
 
Természetvédelmi prioritások és célkitűzések a HUHN20015 Közép-Tisza 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: 

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel – 3150 
Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel – 3270 
Folyóvölgyek Cnidion dubii mocsárrétjei – 6440 
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – 91E0 
 
Fajok:  

Tompa folyamkagyló (Unio crassus) 
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) 
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni) 
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer) 
Garda (Pelecus cultratus) 
Magyar bucó (Zingel zingel) 
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) 
Hód (Castor fiber) 
Tavi denevér (Myotis dasycneme) 

  
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: 

• Ki kell dolgozni a site területén lévő holtmedrek kedvező ökológiai állapotban való 
megőrzésének stratégiáját. A jelenleg folyó, gyorsuló ütemű biotikus és abiotikus öregedés 
ellen konzervációs intézkedéseket kell kidolgozni és foganatosítani. 

• Meg kell oldani a még jó ökológiai állapotban lévő hullámtéri gyepek rendszeres, okszerű 
hasznosítását hosszú távon (legeltetés, kaszálás), a beerdősítés csak legvégső esetben, és 
akkor is csak természetszerű erdővé alakítható célállománnyal fogadható el.  

• Az invazív növények nagy kiterjedésű homogén állományait (főként a gyalogakácosok), 
rendszeres kaszálással gyepként kell fenntartani, vagy át kell alakítani természetszerű 
erdővé. 

• A területen található erdők esetében javasolt a véderdő funkciót előtérbe helyezni a 
gazdasági rendeltetéssel szemben. 

• Tájidegen fafajú állományok fokozatos átalakítása természetszerű erdőállományokká. 



• Az élet- és vagyonbiztonságot figyelembe véve a meder speciális élőhelytípust jelentő 
elemeinek (palajok, zátonyok, szakadópartok,) illetve a vízparti zonáció (partél – 
bokorfüzes – ligeterdő) megőrzése a jelölő fajok élő- és szaporodóhelyének biztosítása 
céljából.   

• A site területére eső folyószakaszt a jelölő folyóvizi fajok (hal, puhatestű) ökológiai 
igényeinek megfelelő állapotban kell megőrizni, az élőhely átalakítása (pl. áramlási 
viszonyok megváltoztatása mederduzzasztással, nagy mértékű mederalakítás, 
kanyarátvágás) nem elfogadható. 

• A tavi denevér állomány érdekében figyelemmel kell lenni arra, hogy mindig legyenek  
öreg, odvasodó fákat (is) tartalmazó erdőrészletek. 

• A skarlátbogár állomány védelme érdekében javasolt a természetszerű erdőkben idős, 
odvasodó faegyedeket (fehér és feketenyár), valamint holt faanyagot is meghagyni. 


