HUDD10004 Béda-Karapancsa
Prioritások:
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása:
Nagy kócsag (Egretta alba)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)
Barna kánya (Milvus migrans)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Partifecske (Riparia riparia)
Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)
Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
helyreállítása:
Fekete gólya (Ciconia nigra)
Kis kócsag (Egretta garzetta)
Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.
Fő célkitűzések:
 A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló
vízellátásának és vízjárásának biztosítása.
 Az értékes és egyedülálló Duna-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők,
mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka
madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének
növelése.
 Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos
társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a
társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése.
 Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt
faanyag biztosítása.
 A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása.
 A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok
késleltetésével, visszafordításával.
További célok és célkitűzések:
 A Duna menti holtágak és mellékágak megőrzése.
 Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása.
 Kavics- és homokzátonyok megóvása.

 A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben
létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési
és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a
terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
 A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi
bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az
ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a
természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
 A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a
természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően.
 Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a
termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké
átalakítása.
 A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző
fajok 6megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti
jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok
esetében (pl. Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna
kijelölése.

