Természetvédelmi prioritások és célkitőzések
Lajoskomáromi löszvölgyek HUDI20031 kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület
Prioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi
helyzetének megırzése/helyreállítása:
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 6250 Síksági pannon löszgyepek, 40A0
Szubkontinentális peripannon cserjések, 91I0 Euro-szibériai erdıssztyepptölgyesek
tölgyfajokkal (Quercus spp.)
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.
Specifikus célok:
Kedvezı természetvédelmi helyzet megırzése:
A jó állapotú síksági pannon löszgyepek, szubkontinentális peripannon cserjések,
erdıssztyepptölgyesek természetszerő szerkezetének, fajkészletének megırzése.
A jelölı erdei élıhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
Kedvezı természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, nyugati ostorfa által
veszélyeztetett jelölı gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és
megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése
érdekében.
A jelölı erdei élıhelyek állományaiban elıtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdıborítást
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítı használatok alkalmazását, valamint
közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a
természetes állapotokhoz.
A területen található mesterségesen erdısített síksági pannon löszgyepek lehetıség szerinti
visszaalakítása gyepekké, vagy ıshonos fafajú erdıkkel mozaikos gyepekké.
A becserjésedés miatt leromlott síksági pannon löszgyepek visszaalakítása, és extenzív
használattal való fenntartása.
Az élıhelyeket veszélyeztetı egyéb tevékenységek (pl.: gépjármő forgalom, crossmotorozás,
quad) megszüntetése, a jogilag nem létezı, de kijárt földutak felszámolása
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 jelölı élıhelyek beépítésének megakadályozása.

