Természetvédelmi prioritások és célkitőzések

HUDD20062 Nyugat-Dráva sík
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
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)

Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi
helyzetének helyreállítása:
6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei
Maculinea teleius
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:
- Erdık természetességének javítása, folyamatos erdıborítást biztosító gazdálkodás
minél nagyobb területen történı bevezetése. İshonos fafajok egyedeibıl lábon álló és
fekvı holt faanyag jelenlétének folyamatos biztosítása.
- Erdırészlet szinten a termıhelynek megfelelı elegyes, lehetıleg változatos korú,
többszintő faállományt eredményezı gazdálkodás bevezetése.
- Az idıs, természetközeli, mélyebb fekvéső területeken elhelyezkedı erdıkben az
erdıgazdálkodási tevékenységek minimumra csökkentése.
- A mély fekvéső, vizes, tızeges erdıterületen a talaj bolygatásával járó tevékenységek
kerülése.
- Vízgazdálkodás helyzetének javítása elsısorban a lecsapoló árkokon történı
vízvisszatartás útján. A Dombó-csatornából történı vízutánpótlás lehetıségének
vizsgálata, és az eredmények függvényében intézkedési javaslat kidolgozása.
- Mesterséges medrő vízfolyások természetességének javítása, ahol erre lehetıség van
ott a régi meanderek, mederszakaszok revitalizációjával.
- A közösségi jelentıségő gyepes élıhelytípusok fenntartása legeltetéssel és kaszálással.
- A Maculinea teleius védelme érdekében a vérfüves gyepek kiemelt védelme a
cserjésedés és kiszáradás megakadályozásával.
- Inváziós növények állományainak visszaszorítása (pl.zöld juhar, gyalogakác,
aranyvesszı, bíbor nebáncsvirág).

További célok és célkitőzések:
- Szántóterületek visszaalakítása a termıhelynek megfelelı természetközeli élıhelyekké,
elsısorban gyepekké.
- A közösségi jelentıségő erdei élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetének
fenntartása/helyreállítása a közösségi jelentıségő és az élıhelyre jellemzı, védett
növényfajok (Fritillaria meleagris, Leucojum aestivum) megırzésével.
- A közösségi jelentıségő fészkelı madárfajok (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra)
fészke körül pufferzóna kijelölése.

