőkezelési módszerre, mely a
folyamatos erdőborítást biztosítja, ugyanakkor idős, odvas faegyedek és holt faanyag kellő
arányú meglétét is. A felújításhoz és vadkárelhárításhoz szükség esetén vadkerítés
alkalmazandó;
Zárványszántók extenzív, lehetőség szerint vegyszermentes művelésének biztosítása, az
intenzív technológiák és fajok/fajták alkalmazásának megszüntetése;
Belvízlevető csatornák-árkok „wetland”-típusú szikes élőhelyeket lecsapoló hatásának
megszüntetése, mérséklése, lehetőség szerint;
A Hortobágy-Berettyó, mint hidrológiai tengely és fontos hal élőhely vízminőségének
javítása, különös tekintettel a haváriaszerű jelenségek megakadályozására, különös
tekintettel a felvízről érkező kommunális szennyvizek nádas-szűrőmezős, vagy még
hatékonyabb tisztítására;
A mindenféleképpen megmaradó, érintett, belvízlevezető szerepű csatornák jelenleginél
kíméletesebb kezelése-fenntartása ((kotrások, vízi növényzet irtásának, parti fák és cserjék
eltávolításának stb. visszaszorítása). Természetvédelmi célú vízvisszatartó létesítmények
fenntartandók, újak telepítendők;
Bolygatott, nyílt területek gyomirtó kaszálása, irányított égetése;
Inváziós, illetve tájidegen fa- és cserjefajok (akác, kései meggy, gyalogakác, amerikai
kőris, zöld juhar stb.) folyamatos visszaszorítása a gyepekről és egyéb területekről, az ilyen
fajok uralta gyepeket szegélyező, tervezett erdőkben fafajcsere őshonos, a tájra, és
élőhelyekre természetesen jellemző fajokra. Amennyiben az ilyen fajok őshonosak mellett,
elegyben vannak jelen, folyamatosan eltávolítandók, sarj- és újulatképződésük
megakadályozandó;
Az invaziós lágyszárú növények folyamatos visszaszorítása a gyepekről;
A terület nagyvadállományát olyan szinten tartani, ami nem károsítja a gyepek és erdők
állapotát;
Az állattartó telepek modernizálásának összehangolása a természetvédelmi értékek
megőrzését biztosító érdekekkel a területen található fajok és élőhelyek kedvező
természetvédelmi helyzetének sérelme nélkül.

