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Természetvédelmi státusa 

Folyamatban van a védetté nyilvánítási eljárás.  
A tervezett védett terület nagysága 8197,00 ha, ebből a Tisza felőli meredek  
löszfalak (70,66 ha) kerültek az I zónába, a fennmaradt löszgyepek, nedves gyepek 
és cserjések (264,25 ha) pedig a II zónába. A megművelt plató és a Tisza parti 
ültetvények, üdülőterületek képezik a III zónát (7862,09 ha), ami a terület 96%-át 
teszi ki. A Természetvédelmi Intézet egy változó (100-500 m) szélességű védelmi 
zóna kialakítását is javasolta. I. kategória – kivételes jelentőségű, 
kormányrendelettel védett természeti érték 
 

Fekvése 

Bácska délkeleti részén, a Tisza torkolatához közel, közvetlenül a folyó mellett 
emelkedik ki a löszteraszból. A domb körül, illetve részben a lejtőire húzódva négy 
település tallálható, melyek közül Titel a legnagyobb. Nyugati oldalánál húzódik az 
Újvidék – Nagybecskerek regionális út. Újvidéktől való távolságra 40 km.  

Főbb jellemzői 

A védett terület a Titeli-fennsíkon kívül magába foglalja a fennsík keleti oldalát 
mosó Tisza partját is Titel és Mozsor között, valamint a domb délnyugati lábánál 
fennmaradt legelőket. A természetvédelmi területen jelentős régészeti lelőhelyek 
vannak, például a fennsík északi peremén feltárt, a bronzkortól a korai vaskorig 
lakott Feudvar maradványai. 
A terület geomorfológiai értékeit az eróziós karszformák (löszvölgyek, -piramisok, -
szakadékok, -mélyutak, suvadások stb.) valamint a más eróziós erők 
kombinációjával létrehozott felszíni formák jelentik.  

Növényvilága 

A terület legértékesebb részét a lejtős oldalak gyűrű alakú löszgyepsávja alkotja, 
melyben számos veszélyeztetett növényfajunk maradt fenn. A boreális 
maradványfajnak tartott vetővirág (Sternbergia colchiciflora) mellett tavaszi hérics 
(Adonis vernalis), törpe nőszirom (Iris pumila), sötét hagyma (Allium atroviolaceum), az 
ereszes hagyma alfaja (Allium rotundum subsp. waldsteinii), karcsú zsombor 
(Sisymbrium polymorphum) él a területen. 
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A területen leírt,  ritkaságokban gazdag rétsztyepp-társulás a Thymo- 
Chrysopogonetum grylli Stojanović (1981)1983 (Festucion rupicolae csoport, 
Festucetalia valesiacae sorozat Festuco-Brometea osztály), amely csak kis területeken 
maradt fenn. Sokkal nagyobb kiterjedésű, jellegzetes társulás a Taraxaco-
Festucetum valesiacae Stojanović (1981) 1983 melyet a kései pitypang és a 
vékony csenkesz jellemeznek. A meredek oldalakon a fésűs búzafű és a heverő 
seprőfű alkotnak társulást (ass. Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi 1958), 
melynek két szubasszociációját, az  Agropyro-Kochietum prostratae subass. thymetosum 
Stojanović (1981) 1983 és az Agropyro-Kochietum prostratae subass. artemisietosum 
Stojanović (1981) 1983 különböztették meg a kutatók. Itt írták le az 
Endocarpetum pusilli titelicum zuzmótársulást is. 
 
 A cserjéseket a Prunion fruticosae csoportba sorolják, és a hajdani erdők (Aceri 
tatarico-Quercion) maradványának tartják.  A Tisza felőli meredek oldalakon lévő 
erdő-maradványokat a Orno-Cotino-Quercetum pubescentis Butorac et al. 
(1997) 2004 néven írták le. Meghatározó bennük a virágos kőris (Fraxinus ornus) és a 
cserszömörce (Cotinus coggygria), míg a molyhos tölgy (Quercus pubescens) csak néhány 
helyen maradt fenn. Jellemző fajaik: Euonymus verrucosa, E. europaeus, Viburnum 
lantana, Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus, Campanula persicifolia, Turritis glabra, 
Viola ambigua. A kúszónövények (Hedera helix, Clematis vitalba) mellett a társulásban 
három páfrányfaj is előfordul (Asplenium trichomanes, A. Adiаnthum-nigrum és 
Cystopteris fragilis). 
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