Természetvédelmi prioritások és célkitőzések
Debegió-hegy HUDI20014 kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület
Prioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípus: 6260 Pannon homoki gyepek
Közösségi jelentıségő állatfaj: magyar futrinka (Carabus hungaricus)
Közösségi jelentıségő növényfaj: homoki kikerics (Colchicum arenarium)
Célkitőzések (SDF 6.2 Management):
Általános célkitőzés:
a 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.
Specifikus célok:
Kedvezı természetvédelmi helyzet megırzése:
A területen található természetközeli gyeptársulások kiterjedésének, szerkezetének,
fajkészletének megırzése.
A területen található közösségi jelentıségő és kiemelt jelentıségő növény- és állatfajok
állományai fennmaradásának biztosítása.
Kedvezı természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvesszı, zöld juhar, fehér akác,
bálványfa, fekete fenyı, erdei fenyı, által veszélyeztetett jelölı gyeptársulások megóvása a
degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A jelölı élıhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhetı. Ennek érdekében a
jelölı élıhelyekkel érintkezı, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentı tájidegen
fásszárú állományok nem telepíthetık. Újonnan telepített, vagy erdıfelújítás során létesített
tájidegen fásszárú állomány és a jelölı élıhelyek között legalább 20 m széles védızónának
szükséges lennie fásszárú növényzetbıl, vagy legalább 30 m széles védızónának lágyszárú
növényzetbıl. A tájidegen fafajú erdık fokozatos fafajcserés felújítása, ıshonos, a
termıhelyre jellemzı állományok kialakítása.
A becserjésedés miatt leromlott pannon homoki élıhelyek gyeppé alakítása és fenntartása
extenzív mezıgazdasági használattal, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
Azon erdırészletekben ahol homoki kikerics (Colchicum arenarium) állományok találhatóak,
a megırzés érdekében az erdıfelújítás során a tuskózás, és a teljes talaj elıkészítéses
technológia mellızése.
A magyar futrinka (Carabus hungaricus) állományainak megırzése érdekében élıhelyén a
túlzott cserjésedés visszaszorítása.
A gyepterületek revitalizációja, a jellemzı fajok betelepülésének elısegítése.
Fokozott ügyelni kell az abiotikus katasztrófák (pl: tőzkár) megelızésére.

Az élıhelyeket veszélyeztetı egyéb tevékenységek (pl.: gépjármő forgalom, crossmotorozás,
quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létezı, de kijárt földutak
felszámolása.
A jelölı élıhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.

