Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
7/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelete
a Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló
35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a természet védelmérıl szóló 1996. évi
LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
(1) A Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló
35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § e) pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„9. § e) 5. melléklet: Szeged város helyi védelem alá tartozó egyedi fái, fasorai, parkjai kezelési
terve”
(2) A Rendelet 9. §-a a következı h) és i) ponttal egészül ki:
h) 8. melléklet: Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek általános
kezelési terve.
i) 9. melléklet: Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek sajátos
kezelési módjai.

2. §
A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §
(1) A Rendelet 5. melléklet címében a „Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi
területei és természeti emlékei kezelési terve” szövegrész helyébe a „Szeged város helyi védelem
alá tartozó egyedi fái, fasorai, parkjai kezelési terve” szöveg lép.
(2) A Rendelet 5. melléklet I. Fejezetében az „1-4. számú melléklet” szövegrész helyébe az „1-3.
számú melléklet” szöveg lép.

4. §
A Rendelet jelen rendelet 2. mellékletében foglalt 8. melléklettel és a jelen rendelet 3. mellékletében
foglalt 9. melléklettel egészül ki.
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5. §
Ezen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2011. február 25-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.
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1. melléklet
7/2011. (III.01.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet
a 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelethez
Szeged város helyi jelentıségő természetvédelmi területei
1. Vadaspark
1.1. A terület jellege:élıállat győjtemény és tájképi értékő természeti környezete
1.2. A terület kiterjedése: 41,47 ha
1.3. A földrészlet helyrajzi számai: 24008/4, 24011/7, 24347, 24348/1, 24348/2, 24348/3, 24348/4,
24348/5, 24348/6, 24348/7, 24388/1, 24388/3, 24391, 24392
2. Füvészkert
2.1. A terület jellege: botanikai győjtemény
2.2. A terület kiterjedése: 17,34 ha
2.3. A földrészlet helyrajzi számai: 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2136/1
3. Kiskundorozsmai Nagy-szék
3.1. A terület jellege: szikes jellegő értékes növénytakaró, tájképi értékő terület
3.2. A terület kiterjedése: 6,73 ha
3.3. A földrészlet helyrajzi számai: 0530/31, 0530/33
4. Maty-éri Természetvédelmi Terület
4.1. A terület jellege: tájképi értékő természeti környezet
4.2. A terület kiterjedése: 84,94 ha
4.3. A földrészlet helyrajzi számai: 02063/2, 02064/3, 02064/4, 02064/5, 02065/1, 02065/4-5,
02065/7-12, 02067/3, 02067/4, 02069/1, 02069/2, 02071
5. Maty-ér völgyének subasai ága
5.1. A terület jellege: szikes gyep és nádas terület, a területen átvezetı fıcsatornával.
5.2. A terület kiterjedése: 139,85 ha
5.3. A földrészlet helyrajzi számai: 02024/1, 02024/2, 02025, 02028/2, 02029, 0382, 0383,
0384/22 b, c, 0384/23 b, c, 0384/24 b, c, 0384/25 b, c, 0384/26 b, c, d, 0384/27 b, c, d, f,
0384/28 b, c, d, 0384/3 b, c, d, 0384/4 b, c, 0384/5 b, c, 0385/1, 0385/2, 0386, 0387/1, 0387/2,
0388/4, 0388/5, 0388/6, 0389, 0390/1b, 0390/2 a, c, d, 0390/3 b, 0390/4 b, 0390/5 b, c, 0390/6 b, c,
0390/7 a, c, 0390/8 a, 0391, 0392/10 a, b, c, f, g, h, 0392/11 a, b, d, f, g, h, 0392/3, 0392/4 a, b, d, f,
0392/5 a, b, d, f, 0392/6 a, b, d, f, g, 0392/7 a, b, d, 0392/9 a, b, c, d, g, j, 0393, 0394, 0396, 0397/1,
0397/2, 0397/3, 0397/4, 0398, 0405/14 b, c, 0405/15 b, c, 0405/16 c, 0405/17 c, 0405/18 c, d,
0405/19 c, d, f, 0405/20 c, d, 0405/21, 0405/22 b, 0405/23 b, c, d, 0406, 0425/60, 0425/61 d,
0425/62 d, 0425/63 f, 0425/64, 0425/65, 0425/66, 0425/74, 0425/78 b, 0425/80 b, 0425/82 b,
0425/84, 0425/86, 0425/88, 0425/90 b, 0425/92 b, 0425/94 b, 0425/96 d
6. Újszegedi Holt-Maros
6.1 A terület jellege: holtág fás és nádas vegetációval
6.2. A terület kiterjedése: 27, 4 ha
6.3. A földrészlet helyrajzi számai: 0111/16, 0111/17, 0122/1, 0123/1, 1389/3, 1415/2, 1415/5,
074/11, 074/32, 074/37, 074/38, 074/39, 074/40, 074/41, 074/42, 074/43, 074/44, 751/5, 076/12,
954/1, 954/3”
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2. melléklet
7/2011. (III.01.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet
a 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelethez
Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek általános kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitőzések:
A védelem célja a területek tájképi jellegének, a vadon élı állat- és növényfajok életfeltételeinek
megırzése, rekreációs célok helyszínbiztosítása.
