
Természetvédelmi prioritások és célkitűzések 
 
Hernád-völgy és Sajóládi-erdő HUAN20004 (ha) 
 
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): 
„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása:  
 
Élőhelyek: Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 6510 
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0 

 
Fajok:  Csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis) 

Petényi márna (Barbus meridionalis petenyi) 
Homoki küllő (Gobio kessleri) 
Németbucó (Zingel streber) 
Törpecsík (Sabanejewia aurata) 
Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) 
Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 
Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 

 
Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management) 
Általános célkitűzés: 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. 
 
Specifikus célok: 
 

• A sík- és dombvidéki kaszálóréteken évenkénti kaszálás végzése szükséges, illetve a 
degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg. 

• A Hernádot kísérő természetközeli állapotú ligeterdő maradványok fennmaradása 
érdekében a zavartalanság biztosítása szükséges vagy szálaló jellegű gazdálkodás 
(szálalás, szálalóvágás) tarvágás helyett. A puhafás ligeterdők területarányát a 
nemesnyaras állományok rovására növelni szükséges. Meglevő ligeterdők helyén a 
továbbiakban idegenhonos állományok nem alakíthatók ki. 

• A csíkos szöcskeegér állományának megőrzése érdekében a területen levő 
gyepterületek megőrzése, a beszántások megakadályozása szükséges. 

• A kiemelt jelentőségű halfajok állományok fennmaradása érdekében a Hernádon 
természetközeli állapotú, gyorsabb folyású mederszakaszok fenntartása szükséges, 
amelyeken a hosszirányú átjárhatóság biztosított. A Hernádon a kavicspadok, mint 
szaporodóhelyek megmaradása is szükséges. Szintén szükséges a vízfolyást kisérő fás 
vegetáció fennmaradása, a kisvizi meder szélén is. A kiemelt jelentőségű halfajok 
állományának növekedése érdekében haltelepítés csak indokolt esetben végezhető, s 
akkor is csak őshonos, a víztérre jellemző halfajok telepíthetők. 

• Az erdei szitakötő állományának megőrzéséhez sebesebb áramlású, durvább aljzatú 
folyószakaszok fennmaradása szükséges. 



• Minden vízhez kötődő prioritás faj állományának fennmaradása, illetve növekedése 
érdekében fontos a szennyező források felszámolása. 

• A díszes tarkalepke állományának fennmaradásához a legalább középkorú ártéri 
keményfás, kőrises-tölgyes ligeterdők megőrzése szükséges, ahol a lepke számára 
fontos tisztások és szegélyek tartandók fenn. A lepke élőhelyein szálaló jellegű 
gazdálkodás (szálalás, szálalóvágás) alkalmazandó tarvágás helyett. A Kemelyi-
erdőben az idegenhonos fafajok lecserélésével a kőriselegyes keményfás ligeterdők 
területét növelni szükséges. 

• A Janka-tarsóka állományának megőrzése érdekében az élőhelyéül szolgáló 
gyepterületek évenkénti kaszálása és a beszántások megakadályozása szükséges. 

• Az antropogén hatásra kialakuló gyakori tűzeseteket megelőzendők. 
• A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása. 

 


