
Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét / HUBN21094/ 
 
PRIORITÁS 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása / helyreállítása: 

 
• szubpannon sztyeppek (*6240) 
• euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) (*91I0) 
• Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 
• magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

 
 
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 területen található erdőssztyepptölgyes (91I0) állomány kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása / javítása, különösen a jó természetességi állapotú 
állományrészek teljes kíméletével, valamint a holt faanyag mennyiségének 
növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén 
vegyszeres kezelésekkel; 

• Az erdőtisztásokon, illetve erdőszegélyeken található sztyepprétek (6240 élőhely 
típus), kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a 
cserjésedés, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 
kezelésekkel, illetve az erdőgazdálkodási munkák (készletezés, szállítás) során a 
sztyepprétek kíméletével; 

• A Janka-tarsóka állományának fenntartása, egyedszámának növelése az élőhelyéül 
szolgáló sztyepprétek (6240 élőhely típus) megőrzésével, a nyílt gyepszerkezet 
biztosításával (fűavar eltávolítása); 

• A magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) állományának fenntartása, 
egyedszámának növelése az élőhelyéül szolgáló tölgyesek (91I0, 91M0) kedvező 
természetvédelmi helyzetének biztosításával (természetszerű fafajösszetétel, 
állományszerkezet). 

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 

• A prioritások között nem szereplő erdei élőhely: pannon cseres-tölgyesek (91M0) 
kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az idős 
állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve 
az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel 



• A területen található, a folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjeihez (6440) 
tartozó élőhely típusba sorolható gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének 
elérése, elsősorban kaszálással, valamint az élőhely hidrológiai viszonyainak 
fenntartásával / javításával; 

• Gyepkezelések során a szegélycserjések, cserjés sávok és foltok részleges kímélete 
(különösen az Eriogaster catax állományai érdekében), valamint hagyásfák, ligetes 
facsoportok megtartása; 

• A magyar tarsza (Isophya costata) védelme érdekében a rétkaszálások során a 
szegélyek visszahagyásával búvóhely biztosítandó; 

• A Bujáki-patak ökológiai állapotának fenntartása/javítása, különös tekintettel az 
előforduló jelölő fajok (vágócsík /Cobitis taenia/, vidra /Lutra lutra/) kedvező 
természetvédelmi helyzetének biztosítására. 

 
 
 
 
 
 
 
 