2. Természetvédelmi stratégiák:
A jelenlegi területhasználat megırzése, illetve a természetbarát rehabilitáció megvalósítása.
A természetközeli élıhelyek szemléletformálási célú bemutatása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Mővelési ághoz nem köthetı természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Élıhelyek kezelése, fenntartása
Az agresszíven terjedı fajok, különösen az ezüstfa, bálványfa (ecetfa), parlagfő, selyemkóró
(vaddohány), aranyvesszı további terjedését meg kell akadályozni, azokat vissza kell szorítani.
3.1.2. Fajok védelme
Vizes élıhelyeken haltelepítés csak ıshonos fajokkal történhet.
3.1.3. Látogatás
A terület – ha ez nem jár a védett fajok zavarásával és a terület állapotának befolyásolásával –
szabadon látogatható. A látogatóknak jármővel közlekedni kizárólag a kijelölt utakon engedélyezett.
A gazdálkodók, kezelık és közmőszolgáltatók a szükséges munkavégzés céljából szabadon
közlekedhetnek a területen, de törekedni kell a talajfelszín károsításának elkerülésére. A fenti
feltételeknek megfelelı közlekedéshez a természetvédelmi hatóság engedélye nem szükséges.
3.1.4. Oktatás és bemutatás
A területen – ha ez nem jár a védett fajok zavarásával és a terület állapotának befolyásolásával –
környezeti nevelési tevékenységek szabadon folytathatók. Ilyen jellegő közösségi rendezvényre a
külön jogszabály szerinti engedély nem szükséges.
3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
A védett terület jellegét nem befolyásoló, a növény- és állatközösségeket nem zavaró
természetvédelmi biológiai kutatások engedély nélkül folytathatók.
3.1.6. Terület- és földhasználat
3.1.6.1. A közlekedésfejlesztés érdekében az átjáróutak indokolt mértékő szélesítése, karbantartása
megengedett.
3.1.6.2. A terület nem minısíthetı át a védelem céljával összhangban nem álló célra (például
beépítésre szánt területté stb.). Nem történhet a védelem céljával ellentétes mővelési ág változtatás,
kivonás.
3.1.6.3. Legfeljebb 50 fı részvételével zajló, intenzív területhasználattal és zajkibocsátással nem
járó rendezvények megtartásához természetvédelmi engedély beszerzése nem szükséges.
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3.1.6.4. A közlekedési-, közmő-, vízgazdálkodási és hírközlési infrastruktúra karbantartása és
jelentıs területhasználattal nem járó fejlesztése megengedett, ha az a víztestet vagy nádast érinti,
akkor törekedni kell arra, hogy az a vegetációs idıszakon kívül történjen. A csatornákat,
fıcsatornákat, illetve azok fenntartósávjait érintı üzemeltetési feladatok a belvízvédelem biztosítása
érdekében korlátozás nélkül végezhetık. Haváriahelyzet vagy rendkívüli mőszaki hiba elhárítása
soron kívül, természetvédelmi engedély nélkül megtörténhet, de ahhoz csak a legszükségesebb
területet lehet igénybe venni.
