Nyugat-Göcsej HUBF 20039 (4555 ha)
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása, helyreállítása:
Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben):
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
6410
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 6440
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 9130
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0
Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) 91K0
Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 91L0
Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben)
Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
Közönséges denevér (Myotis myotis)
Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia)
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)
Piszedenevér (Barbastella barbastellus)
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:
A terület fő célkitűzései:
• A területen élő közösségi jelentőségű, védett és fokozottan védett fajok által is
reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű
élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a sík- és dombvidéki
kaszálórétekre, láprétekre, mocsárrétekre, éger és kőris ligetekre, illír bükkösökre és
illír gyertyános-tölgyesekre.
• a védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi
életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: piszedenevér
(Barbastella barbastellus), nagyfülű denevér (Myotis bechsteini), csonkafülű denevér
(Myotis emarginatus), közönséges denevér (Myotis myotis), vöröshasu unka (Bombina
bombina), sárgahasú unka (Bombina variegata), dunai tarajosgőte (Triturus
dobrogicus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia),
fehér gólya (Ciconia ciconia), fekete gólya (Ciconia nigra).

•

A természetvédelmi célkitűzéseket egy természetvédelmi, gazdasági/gazdálkodási,
vidékfejlesztési illetve rekreációs célokat integráló, harmonikusan működtetett,
fenntartható területhasználat mellett, illetve az általi elérése.

További célok és végrehajtandó intézkedések:
• A 80 évnél idősebb erdőállományokban már tárgyévtől, a fiatalabb állományokban
középtávon a jelenlegi erdőkezelési módról (véghasználat, fokozatos felújító vágás) az
állandó erdőborítást biztosító gazdálkodási módra (pl.: szálalás, Pro sylva típusú
kezelés) történő átállás.
• Vadállomány szabályozása a területen, a vadászat szabályozott, fenntartható, és
elsődlegesen természetvédelmi, és nem vadászati célokat felmutató formájának
megvalósítása.
• Az erdők vonatkozásában legalább 5m3/ha holtfát az élőfakészlet 5%-os mértékében
lábon hagyandó hagyásfa-csoportokhoz kapcsolódóan vissza kell hagyni.

