
Természetvédelmi prioritások és célkitűzések a HUHN10005 Jászság kódú és elnevezésű, 

különleges madárvédelmi területre 

 

Prioritás: 

 

Parlagi pityer (Anthus campestris) 

Parlagi sas (Aquila heliaca) 

Réti fülesbagoly (Asio flammeus) 

Ugartyúk (Burhinus oedicnemus) 

Fehér gólya (Ciconia ciconia) 

Fekete gólya (Ciconia nigra) 

Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 

Kékes rétihéja (Circus cyaneus) 

Szalakóta (Coracias garrulus) 

Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) 

Fekete harkály (Dryocopus martius) 

Kerecsensólyom (Falco cherrug) 

Kék vércse (Falco vespertinus) 

Rétisas (Haliaeetus albicilla) 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus) 

Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 

Kis őrgébics (Lanius minor) 

Nagy goda (Limosa limosa) 

Túzok (Otis tarda) 

Aranylile (Pluvialis apricaria) 

Piroslábú cankó (Tringa totanus) 

 

Általános célkitűzés: 

 A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául 

szolgáló közösségi jelentőségű fajok és azok élőhelyei 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 (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési 

módokat felsorolva): 

 

 A Jászság különleges madárvédelmi terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira 

jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme 

 A Jászságban emelkedő számban fészkelő parlagi sas párok állományának megőrzése: 

fészkelésüknek biztosítása mezővédő fasorok, illetve régi tanyahelyek idős facsoportjainak 

megőrzésével, fejlesztésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával 

 A fekete gólya fészkelő- és vonuló állományának megőrzése: idős, őshonos állományú 

erdők fenntartásával, degradációjuk megelőzésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának 

biztosításával, a táplálkozási lehetőségek javítása a laposokban vízállásos területeken, régi 

Zagyva és Tarna mederben megmaradt vízfoltok megtartásával 

 A fekete harkály és balkáni fakopáncs költőállományának oltalma: a természetközeli 

állapotú erdőállományok fenntartásával, a nemes nyarasok őshonos állományokra történő 

cseréjével 

 A Jászság szalakóta állományának megőrzése, állománynövekedésének biztosítása 

mesterséges odúk kihelyezésével, karbantartásával a nagyobb egybefüggő és maradvány 

gyepek, illetve idős hazai facsoportok, fasorok megőrzésével, azok felújításának 



biztosításával 

 A Jászság kék vércse állományának növelése: mesterséges fészkelő ládák kihelyezésével, a 

legeltetés szintjének emelésével és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával, a 

fészektelepek helyéül szolgáló és az őszi gyülekezőhelyként használt facsoportok 

megőrzésével, fejlesztésével 

 A Jászság kerecsensólyom állományának megőrzése, növelése műfészkek kihelyezésével, 

karbantartásával 

 A Jászság kis őrgébics állományának megőrzése a mezővédő fasorok, bokros-fás 

tanyahelyek, facsoportok védelmével 

 A tövisszúró gébics védelme az erdőszegélyek, fasorok honos cserjeszintjének 

megőrzésével, honos fajösszetételű cserjeszintek fejlesztésével 

 A Jászság vízállásos és laposabb területeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja állomány 

megőrzése, a fészkelő területek be nem szántásával, a vízállásos területek vízszintjeinek 

megtartásával 

 A Jászság száraz, szikesedett gyepterületeinek megőrzése a legeltetés intenzitásának 

növelésével a kis számú, de rendszeres fészkelő, illetve átvonuló ugartyúk továbbá a parlagi 

pityer állomány megőrzése céljából 

 A fehér gólya védelme: elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a 

fészkelés biztonságának növelésével 

 

 