3.1.6.5. Vadászati tevékenység a vonatkozó jogszabályok és az érvényes üzemterv szerint
folytatható. Vadgazdálkodási létesítmények közül engedély nélkül elhelyezhetık külterületeken a
magaslesek, 1 km-enként egy vadetetı, illetve 50 hektáronként 1 sózó.
3.1.6.6. A területen felszíni bányászatra irányuló tevékenység nem folytatható (a védetté
nyilvánításkor jogerısen engedélyezett bányák kivételével).
3.1.6.7. Az erdık védelmérıl szóló törvény hatálya alá nem tartozó fák kivágása a 3.2.5. pontnál
meghatározott feltételekkel természetvédelmi engedély nélkül végezhetı. Pótlás lehetıség szerint
ıshonos fával történjen. A csatornák, fıcsatornák fenntartósávjaiban fák nem telepíthetık.
3.1.6.8. A meglévı olajkutak üzemeltetése, karbantartása az olajkút illetve út céljára mővelésbıl
kivett területeken korlátozás nélkül történhet. A környezı gyep és erdıterületeket csak a
technológiailag szükséges mértékben szabad igénybe venni, sérülésük esetén a felszínt és a
növényzetet helyre kell állítani.
3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.7.1. A terület határát jelzı táblák, ismertetıtáblák természetvédelmi engedélyek nélkül
elhelyezhetık.
3.1.7.2. A gyakran látogatott területeken hulladékgyőjtık kihelyezése és rendszeres ürítése javasolt.
3.2. Mővelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthetı természetvédelmi kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
3.2.1. Szántó mővelési ágú területek kezelése
A védetté nyilvánításkor és utána folyamatosan szántóként mővelt területek rendeltetésszerő szántó
mővelése szabadon folytatható. Azokon természetvédelmi engedély nélkül folyhat a rendeltetésnek
megfelelı vegyszerhasználat.
3.2.2. Gyep (rét és legelı) mővelési ágú területek kezelése
3.2.2.1. Liba- és sertéstartás nem engedélyezett.
3.2.2.2. Tilos a gyepfelszínt károsító tevékenységek (például beszántás, felülvetés) végzése.
3.2.2.3. Az alábbiak szerint végzett kaszálás, legeltetés természetvédelmi engedély nélkül
végezhetı:
3.2.2.3.1. Kaszálás július 1-tıl augusztus 31-ig végezhetı, illetve a gyomosodó területeken ıszi
tisztítókaszálás alkalmazható. A kaszálást legalább 8 cm-es tarló meghagyásával kell végezni,
vadriasztó lánc alkalmazása mellett. A gyepterület 10 %-át a kaszálásból ki kell hagyni. Ezek a
foltok a következı év során lekaszálhatók, helyettük azonban újabb mozaikok kihagyása szükséges.
3.2.2.3.2. A szénatermés elszállítását – a bálázást követıen – amennyiben ez a gyep talajának
sérülése nélkül megoldható a legrövidebb idın belül el kell végezni, „bálafoltok” megelızése
érdekében.
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3.2.2.3.3. A gyepet körkörösen befelé haladva kaszálni tilos, a már lekaszált részekkel nem lehet
körbezárni a még le nem kaszált gyeprészeket. A kaszálást úgy kell végezni, hogy a maradék le nem
kaszált gyeprész mindig összeköttetésben maradjon a környezı területekkel, és lehetıséget nyújtson
a gyepben tartózkodó állatoknak az elmenekülésre.
3.2.2.3.4. Legeltetés szarvasmarhával, bivallyal, lóval vagy juhval történhet, legfeljebb 0,5
állategység/ha legelınyomással, április 15. és október 30. között. Ettıl eltérı idıszakban akkor
lehet legeltetni, ha a terület száraz és megfelelı mennyiségő legelhetı növényzet áll rendelkezésre.
3.2.2.3.5. A legeltetéshez szükséges villanypásztor, karám elhelyezhetı, elsısorban a terület
(ingatlan) határaihoz illesztve.
3.2.2.4. Legelıterületeken a rideg állattartáshoz kapcsolódó építmények elhelyezése a helyi építési
szabályzatban foglaltak betartásával engedélyezhetı, az elızı feltételek teljesülése mentesít a külön
jogszabályban szabályozott építési korlátozások alól.
