Természetvédelmi prioritások és célkitőzések

HUDD20056 Közép-Dráva
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance):
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi
helyzetének fenntartása:
3260 Alföldektıl a hegyvidékekig elıforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és
Callitricho-Batrachion
3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel
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)
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna
Dunai ingola Eudontomyzon spp.
Leánykoncér Rutilus pigus
Vidra Lutra lutra
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi
helyzetének helyreállítása:
3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval
Garda Pelecus cultratus
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:
- Megfelelı vízgazdálkodás biztosítása, vízszintingadozás kiküszöbölése, a vízi
szervezetek szaporodási és életfeltételeinek stabil biztosítása érdekében. Lehetıség
szerint a Dráva elzárt vagy elzáródott mellékágainak megnyitása, a természetes
vízháztartási viszonyok helyreállítása céljából.
- A nyílt kavicszátonyok fenntartása, zavartalanságuk biztosítása a hozzájuk kötıdı
fajok (Sterna hirundo, Sterna albifrons) populációinak megırzése érdekében.
- Az erdıgazdálkodási gyakorlatban természetközeli módszerek meghonosítása és
általánossá tétele. A főzligetek és bokorfüzesek (91E0) fokozott kímélete.
- Inváziós növények állományainak visszaszorítása (pl. zöld juhar, gyalogakác,
aranyvesszı, bíbor nebáncsvirág).
- A természetes partszakaszok, kiemelten a több partfallakó madárfajnak (Alcedo atthis,
Riparia riparia, Merops apiaster) is fészkelıhelyet biztosító magaspartok, szakadó
partok megırzésére.
- A Dráva holtágaiban – többek közt a 3130 élıhelytípus megırzése érdekében – a
megfelelı vízellátás biztosítása, a Dráva medersüllyedését ellensúlyozó intézkedések
meghatározása.

További célok és célkitőzések:
- A korábbi szabályozások, illetve a felsıbb szakaszon létrehozott erımővek által
okozott medersüllyedés megállításának és az általa okozott káros hatások
csökkentésének lehetıségeit szükséges megvizsgálni.
- A jelölı közösségi jelentıségő élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetének
megırzése a rájuk jellemzı, ritka és védett növény- (pl. Equisetum hyemale,
Peucedanum verticillare) és állatfajok életfeltételeinek biztosításával, állományuk és
populációik életképességének növelésével.
- A közösségi jelentıségő erdei élıhelyeken a közösségi jelentıségő, fokozottan védett
madárfajok (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra) fészkelıhelye körül az adott faj
igényeinek megfelelı mérető és idıtartamú pufferzóna kijelölése.

