Természetvédelmi prioritások és célkitűzések
Tokaji Kopasz-hegy HUBN20072 (ha)
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
Élőhelyek:

Szubkontinentális peripannon cserjések 40A0
Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek 6210
Szubpannon sztyeppék 6240
Pannon molyhos tölgyesek 91H0

Fajok:

nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius)
bíbor sallangvirág (Himantoglossum caprinum)
magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica)

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)
Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon
található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a
Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a
fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:
•

•

•

Az eurázsiai rétisáska jelenlegi állományának megőrzése céljából a szubpannon
sztyeppék és szilikátsziklás lejtők sztyepplejtő jellegének fenntartása szükséges, mely
cél eléréséért a cserjésedő sztyepp területeken szelektív cserjeirtás alkalmazandó. A
sztyepplejtő jelleg fenntartásával ellentétes hatású antropogén zavarás korlátozása
szintén szükségszerű.
A bíbor sallangvirág állományának megőrzése céljából azon szubkontinentális
peripannon cserjések, pannon molyhostölgyesek megőrzése és kedvező
természetvédelmi állapotban tartása szükséges, melyekben a faj számára szükséges
pionír felszínek is megtalálhatóak. A sallangvirág élőhelyein nyomon kell követni a
cserjésedést és szükség esetén az erősen záródott cserjések felnyitandók. Teljes
cserjeírtás nem végezhető.
A magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) és egyéb védett növényfajok
esetében a szubpannon sztyeppékkel mozaikoló pannon molyhostölgyesek fenntartása
szükséges. Ezen élőhelyek megőrzését a szubkontinentális peripannon cserjésekben és
a pannon molyhostölgyes-szubpannon sztyepp mozaikos területeteken megjelenő
idegenhonos fafajok visszaszorításával lehet elérni. A cserjésekben és a gyepekben
megjelenő erdei- és feketefenyő, valamint az akác és ezüstfa egyedek eltávolítandók,
szükség esetén a túl nagy árnyékolással bíró cserjésekben egyéb szelektív cserjeírtást
is lehet alkalmazni, mely során kímélendő a molyhostölgy (Quercus pubescens), a
rezgő nyár (Populus tremula), a vastaggallyú körte (Pyrus nivalis) és a törpemandula
(Amygdalus nana).

•
•

•

•

•

A felsorolt élőhelyek mindegyikében a természetközeli állapotú foltokon a kedvező
természetvédelmi helyzet fenntartása érdekében a megjelenő idegenhonos fafajok
(akác, erdei- és fekete fenyő, ezüstfa, bálványfa) visszaszorítása szükségszerű.
A szubpannon sztyeppék fenntartása érdekében szintén szelektív cserjeirtás
alkalmazandó, melyet 3-4 évente októberben kézi módszerrel történő kaszálással is ki
lehet egészíteni, illetve a cserjésedés megakadályozása céljából pásztorló, vagy
szakaszolt legeltetést szintén lehet alkalmazni megfelelő legelőállat sűrűség mellett.
A szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek megfelelő természetvédelmi
helyzetének fenntartása érdekében a cserjésedés megakadályozása miatt vegetációs
időszakon kívüli cserjeirtással, illetve a gyepek évenkénti egyszeri, nyárvégi, őszi
kaszálásával szükséges fenntartási munkákat végezni.
Minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében szükséges a szálláshelyek
zavartalanságának biztosítása a és a kedvező adottságok (pl. megfelelő méretű
berepülőnyílások, héjazat) fenntartása. Szaporodási időszakban minden jelentősebb
épületlakó denevérkolónia esetében az épületek díszkivilágítása mellőzendő.
A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.

