Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása:
91H0 *Pannon molyhos tölgyesek
91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének helyreállítása:
6210 *Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (FestucoBrometalia)
6240 *Szubpannon sztyeppek
Himantoglossum caprinum
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.
Fő célkitűzések:
− Gyepterületek, különös tekintettel a 6210 élőhelytípusba sorolható sziklagyepek,
megőrzése, fenntartása, az ott található közösségi jelentőségű (pl. Himantoglossum
caprinum, Isophya costata), védett vagy ritka növény- és állatfajok életfeltételeinek
biztosítása, a cserjésedés és spontán beerdősödés visszaszorításával.
− Inváziós növényfajok (pl fekete fenyő, fehér akác, bálványfa) visszaszorítása.
− Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetes, illetve
természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból
álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdők megőrzése
− Az erdei életközösségek, különösen a holt faanyaghoz kötődő élővilág
életfeltételeinek hosszú távú biztosítása
További célok és célkitűzések:
− A közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása/fejlesztése a rájuk jellemző közösségi jelentőségű (Pulsatilla pratensis ssp.
hungarica) és védett növényfajoknak (Anacamptis pyramidalis, Trigonella gladiata,
Sedum sopiane) védelmével, állományuk és populációik életképességének
növelésével.
− A földtani, valamint felszínalaktani természeti értékeket veszélyeztető antropogén
hatások mérséklése.
− A természetes, illetve természetközeli állapotú erdőkben a folyamatos erdőborítást
szolgáló gazdálkodási módok fenntartása, a holt faanyag védelme.
− A beavatkozást nem igénylő – védelmi rendeltetésű – erdőterületeken a természetes
folyamatok zavartalan működésének biztosítása az erdészeti beavatkozások
minimalizálásával.

− Tájidegen és inváziós fajok (pl. fekete fenyő, fehér akác) állományainak
visszaszorítása, szerkezet átalakítása az erdőterületeken.
− A gyepek fennmaradását veszélyeztető kedvezőtlen szukcessziós folyamatok
visszaszorítása, megelőzése tisztítókaszálásokkal.

