
A Tisza Alpár-bokrosi ártéri öblözete HUKN10004 kmt. célkitűzései és 

prioritásai 

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

alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 

lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

 

 Prioritások: 

Kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi 

helyzetének fenntartása:  

 

kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) 

bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

üstökös gém (Ardeola ralloides) 

kis kócsag (Egretta garzetta) 

kanalasgém (Platalea leucorodia) 

 

Kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi 

helyzetének helyreállítása:  

 

cigányréce (Aythya nyroca) 

haris (Crex crex) 

 

 Részletes célkitűzések: 
A jelölő élőhelyek kiterjedése ne csökkenjen, kivéve ha ez a változás másik, az eltűnő 

élőhelyrészhez hasonló természetességű jelölő élőhely kiterjedésének növekedése miatt 

következik be. A jelölő élőhelyek minőségét fenntartani, lehetőség szerint fejleszteni 

szükséges. 

A jelölő élőhelyek természetessége ne csökkenjen, kivéve ha ez közvetlenül 

elháríthatatlan külső ok (például időjárási szélsőség, fogyasztószervezet gradációja), vagy 

erdei élőhely esetén a faállomány engedélyezett véghasználata, illetve a felújítás érdekében 

szükségszerűen végzett talajmunka miatt következik be. Erdei élőhelyek megóvandó 

természetes tulajdonságai közé tartozik egyebek között a heterogén tér- és korszerkezet, a 

legyengült egészségű fák jelenléte, az álló és fekvő holtfák jelenléte, a fajgazdag cserje- és 

gyepszint.  

 

A mezőgazdasági művelés során a hullámtéri szántóföldek földhasználatának 

meghatározása, az extenzív művelés előtérbe helyezése kiemelt célként határozható meg. A 

mezőgazdasági művelés fenntartása (gyepek és szántóföldek) a nyílt területek által biztosított 

élőhely-mozaikok fenntartása érdekében. Szántóföldi és gyepgazdálkodási tevékenység 

fenntartása és fejlesztése az inváziós növények (pl. gyalogakác) terjedésének visszaszorítása 

érdekében. Gyepgazdálkodás során a kaszálás mellett a szarvasmarhával történő legeltetést is 

előtérbe kell helyezni. 

Erdőgazdálkodás során elsődleges szempont, hogy a tájidegen fafajok elegyaránya ne 

növekedjen a jelölő erdei élőhelyek állományaiban, illetve azok arányának csökkentését kell 

elősegíteni. A fokozottan védett és telepesen fészkelő madárfajok költőhelyének védelmét 

biztosítani kell megfelelő méretű és minőségű védőzóna kialakításával, illetve a fészkeket 

tartó faállományok megóvásával, szükség esetén pótlásával. Költési időben, ami a 



párválasztás időszakát is magába foglalja, a fészkelőhelyek körül kialakított védőövezetben 

erdészeti tevékenységek nem végezhetők. 

A halászati és horgászati tevékenység során figyelemmel kell lenni a területen 

fészkelő, vonuló és telelő madárállományokra. A kiemelt táplálkozó területeken a madarak 

zavarásával járó tevékenység (pl. riasztás) nem folytatható. 

Az emberi jelenlét által okozott zavarás és veszélyeztetés elkerülése érdekében a 

turisztikai, vadgazdálkodási és vadászati tevékenységeket és azoknak a terület 

madárállományára gyakorolt hatásait folyamatosan monitorozni szükséges. 

 

Kiemelt célként fogalmazható meg a veszélyeztető tényezők mérséklése, így a 

hullámtéri szántóföldek földhasználati problémáinak megoldása (művelés megváltoztatására 

van szükség), nem megfelelő erdőgazdálkodás megszűntetése, a gyalogakác terjedésének 

megakadályozása, kiemelten a réteken, de felhagyott szántóföldi környezetben is, a madarak 

zavarásának elkerülése, illetve a különféle vízgazdálkodási problémák kiküszöbölése. A Tisza 

áradásai során megfelelő élőhelyek alakulnak ki a vízimadarak számára, de a művelés 

elmaradása a gyepek degradációját okozza, így fenntartó gazdálkodás feltételeit biztosítani 

kell. 

 