3.2.3. Szılı, kert és gyümölcsös mővelési ágú területek kezelése
A védetté nyilvánításkor és utána folyamatosan szılıként, kertként, gyümölcsösként mővelt
területek rendeltetésszerő mővelése szabadon folytatható, azokon természetvédelmi engedély nélkül
folyhat a mővelésnek megfelelı vegyszerhasználat.
3.2.4. Nádas mővelési ágú területek kezelése
3.2.4.1. Az alábbiak szerint végzett nádaratás természetvédelmi engedély nélkül végezhetı:
3.2.4.1.1. Lehetıség szerint kézi vagy kisgépi aratást kell alkalmazni. Az aratás idıpontja:
november 1. és március 15. között lehet. A levágott nádat el kell szállítani az eutrofizációt segítı
szerves anyag felhalmozódás elkerülésére. Adott évben a nádas legfeljebb 80%-a aratható.
3.2.4.1.2. A vízparti nádas téli, kétéves ciklusú aratása javasolt. Az aratás térbeli mintázata:
mozaikosan, évente váltakozva (a lábon maradó nád áttelelési lehetıséget biztosít az
ökoszisztémában fontos ízeltlábú- és madárfajoknak).
3.2.5. Fásított terület mővelési ágú területek kezelése
3.2.5.1. A nem ıshonos fák kivágása augusztus 1. és március 15. között, az ıshonos fáké
szeptember 1. és március 1. között történhet.
3.2.5.2. Az odvas fák kitermelése lehetıség szerint szeptemberben történjen (az áttelelı denevérek
védelme érdekében).
3.2.5.3. Nem ıshonos fa bármely állapotban és életkorban kivágható. Törekedni kell a sarjadás
megelızésére.
3.2.5.4. İshonos fa kivágására akkor kerülhet sor, ha az haváriahelyzet elhárítása érdekében
elkerülhetetlenül szükséges, vagy a fa balesetveszélyes, vagy kidılésével anyagi kárt okozhat, vagy
egyéb módon akadályozza az ingatlan rendeltetésszerő használatát.
Egyéb esetekben az adott fa nyesését, gallyazását természetvédelmi engedély nélkül el lehet
végezni.
3.2.5.5. Részterületes használat során elsısorban az agresszíven terjedı fajok egyedeinek
eltávolítása szükséges.
3.2.6. Halastó mővelési ágú területek kezelése
3.2.6.1. A területen intenzív halgazdálkodás folytatható. Ennek érdekében a vizekre nem veszélyes
vegyszerek természetvédelmi engedély nélkül használhatók.
3.2.6.2. A terület karbantartása (eredeti állapot helyreállítása) az egyéb jogszabályoknak
megfelelıen, természetvédelmi engedély nélkül végezhetı, ha vízinövényzet irtása a vegetációs
idıszakon kívül történik.”
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3. melléklet
7/2011. (III.01.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet
a 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelethez
Szeged város helyi védelem alá tartozó természetvédelmi területeinek sajátos kezelési módjai
1. Maty-ér völgyének subasai ága
1. 1. Természetvédelmi célkitőzések:
A védelem célja az általános természetvédelmi célokon túl a megfelelı vízminıség fenntartása, a
vadon élı állat- és növényfajok (kiemelten az ıshonos halfajok, kétéltőek, mocsári teknıs, nádi
madarak) életfeltételeinek megırzése.
1.2. Természetvédelmi stratégiák:
Hasznosítási lehetıségek: rekreáció, nádgazdálkodás, vízgazdálkodás, gyepgazdálkodás, környezeti
nevelés.
A védettséggel érintett különleges intézményzóna besorolású területen az építési szabályzat szerint
közcélú épületek, építmények elhelyezhetık a terület közfunkcióinak növelése érdekében.
Záportározóként történı hasznosítás illetve rehabilitáció lehetséges. Ennek feltétele, hogy a
vízmélység szempontjából diverz élıhelyek maradjanak (kerüljenek kialakításra) annak érdekében,
hogy a nyílt vizek és nádasok változatossága megmaradjon.
1.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak:
A sajátos elıírásoknál nem szabályozott kezelési módok, korlátozások, tilalmak és a természet
védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott korlátozások és tilalmak alóli
felmentések tekintetében a 8. mellékletben szabályozott általános kezelési elıírások az irányadók.
