
Természetvédelmi prioritások és célkitőzések 

 
HUDD20040 Tengelici homokvidék 
 
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének fenntartása: 
6260 *Pannon homoki gyepek 
91I0 *Euro-szibériai erdıssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) 
 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének helyreállítása: 
6410 Kékperjés láprétek meszes, tızeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 

Természetvédelmi célkitőzések (SDF 6.2 Management): 

Általános célkitőzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitőzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentıségő fajok és élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének megırzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
 
Fı célkitőzések: 

- A természetes gyepterületek fenntartása és természetességének megırzése megfelelı 
kezeléssel: tisztító kaszálások, illetve cserjeirtás a szukcesszió megakadályozása érdekében, 
továbbá legeltetés a száraz gyepi részeken. 

- A mocsárrétek kedvezı vízellátásának fenntartása és javítása a vízelvezetés megszüntetésén 
és vízkormányzáson keresztül.  

- A túlnyomó részt mezıgazdasági, lakó és ipari területekkel övezett természetközeli és 
féltermészetes élıhelyek védelmének biztosítása, a kedvezıtlen hatások kiküszöbölése. 

- A természetes erdıterületek állandó erdıborítottságának biztosítása, természetközeli 
erdıgazdálkodás alkalmazása. 

- A nem ıshonos fafajokból (fehér akác, erdei fenyı) álló erdıállományok termıhelynek 
megfelelı ıshonos állományokká történı átalakítása, illetve lehetıség szerint a homoki 
gyepek rehabilitációja.  

- A területen található vizes élıhelyek megırzése. 
- Inváziós növényfajok (fehér akác, bálványfa, gyalogakác, selyemkóró, aranyvesszı) 

terjedésének megállítása, állományaik visszaszorítása. 
- A terület szárazodó láprétjeinek kedvezıbb természetvédelmi helyzetbe hozása. 

 
További célok és célkitőzések: 

- A mocsárréteken a megfelelı vízállapot fenntartása, az élıhely védelme érdekében a 
vaddisznóállomány csökkentése. 

- A homoki gyepeket veszélyeztetı illegális tevékenységek (anyagnyerıhely, terepmotorozás) 
fokozatos felszámolása. 

- A közösségi jelentıségő növényfajok és a jelölı élıhelytípusok ritka és karakterfajai (Iris 
pumila, Stipa borysthenica, Orchis morio, Dianthus superbus, Alkanna tinctoria, Gentiana 
pneumonanthe, Trollius europaeus, Menyanthes trifoliata) védelme érdekében az élıhelyeik 
fokozott kímélete. 


