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PRIORITÁS 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: 
 

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

• Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440) 
• pannon szikes sztyeppék és mocsarak (*1530) 
• tompa folyamkagyló (Unio crassus) 
• nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 
• nagy szikibagoly (Gortyna borelii) 
• homoki küllő (*Gobio kessleri)  
• magyar bucó (Zingel zingel) 
• balin (Aspius aspius) 
• réticsík (Misgurnus fossilis) 
• selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer) 
• széles durbincs (*Gymnocephalus baloni) 
• szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) 
• törpecsík (Sabanejewia aurata) 
• vágócsík (Cobitis taenia) 
• vöröshasú unka (Bombina bombina) 

 
 
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK 
 
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, 
a kijelölés alapjául szolgáló 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 
 

1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK 
 

• A puhafás ligeterdők (91E0) és a területen fragmentálisan előforduló, közösségi 
jelentőségű keményfa ligeterdők (91F0) kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása / helyreállítása, különösen a természetes folyamatok érvényesülésének 
biztosításával, a holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve egyes inváziós 
növényfajok visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• A mocsárréti (6440) élőhely típus állományainak fenntartása / helyreállítása 
legeltetéssel / kaszálással; 

• A területen található, hagyományos tájhasználatot reprezentáló szikes gyepek (1530) 
és közösségi jelentőségű löszgyepek (6250) fenntartása, a legeltetés és kaszálás idő- és 
térbeli mozaikoltságának fenntartásával, a mezsgyék kíméletével; 

• A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása a 
mocsárrétek és kaszálórétek jó ökológiai állapotának fenntartásával / helyreállításával; 



• A sziki kocsordos rétekhez köthető nagy szikibagoly (Gortyna borelii) élőhelyein a 
kaszálási időpontok illetve a kaszálási módok megválasztását az adott év vízjárási 
viszonyainak megfelelőn kell meghatározni, figyelembe véve a tápnövény fenológiai 
fázisát, állapotát is; 

• A Tisza és a Sajó, kedvező ökológiai állapotának fenntartása / helyreállítása a kívülről 
érkező szennyező hatások csökkentésével, illetve a meder és a partvonal állapotát, a 
hosszirányú átjárhatóságot és a vízminőséget érintő egyéb negatív hatások 
megelőzésével (különösen a tompa folyamkagyló /Unio crassus/ és az áramláskedvelő 
halfajok, úgymint homoki küllő /Gobio kessleri/, magyar bucó /Zingel zingel/, német 
bucó /Zingel streber/, balin /Aspius aspius/, selymes durbincs /Gymnocephalus 
schraetzer/, széles durbincs /Gymnocephalus baloni/, törpecsík /Sabanejewia aurata/, 
vágócsík /Cobitis taenia/ kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához / 
eléréséhez); 

• A holtmedrek és időszakos mocsarak (pl. Tiszalúci-morotva, Kerek-tó, Görbe-tó, 
Nagy-fenék) kedvező ökológiai állapotának fenntartása / helyreállítása a kívülről 
érkező szennyező hatások csökkentésével, a vízminőséget érintő negatív hatások 
megelőzésével (különösen a mocsarakhoz és hínaras víztestekhez köthető halfajok, 
úgymint a réticsík /Misgurnus fossilis/ és a szivárványos ökle /Rhodeus sericeus/ 
kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához / eléréséhez); 

• A vöröshasú unka (Bombina bombina), valamint dunai tarajosgőte (Triturus 
dobrogicus) élő- és szaporodó helyeit adó állóvizek, különösen időszakos mocsarak 
fennmaradásának biztosítása a hullámtér hidrológiai viszonyainak megőrzésével, a 
vizes és a szárazföldi időszakban történő élőhely-rombolás, szennyezés 
megelőzésével; 

• A vöröshasú unka (Bombina bombina), valamint dunai tarajosgőte (Triturus 
dobrogicus) teljes életciklusát biztosító vízi-vizes-szárazföldi élőhely-komplexek jó 
természetességi állapotának megőrzése, különösen az időszakos vándorlást, illetve 
diszperziót biztosító folyosók fenntartása / helyreállítása; 

• A vízfolyásokat kísérő ligeterdő sáv, mint több jelölő faj számára fontos élőhely és 
ökológiai folyosó fenntartása, ökológiai állapotának (elegyesség, koreloszlás, holt 
faanyag mennyisége) javítása, az inváziós fásszárúak visszaszorítása mechanikai, 
szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 

• A legelő állatfajok tekintetében prioritást élvez a szarvasmarha, a juh és a ló; 
• a gyepek részarányának növelése, az arra alkalmas szántóföldek visszagyepesítésével; 
• a zárványt képező szántóterületeken csökkenteni kell a vegyszerhasználatot, támogatni 

kell az alternatív ill. integrált növényvédelmi rendszereket; 
• a gyepeken felverődő szúrós legelőgyomok arányának csökkentése, előtérbe helyezve 

a mechanikus gyomirtást; 
• A magassásrétek beerdősülésének és benádasodásának megakadályozása cserjeirtással 

és kaszálással; 
• A mocsárrétek, nádasodó gyepek tavaszi avartüzeinek megelőzése kaszálással, 

tűzfigyelő szolgálattal, esetlegesen polgári természetvédelmi őrök bevonásával; 
• A területen található, a mocsárrét (6440) és löszgyepek (6250) élőhely típusokba nem 

sorolható másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő 
gyep élőhely típusokká /6440, 6250/ alakulás) elérése, elsősorban 



legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés visszaszorításával, mechanikai, szükség 
esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• a területen megtalálható fasorok, erdősávok fenntartása, felújítása, előtérbe helyezve 
az erdőgazdasági tájra jellemző, honos fafajokat (pl. kocsányos tölgy, mezei szil, 
mezei juhar, magyar kőris, hazai füzek és nyarak); 

• A területen előforduló mocsarak, mocsárrétek és a másodlagos vizes élőhelyek 
(belvizes szántók, kubikgödrök) vízellátottságának a biztosítása, a gyepen található 
belvíz lehetőség szerinti megtartásával; 

• Gyepkezelések során a szegélycserjések, fűzbokros területek, cserjés sávok és foltok 
részleges kímélete, valamint hagyásfák megtartása; 

• Az inváziós fafajokkal fertőzött erdőállományok természetességének javítása, 
elsősorban a gyalogakác, az akác, a zöld juhar, és az amerikai kőris visszaszorításával 
mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• a vonalas létesítmények (utak, csatornák, árkok) mellett terjedő – és ezáltal erős 
fertőzési gócként jelentkező - inváziós növényfajok visszaszorítása szükséges (pl. 
gyalogakác, selyemkóró, aranyvessző és adventív őszirózsa fajok, süntök); 

• Az érintkező szántóföldi kultúrák irányából jelentkező vegyszerbemosódás 
kedvezőtlen hatásainak (gyomosodás, szegélyesedés) a csökkentése. 

 
 
 
 
 


