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Miért van szükség aktív
védelmére?

Mit teszünk a tartós szegfű
megőrzéséért?

Mert élôhelyét számos tényezô

Helyreállítjuk legfontosabb élôhelyeit.

A helyiek büszkék lehetnek arra,
hogy vidékükön olyan ritka

veszélyezteti:
A sûrûn telepített feketefenyôt és akácot kivágjuk,
· Agresszívan terjedô idegenhonos növényfajok,

Miért jó ez a helyi
lakosoknak?

helyettük az élôhelyre természetes állapotában jellemzô

mint pl. a selyemkóró, a telepített erdôk (akácosok,

fehérnyarat és szürkenyarat telepítünk. Ezekbôl idôvel

fenyvesek) kiszorítják a szegfût élôhelyeirôl

tisztásokkal szabdalt, borókás nyárfaligetek lesznek,

· Jármûvek taposó hatása

melyek a tartós szegfû mellett sok más homokpusztai

· Illegális homokbányászat

növénynek is kedvezô élôhelyei.

növényfajok élnek, amelyek másutt
a világon nem találhatók meg.

Eközben a Szegedi Egyetem füvészkertjében
15 000 szegfûpalántát nevelnek, majd kitelepítik
ôket az eredeti élôhelyükre.

Kiadja: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ügyfélszolgálati iroda: 1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 52.

A tartósszegfû védelmi program eredményeirôl

Honlap: www.dinpi.hu

tájékoztatjuk a lakosságot, hisz a környékükön élô

E-mail: dinpi@dinpi.hu

ritka vadvirágot csak együtt, az ô támogatásukkal
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óvhatjuk meg.
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A pannon
bennszülött

tartós szegfű

Budapest, 2007
A kiadvány újrahasznosított papírra készült.

védelme

Magyarország páratlan természeti

A tartós szegfû az egész világon csak

értékekkel rendelkezik.

a Duna-Tisza közén él, jelen ismereteink szerint

Bár hazánk területe alig 1%-a Európának,

összesen körülbelül 15 000 példány. Fokozottan

természeti gazdagságát tekintve messze

védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke

túlszárnyalja a kontinens legtöbb országáét.

250 000 Ft. A növénynek vagy élôhelyének

A program:
· célja, hogy megállítsa
a veszélyeztetett
növény állományának

károsítása bûncselekménynek minôsül.

Ezen az alig százezer négyzetkilométeren
több mint 42 000 állat és 2 200 növényfaj él.
Közülük a legnagyobb értékek azok
az úgynevezett bennszülött fajok, melyek
csak a Kárpát-medencében élnek.

csökkenését;
· idôtartama öt év;
· irányítója: Kiskunsági Nemzeti

A tartós szegfű

Park Igazgatóság.

· nyúlánk termetű, élénk rózsaszín virág,
· júniustól októberig virágzik,

Partnerek:

· homokpusztagyepek lakója.

· Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Ilyen például a tartós szegfû.

· Szegedi Tudományegyetem

Legfontosabb ismert élőhelyei:

· Kiskunmajsa Város Önkormányzata

Bodoglár - 8 000 tô, Bócsa - 3 500 tô, Csévharaszt - 3 200 tô melybôl

Társfinanszírozó:

a Csévharaszti Borókás Természetvédelmi Területen 1 700,

· Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Csévharaszt belterületén több, mint 1 500 tövet számláltak idén.
Utóbbi állományt különösen fenyegeti
az illegális homokbányászat.

Ezenkívül kisebb állományai
vannak Nagykôrös, Ócsa,
Harkakötöny, Ásotthalom
és Fülöpháza környékén.
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