Jászkarajenői puszták HUDI10004 különleges madárvédelmi terület
Prioritás:
„Kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, helyreállítása”:
Költő fajok:
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Törpegém (Ixobrychus minutus)
Kerecsensólyom (Falco cherrug)
Cigányréce (Aythya nyroca)
Pusztai ölyv (Buteo rufinus)
Kék vércse (Falco vespertinus)
Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus)
Haris (Crex crex)
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)
Gulipán (Recurvirostra avosetta)
Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)
Nagy goda (Limosa limosa)
Szalakóta (Coracias garrulus)
Kis őrgébics (Lanius minor)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)
Sárszalonka (Gallinago gallinago)
Piroslábú cankó (Tringa totanus)
Vonuló madárfajok:
Kékes rétihéja (Circus cyaneus)
Aranylile (Pluvialis apricaria)
Nagy póling (Numenius arquata)
Célkitűzések:
Általános célkitűzés:
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés
alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti
állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:
Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem
csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a szalakótát (Coracias garrulus), az
ugartyúkot (Burhinus oedicnemus), a nagy godát (Limosa limosa) a bölömbikát ( Botaurus
stellaris), a cigányrécét (Aythya nyroca), a pusztai ölyvet (Buteo rufinus) és a
kerecsensólymot (Falco cherrug), a kék vércsét (Falco vespertinus).
A jó állapotú gyep, nádas, mocsár élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas
természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.

Változatos extenzív tanyás földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése.
A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása.
Kisvizek, szikes tavak és egyéb vízállásos élőhelyek rekonstrukcióinak elősegítése,
támogatása.
Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre.
Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése,
továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a sztyepprétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése a
szántóterületeken. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb
esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.:
crossmotorozás, quadozás,) megszüntetése.

gépjármű

forgalom,

A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak
csökkentése érdekében.
MTÉT terület támogatási rendszerének bővítése a jelölő fajok érdekében, minél több
gazdálkodó bevonása a programba

