Természetvédelmi prioritások és célkitűzések a HUHN10004 Közép-Tisza kódú és
elnevezésű, különleges madárvédelmi területre
Prioritás:
Jégmadár (Alcedo atthis)
Vörös gém (Ardea purpurea)
Cigányréce (Aythya nyroca)
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Fekete gólya (Ciconia nigra)
Haris (Crex crex)
Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)
Fekete harkály (Dryocopus martius)
Nagy kócsag (Egretta alba)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)
Törpegém (Ixobrychus minutus)
Tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Barna kánya (Milvus migrans)
Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
Halászsas (Pandion haliaetus)
Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)
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, lehetőség szerinti fejlesztése, a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek
biztosítása, valamint a jelölő fajok állományainak és költőhelyeinek rendszeres monitorozása.
Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb
intézkedési módokat felsorolva):








A fahasználatoknál általános elvárás, hogy költési időszakban március 15 – augusztus 1
között semmilyen fahasználat nem folyhat a zavartalan fészkelés és fiókanevelés
érdekében.
A Közép-Tisza különleges madárvédelmi terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi
viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme.
A Közép-Tiszán emelkedő számban fészkelő és telelő rétisas állomány növekvő
tendenciájának megőrzése az idős, őshonos állományú erdők megőrzésével, illetve azok
természetes megújulásának elősegítésével, valamint a költés zavartalanságának
biztosításával.
A fekete gólya fészkelő- és vonuló állományának megőrzése az idős, őshonos állományú
erdők fenntartásával, illetve azok természetes megújulásának elősegítésével, a
fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával, továbbá a táplálkozási lehetőségek
javításával, a kubikok, holtágak és más vizes élőhelyek vízmegtartó képességének
javításával.
A fekete harkály és balkáni fakopáncs költőállományának oltalma: a természetközeli
állapotú erdőállományok fenntartásával és azok természetes megújulásának












elősegítésével, valamint a jelenleg kiterjedt ipari faültetvények őshonos állományokra
történő fokozatos cseréjével, a holtfa megfelelően magas arányának megtartásával.
A Tisza szakadó partfalaiban fészkelő madárfajok állományának általános védelme,
különös tekintettel a jégmadárra és a parti fecskére. Az árvízvédelmi szempontból
indifferens folyószakaszokon a természetes mederalakulatok előtérbe helyezése a
biztosított partokkal szemben.
A barna kánya állományának oltalma a folyó parti galéria erdők őshonos szerkezetű
faállományának védelmével.
A tövisszúró gébics és karvaly poszáta védelme a hullámtéri erdők cserjés szegélyeinek
és tisztásainak védelmével, valamint őshonos fajokból álló cserjések, bokorfüzesek
fenntartásával és fejlesztésével, a nem őshonos fásszárúak folyamatos visszaszorításával.
A hullámtéri kaszálórétek és legelők hosszú távú megőrzése a haris állomány
védelmében, a kaszálások időbeli- és térbeli korlátozásával, a legeltetés szabályozásával,
az élőhelyek becserjésédésének a megakadályozásával.
A stabil, de lokalizáltságuk folytán rendkívül sérülékeny gémtelepek oltalma és a
költőtelepeknek otthont adó erdőállományok védelme, valamint hosszú távú megőrzése.
A Tiszazugi szikes tavakon és a Cibakházi-Holt-Tiszán fészkelő Európa-szerte
sérülékeny cigányréce állományának védelme a vizes élőhelyek vízmegtartó
képességének javításával és vízivad-vadászat térbeli és időbeli korlátozásával.
A Közép-Tiszán átvonuló- és telelő úszóréce-csapatok vonuló- és gyülekezőhelyeinek
védelme a vízivad-vadászat tilalmának fenntartásával.
A fehér gólya védelme elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel
együttműködve biztonsági berendezések felszereltetésével és fészektartók
kihelyezésével, valamint a táplálkozóhelyek védelmével.
A szikes tavak nádasaiban fészkelő gémfélék, barna rétihéja, nyári lúd és egyéb jelölő
madárfajok állományainak szinten tartása: a vízszint és a nádvágás szabályozásával.

