
A Tass-szalkszentmártoni szikes puszta HUKN20005 kjtt. célkitőzései és 
prioritásai 

 
 

Pioritások (SDF 4.2 Quality and Importance) 
 

Kiemelt fontosságú cél a következı fajok kedvezı természetvédelmi helyzetének 
fenntartása: Dorcadion fulvum cervae (pusztai gyalogcincér), Bombina bombina (vöröshasú 
unka), Cirsium brachycephalum (kisfészkő aszat).  

 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelyek kedvezı természetvédelmi helyzetének 

helyreállítása: 1530 (pannon szikes sztyeppék és mocsarak).  
 
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. 

 
Részletes célkitőzések: 
 

A 1530 (pannon szikes sztyeppék és mocsarak) jelölı élıhely természetessége 
felmérési idıszakonként (hat évenként) legalább összesített területének 10%-án növekedjen, 
elsısorban az élıhelyek természetes vízkészleteinek megırzése, a tájidegen inváziós 
növényfajok irtása, a szántóterületekrıl eredı zavaró hatások mérséklése és a gyepkezelési 
gyakorlat javítása – így a legeltetett állatok mennyiségének fajának és fajtájának 
optimalizálása, a túllegeltetés megszüntetése, a szükségtelen tisztítókaszálások 
visszaszorítása, a mozaikos, hagyásterületes kaszálási gyakorlat terjesztése, a kaszálási módok 
diverzifikálása – révén.  

A meglévı 1530 élıhelyek ökológiai állapotának, természetességének javítása 
kiváltható szikes élıhelyek újonnan történı kialakításával, rekonstrukciójával is (a 
természetességnövelési célkitőzés teljes egészében a meglévı szikes élıhelyek kiterjedésének 
10%-át kitevı rekonstrukcióval helyettesíthetı). 

 
A 1530 (pannon szikes sztyeppék és mocsarak) jelölı élıhely kiterjedése és 

konnektivitása ne csökkenjen. Ennek érdekében a jelölı pusztai élıhelyek és fajok 
állományainak térbeli kapcsolatait rontó, természetvédelmi célt nem szolgáló erdık telepítése 
kerülendı.  

 
A jelölı élıhely természetessége sehol ne csökkenjen, kivéve ha ez közvetlenül 

elháríthatatlan külsı ok (például idıjárási szélsıség, fogyasztószervezet gradációja) miatt 
következik be. Természetvédelmi célból, másik jelölı élıhely vagy faj érdekében is 
csökkenthetı a jelölı élıhely természetessége (például jelölı madárfaj számára kedvezı 
körülményeket teremtı túllegeltetéssel), ha az így bekövetkezı értékcsökkenésnél nagyobb az 
egyidejőleg elıidézett, Natura 2000 kijelölés céljait szolgáló természeti értéknövekedés. 
 



 A jelölı fajok állománynagysága és állományainak területi kiterjedése ne csökkenjen.  
  
 A vonalas vízilétesítmények karbantartása során – például félszelvényő kotrások, vagy 
kotrás helyett hínárkaszálás alkalmazásával, vagy kiszélesített és karbantartás nélkül maradó 
refúgium-öblök kialakításával, illetve a karbantartás idıpontjának megfelelı kiválasztásával - 
biztosítani szükséges a bennük elıforduló jelölı fajok állományainak érdemi mértékő 
túlélését.  
  
 A vonalas vízilétesítmények célnak megfelelı vízkormányzásával – így a vízhiányos 
idıszakokban vízmegırzéssel - biztosítani szükséges a bennük elıforduló Bombina bombina 
(vöröshasú unka) állományok túlélését, továbbá a jelölı 1530 (pannon szikes sztyeppék és 
mocsarak) élıhely természetes vízháztartási viszonyait. 
 
  