1.3.1. Mővelési ághoz nem köthetı természetvédelmi területspecifikus kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
1.3.1.1. Fajok védelme
1.3.1.1.1. Törekedni kell arra, hogy a víztestet és a közvetlen partvonalat érintı rehabilitációs,
karbantartási munkálatokat (haváriahelyzet elhárítása kivételével) a mocsári teknıs szaporodási és
vermelési idıszakán (október 15. és július 15. között) kívül végezzék.
1.3.1.1.2. Mederrendezés, kotrás során a terület legalább 50%-át kitevı nádfoltok hagyandók a
nádimadarak védelme érdekében.
1.3.1.1.3. A madarak költési idıszakában a vízszint lehetıség szerint azonos szinten tartandó.
1.3.1.2. Terület- és földhasználat
1.3.1.2.1. A vízterületen újabb építmények, stégek stb. elhelyezése tilos. Kivételt képeznek a
rekreációs, oktatási közcélokat szolgáló berendezések illetve a vízgazdálkodási építmények.
Elıbbiek környezetbe illı kivitelezéssel, lehetıség szerint természetes anyagokból készüljenek.
1.3.1.2.2. Revitalizációs/rehabilitációs beavatkozás nem járhat a parti növényzet teljes kiirtásával. A
munka során legalább a meder egyik oldalán, legalább 1 m széles nádas sávot meg kell ırizni.
1.3.1.2.3. A vízgazdálkodási célú beavatkozások elvégezhetık (lehetıség szerint a vegetációs
idıszakon kívül), a vízügyi kezeléshez szükséges tározó kialakítható a területen. Az enyhe rézsők és
a változatos fenékmélység kialakításával el kell kerülni a mesterséges víztározó jelleget.
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1.3.1.2.4. A meglévı víztározó vízterületén a külön jogszabályoknak megfelelıen végzett horgászat
természetvédelmi engedély nélkül végezhetı.
1.3.1.2.5. A védelemmel érintett különleges intézményzóna besorolású területeken agresszíven nem
terjedı fajokkal fatelepítés végezhetı a külön jogszabály szerinti természetvédelmi engedély
beszerzése nélkül.
1.3.1.2.6. A védelemmel érintett különleges intézményzóna besorolású területeken a helyi építési
szabályzat szerinti közcélú épületek, építmények elhelyezhetık a terület közfunkcióinak növelése
érdekében, az elızı feltételek teljesülése mentesít a külön jogszabályban szabályozott építési
korlátozások alól.
1.4. A védetté nyilvánítás indokoltsága
1.4.1. A terület jellemzése
A terület a Külsı- és az egyesült Maty-ér subasai völgye, valamint a Maty-ér-Subasai-fıcsatorna
melléke. Nagy részében nádasodott, helyenként gyepes, mély fekvéső terület.
Jellemzı területhasználat (felszínborítás): csatorna, nádas, út, vízállás, szántó, volt laktanya
romterülete. Kisebb területek az ingatlan-nyilvántartásban szántóként vannak nyilvántartva, de ezek
is részben természetben gyep- vagy nádas területek.
Jelenlegi védelmi státusza: az ökológiai hálózat része.
1.4.2. A kijelölést megalapozó adatok
A szabályozások elıtt a nagy tiszai árhullámok kizúdult vizét a Maty-ér völgye vezette vissza az
anyamederbe. Az egykori ökológiai folyosó napjainkig megmaradt, bár a hálózat egésze a
kiszáradás irányába mozdult el.
A XVIII. Század elején Bél Mátyás csapadékos idıszakot mutatott be: „ A Matty-tó az elızıtıl kissé
lejjebb lévı, hosszú tó. Áradáskor a Tiszától Dorozsmán túlra is elnyúlik, Dorozsma a Tiszától
nyugatra fél mérfölddel található. Halban és (valószínőleg sirályban?) bıvelkedik.”
