Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

HUDD20006 Szársomlyó
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása:
6210 *Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (FestucoBrometalia)
6240 *Szubpannon sztyeppek
91H0 *Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescenssel
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi
helyzetének helyreállítása:
8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
Villányi télibagoly (Polimixis rufocincta isolata)
Kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus)
Magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum)
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:
− A jelölő és egyéb közösségi jelentőségű, valamint védett fajoknak (pl Colchicum
hungaricum, Medicago orbicularis, Trigonella gladiata) élőhelyéül szolgáló gyepek
megőrzése, a cserjésedés visszaszorítása elsősorban a tájidegen fásszárúak (pl.
bálványfa) irtásával.
− Inváziós növényfajok visszaszorítása (bálványfa, orgona, papíreper).
− 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
− Villányi télibagoly élőhelyeinek védelme, fenntartása a tápnövény (sziklai üröm)
állományaival rendelkező gyeptársulások fenntartásán keresztül.
− Magyar méreggyilok élőhelyeinek védelme, fenntartása, az ex situ szaporítás
lehetőségének megvizsgálása.
További célok és célkitűzések:
− A terület változatos földtani és felszínalaktani természeti értékeinek, különösen a
felszíni karszt jelenségek, felszín alatti hidrotermális képződmények, barlangok,
valamint az emberi tevékenység során keletkezett mesterséges elemek (bányafalak-és
üregek) megőrzése, a veszélyeztető antropogén hatások mérséklése.

− Haragos sikló élőhelyeinek védelme, fenntartása.
− A természetes, illetve természetközeli állapotú erdőkben a folyamatos erdőborítást
szolgáló gazdálkodási módok fenntartása, a holt faanyag védelme.
− Idegenhonos, valamint tájidegen fajok, állományok visszaszorítása, szerkezet
átalakítása az erdőterületeken, elsősorban az akácosok átalakításán keresztül.
− A gyepek, fennmaradását veszélyeztető kedvezőtlen szukcessziós folyamatok
visszaszorítása, megelőzése tisztítókaszálásokkal, legeltetéssel
− Legeltetéses állattartás, mint hasznosítási és kezelési tevékenység támogatása,
feltételeinek megteremtése.

