Vár-hegy-Nagy-Eged /HUBN20008/
PRIORITÁS
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása / helyreállítása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szubkontinentális peripannon cserjések (*40A0)
meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (FestucoBrometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) (6210)
szubpannon sztyeppek (*6240)
síksági pannon löszgyepek (*6250)
szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130)
a Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön (9150)
lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői (*9180)
pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (*91G0)
euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) (*91I0)
pannon cseres-tölgyesek (91M0)
pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0)
csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria)
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
szarvasbogár (Lucanus cervus)
havasi cincér (*Rosalia alpina)
tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii)
eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius)
sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)
piros kígyószisz (Echium russicum)
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)
Janka-tarsóka (Thlaspi jankae)
boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus)

TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a
kijelölés alapjául szolgáló 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
1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK
•
•

Az erdőssztyepp cserjések (törpemandulás- és csepleszmeggyes cserjések) fenntartása és
megőrzése;
A területen található természetszerű erdők (kiemelten szubmontán bükkösök /9130/,
gyertyános-tölgyesek /91G0), törmeléklejtő erdők /9180/, pannon molyhos- /91H0/ és
cseres-tölgyesek /91M0/), sziklai bükkösök (9150) kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása / elérése, különösen a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), havasi cincér
(Rosalia alpina) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag
mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása;

•

•
•
•
•

A területen található nagy kiterjedésű sztyeppesedő félszáraz gyepek (6210) és erdőssztyepprétek (6240), valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező
természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a félszáraz gyepek (6210)
cserjésedésének, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres
kezelésekkel;
A löszgyepeket és árvalányhajas erdőspusztaréteket szegélyező töviskes cserjések
(kökényes-galagonyás cserjések) foltokban történő visszaszorítása, legeltethetővé tétele
(elsősorban az Echium russicum, Thlaspi jankae fennmaradása érdekében);
A
természetszerű
erdők
változatos
állományszerkezetének,
elegyességének
fenntartása/elérése, különös tekintettel a tavaszi fésűsbagoly /Dioszeghyana schmidtii/
élőhelyi igényeire;
boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) élőhelyének fenntartása cserjeirtással, a
vadkár csökkentése a területen élő vadállomány szabályozásával. A látogatás szabályozása
területi őrzéssel;
A díszes tarkalepke (Euphydrias maturna) élőhelyének védelme érdekében meg kell őrizni
jó vízellátottságú völgytalpak üde erdőszegélyeit, törekedni kell az erdőszegélyek
elegyfafajainak kíméletére, valamint a megfelelő vízháztartás biztosítására

2. TOVÁBBI CÉLOK
•
•
•
•
•
•

A gyepterületek és cserjések záródásának megakadályozása, a gyepek fenntartása
kaszálással, extenzív legeltetéssel (elsősorban juh);
Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése;
Erdei denevérfajok élőhelyének biztosítása megfelelő területű idős erdőállományok
fenntartásával és az odvasodó idős faegyedek kíméletével.
Az elakácosodott erdőállományokban található idős tölgyfajok (molyhos-, kocsánytalan- és
csertölgy) és természetes kísérőfajok (tatárjuhar, házi berkenye) teljes kímélete, magszórás,
újulat felverődése esetén erdőállomány alatti felhozatala;
Az erdős-sztyepp területeken a késő tavaszi avartüzek megelőzése.
A talajfelszín bolygatásával járó sporttevékenységek fokozatos visszaszorítása.