A védelemre javasolt vidék szikes jellegő társulásai nagyon hasonlóak a kiskundorozsmai
kismedence-komplexéhez. A területen (hasonlóan az İs-Maty-völgyéhez) a XIX. században az
egykori meder széléig minden mővelhetı földet beszántottak. Ennek köszönhetıen szinte teljesen
hiányzik a zsályás-legyezıfüves sztyepprét (Astragalo-Festucetum rupicolae). Csekély
kiterjedésben ugyan, de megtalálható a térségre jellemzı mindkét sziki réttársulás, az ecsetpázsitos
sziki rét (Agrosio-Alopecuretum pratensis) és a tarackos-tippanos sziki rét (Agrostetum
stoloniferae). A bajai út közelében kiterjedt nádas (Scirpo Phragmitetum phragmitetosum) és
gyékényes (Scirpo-Phragmitetum typhaetosum) tenyészik. E terület neve az I. Katonai Felmérés
térképén „Kutri” (Coll. XVIII. Sect. 30.). A II. Katonai felmérés térképén Belsı- és Külsı-Maty,
illetve Maty-Víz néven szerepel. A terület biztosította az összeköttetést a Dorozsmai Nagy-szék
valamint Fehér-tó és a Tisza között (a Tisza akkoriban a mai Gyála-Holt-Tisza medrében folyt).
1.4.3. Védett természeti értékei
Védett növényfajok
A Külsı-Maty-ér völgyében (szokatlan módon) egy kiszáradt, ritkás nádasban 40-50 tı hússzínő
ujjaskosbort (Dactylorhiza incarnata) találtak. Valamennyi „kevésbé szikes helyen” gyakori a
poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora). Kisebb számban elıfordul még a mocsári kosbor (Orchis
laxiflora palustris). A bajai út közelében néhány tı érdes csüdfő (Astragalus asper) példányt
találtak. További védett növényfaj a kisfészkő aszat (Cirsium brachycephalum).
Az evezıspályától délre esı szakaszon a védett növényfajok közül a fátyolos nıszirom (Iris spuria)
került elı.
Védett állatfajok
A terület a madárvilág szempontjából viszonylag homogén. Összesen 67 madárfaj ismert a
területrıl. Érdekességnek számít a barna rétihéja (Circus aeroginosus) folyamatos költése a
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Subasahegy-Putri nádas-gyékényes mélyedésében. A jelenleg elterjedt ragadozó madár alig egy
évtizede csak kevés helyen fészkelt. Jellemzı fokozottan védett madárfaja a törpegém (Ixobrychus
minutus) és a bölömbika (Botaurus stellaris). Faunisztikai érdekesség a repülıtéren alkalmanként
észlelt pusztai ölyvek megjelenése a Maty-ér völgyében.
A kétéltő-fauna értékes eleme a viszonylag erıs dunai gıte (Triturus dobrogicus) populáció.
Mindenütt tömeges a zöld levelibéka (Hyla arborea).
A területen 3 védett hüllıfaj elıfordulása ismert: vízisikló (Natrix natrix), fürge gyík (Lacerta
agilis) és mocsári teknıs (Emys orbicularis).
Védett bogárfajok:
aranypettyes bábrabló (Calosoma auropunctatum),
szárnyas futrinka (Carabus clathratus auraniensis),
mezei futrinka (Carabus granulatus granulatus),
ragyás futrinka (Carabus cancellatus),
kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus),
holdszarvú ganéjtúró (Copris lunaris),
hengeres szalmacincér (Theophyla cylindricollis),
szalmacincér (Calamobius filum).
Közülük meglepıen népes a szárnyas és a ragyás futrinkák állománya. Utóbbi faj példányai
egyértelmően a Tisza-völgyben élı alfajhoz (Carabus cancellatus ssp. tibiscinus) tartoznak.
2. Újszegedi Holt-Maros
2.1. Természetvédelmi célkitőzések:
A védelem célja az általános természetvédelmi célokon túl a megfelelı vízminıség fenntartása, a
vadon élı állat- és növényfajok (kiemelten az ıshonos halfajok, kétéltőek, mocsári teknıs, nádi
madarak) életfeltételeinek megırzése.
2.2. Természetvédelmi stratégiák:
Hasznosítási lehetıségek: horgászat, rekreáció, nádgazdálkodás, vízgazdálkodás.
2.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak:
A sajátos elıírásoknál nem szabályozott kezelési módok, korlátozások, tilalmak és a természet
védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott korlátozások és tilalmak alóli
felmentések tekintetében a 8. mellékletben szabályozott általános kezelési elıírások az irányadók.
