
Természetvédelmi prioritások és célkitűzések 

 

Putnoki-dombság HUAN10002 (ha) 

 

Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): 

„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének 

fenntartása, helyreállítása:  

 

Fajok:  Bonasa bonasia 

Picus canus 

Strix uralensis 

 

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management) 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon 

található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 

2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 

gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

 

Specifikus célok: 

 

A terület fő célkitűzései: 

 A területen található császármadár (Bonasa bonasia), szürke küllő (Picus canus) és 

uráli bagoly (Strix uralensis) állományok megőrzése, illetve növelése. 

 

További célok és végrehajtandó intézkedések: 

 

 Az erdőtervezés során a jelölő fajok állományának megőrzése érdekében a terület 

erdeiben a természetközeli állapotú élőhelyfoltok megőrzését, az egyes területek 

erdőgazdálkodás alóli mentesítését, illetve a folyamatos erdőborítást biztosító, 

elegyes-vegyeskorú-mozaikos állományszerkezetet eredményező erdőkezelés felé 

történő elmozdulást kell biztosítani. 

 Őshonos fafajú, természetszerű állományokban csak természetes felújítás 

(felújítóvágás, szálalóvágás, szálalás) tervezhető. Idegenhonos fafajokkal elegyes 

erdőkben ugyancsak a természetes felújítások valamelyikét kell alkalmazni. 

 A nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó használatot, felújítóvágást, 

bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok kíméletével 

(az idegenhonos fafajok rovására), az állományokon belül meglevő változatosság 

megőrzésével és bővítésével kell tervezni. Az idősebb, böhönc-jellegű faegyedek 

(hagyásfák, famatuzsálemek) és az odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú 

odvas fák minden esetben visszahagyandók. 

 Növedékfokozó gyérítések, készletgondozó használatok, felújítóvágás, bontóvágás, 

szálalóvágás és szálalás tervezése esetén (őshonos lombos fafajokból) lábon álló és 

fekvő holtfa egy része mindenhol visszahagyandó a fehérhátú fakopáncs állományok 

megőrzése érdekében.  

 Tarvágásos véghasználat csak idegenhonos fafajú erdőrészletekben, vagy 

állományrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhető. Az idegenhonos fafaj 

letermelése után mesterséges erdősítésre csak a potenciális erdőtársulás fő- és 

elegyfafajai tervezhetők, illetve használhatók.  



 A császármadár állományok megőrzése érdekében az erdőápolási munkák során az 

erősen cserjés aljú erdőfoltok meghagyása, valamint a vaddisznó állomány 

visszaszorítása szükséges. 

 A mezőgazdasági földhasználatra visszavezethető, a táplálékláncon keresztül ható 

vegyi terhelés kockázatának mérséklése, illetve megszüntetése. 

 A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel 

történő felszerelése. 

 A prioritás fajok esetében a fészkelőhelyek háborítatlanságát biztosítani kell a költési 

időszakban. 

 Minden prioritás faj esetében monitorozással nyomon kell követni az állományok 

változását. 

 


