
Természetvédelmi prioritások és célkitőzések 
 
Csévharaszti Homokvidék HUDI20012 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: 6260 Pannon homoki gyepek, 91N0  Pannon 
homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae) 
 
Kiemelt közösségi jelentıségő növényfaj: tartós szegfő (Dianthus diutinus) 

 

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 pannon homoki gyepek, pannon homoki borókás-nyárasok természetszerő 
szerkezetének, fajkészletének, térbeli mintázatának 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, fekete fenyı, erdei fenyı, által 
veszélyeztetett jelölı gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok 
terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 
A fragmentációs és szegélyhatások radikális csökkentése a gyepterületek összekötésével. 
A gyepekben törekedni szükséges a szürkenyár gyökérsarjról történı terjedésének 
megállítására. 
Fokozott ügyelni kell az abiotikus katasztrófák (pl: tőzkár) megelızésére. 
A jelölı erdei élıhely állományaiban folyamatos erdıborítás biztosítása, fahasználat csak 
inváziós, vagy adventív fafajok eltávolítása érdekében végezhetı. 
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.  
Vadrágás mérséklése a vadakat területre vonzó létesítmények megszüntetésével. 
A tartós szegfő (Dianthus diutinus) populáció megerısítését mesterséges beavatkozásokkal is 
szükséges elısegíteni, valamint biztosítani kell a veszélyeztetett állományokból származó 
egyedek beültetésének lehetıségét is. 
Az élıhelyeket veszélyeztetı egyéb tevékenységek (pl.: gépjármő forgalom, crossmotorozás, 
quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létezı, de kijárt földutak 
felszámolása. 
 