2.3.1. Mővelési ághoz nem köthetı természetvédelmi területspecifikus kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
2.3.1.1. Fajok védelme
2.3.1.1.1. Törekedni kell arra, hogy a víztestet és a közvetlen partvonalat érintı rehabilitációs,
karbantartási munkálatokat (haváriahelyzet elhárítása kivételével) a mocsári teknıs szaporodási és
vermelési idıszakán (október 15. és július 15. között) kívül végezzék.
2.3.1.1.2. Mederrendezés, kotrás során a meder 5%-át kitevı, legalább 3 m átmérıjő (lehetıség
szerint ennél nagyobb) nádfoltok hagyandók vagy telepítendık a nádimadarak védelme érdekében.
2.3.1.1.3. A madarak költési idıszakában a vízszint lehetıség szerint azonos szinten tartandó.
2.3.1.1.4. A vízterületen újabb építmények, stégek stb. elhelyezése tilos. Kivételt képeznek a
rekreációs illetve oktatási közcélokat szolgáló padok, pihenık, hidak, stb. Ezek környezetbe illı
kivitelezéssel, természetes anyagokból készüljenek.
2.3.1.1.5. Revitalizációs/rehabilitációs beavatkozás nem járhat a parti növényzet teljes kiirtásával. A
munka során legalább a meder egyik oldalán, legalább 1 m széles nádas sávot meg kell ırizni.
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Bokor- és fatelepítésre a külterületi szakaszon ıshonos fajok használandók fel.
2.3.1.1.6. A közterületi fák kivágása az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelıen történhet (külön
természetvédelmi engedély nem szükséges hozzá). Pótlás lehetıség szerint ıshonos fajokkal
történjen.
2.3.2. Mővelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthetı természetvédelmi kezelési módok,
korlátozások és tilalmak
2.3.2.1. Mővelés alól kivett területek kezelése
2.3.2.1.1. A holtág vízterületén a külön jogszabályoknak megfelelıen végzett horgászat
természetvédelmi engedély nélkül végezhetı.
2.3.2.1.2. Tisztítatlan termál- és szennyvíz bevezetése tilos.
2.4 A védetté nyilvánítás indokoltsága
2.4.1. A terület jellemzése
A Maros 1860-ban, a torkolat elıtt a mederrıl levágott holtága. Újszeged belterületén az elmúlt
években revitalizált szakasza mintegy 2,7 km. A Thököly utcától a Kamara-töltés felé húzódó,
hasonló hosszúságú szakasza helyenként erısen nádasodott.
Jellemzı területhasználat (felszínborítás): holtág, közpark, nádas, út.
2.4.2. A kijelölést megalapozó adatok
A holtágat 1860-ban alakították ki, amikor a Maros szabályozása során a torkolat elıtti
kanyarulatokat levágták a mederrıl. Jelenlegi állapotában két nagyobb szakaszra tagolható.
A Marostól a Derkovits fasorig terjedı része az elmúlt években rehabilitált, erısen mővi jellegő.
A Thököly utcától a Makai út felé húzódó szakasz természetközeli állapotú, erısen nádasodott,
sekély viző terület. A Traktor utca menti szakaszán kotrás zajlott, egyfajta vezérárkot kialakítva a
mederben.
A rehabilitált szakasz is kedvezı városképi illetve klimatikus hatású a beépített területek között.
Kedvelt pihenıhely.
A terület fontos ökológiai folyosó.
2.4.3. Védett természeti értékei
Több éves megfigyelések során a rehabilitáció elıtt 95 átvonuló, 9 áttelelı és 39 fészkelı madárfajt
regisztráltak. A rehabilitáció kapcsán a növényzet jellege, koreloszlás drasztikusan megváltozott,
így a korábban elıfordult fajok jelentıs része eltőnt a már revitalizált szakaszról. A növényzet
fejlıdésével ezek várhatóan nagy részen visszatelepülnek.
A nádas részeken jelentıs nádimadár-állomány (fokozottan védett törpegém, védett nádirigó,
cserregı nádiposzáta, nádi tücsökmadár, barkóscinege) költ.
Kiemelt értéke az országszerte csökkenı állományú mocsári teknıs helyileg jelentıs állománya.
Védett bogárfajok:
kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus),
hengeres szalmacincér (Theophyla cylindricollis).”

