Természetvédelmi prioritások és célkitőzések

HUDD20023 Tolnai Duna
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi
helyzetének fenntartása:
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Myotis dasycneme
Barbastella barbastellus
Zingel zingel
Zingel streber
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi
helyzetének helyreállítása:
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
Természetvédelmi célkitőzések (SDF 6.2 Management):
Általános célkitőzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitőzése az azon található, a
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentıségő fajok és élıhelytípusok kedvezı
természetvédelmi helyzetének megırzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.
Fı célkitőzések:
- A hullámtéri természetes és természetközeli állapotú főz-nyár ligeterdık és
zátonyfüzesek jó természetességi állapotban tartása, az állandó erdıborítás fenntartása
a hozzá kötıdı életközösségek védelme érdekében.
- A maradvány jellegővé vált keményfás ligeterdı foltok állandó erdıként való
fenntartása, a hozzá kötıdı életközösségekkel együtt, lehetıség szerint az élıhely
területének növelése az ültetvények átalakításával.
- A természetközeli állapotú erdıkben a folyamatos erdıborítás fenntartása, a holt
faanyag védelme.
- A zátonyokon természetes úton kialakult füzes élıhelyek fokozott védelme, ezeken a
gazdasági célú hasznosítás tiltása.
- A hazai fafajú felújítások elıtérbe helyezése.
- Az unikális jellegő löszpusztagyep foltok állapotának javítása, a legeltetés fenntartása
a cserjék drasztikus visszaszorítása az ürgeállomány fennmaradása érdekében.
- A kékperjés lápréteken a nádasodás akadályozása kaszálással/legeltetéssel.
- A dunai mellékágak jó ökológiai állapotba hozása víz biztosításával, és indokolt
esetben kotrással.
- A tavi denevér élıhelyeinek fenntartása az idıs füzesek védelmével.
- A pisze denevér élıhelyeinek fenntartása a tölgyes állományok védelmével.
További célok és célkitőzések:

-

-

-

A gyepes és mocsárréti területek megfelelı kezelésének biztosítása, a cserjésedés
megelızése.
A puha és keményfás ligeterdık, valamint az erısen degradálódó szegélytársulások
természetességének javítása megfelelı kezeléssel (kaszálás, inváziós fás és lágyszárú
fajok (gyalogakác, zöld juhar, selyemkóró) visszaszorítása).
A mentett oldali száradó területek vízellátásának javítása.
A terület jelölı erdıállományaiban a közösségi jelentıségő fészkelı madárfajok
(Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus milvus, Milvus migrans) védelmére fészek
körüli pufferzóna kijelölése.
A területet érintı részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölı
és egyéb közösségi jelentıségő fajaira és élıhelyeire.

