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1. Bevezetfl
Az elmtlt 6vtizedben a tarsadalom figyelme minden kor6bbin6l nagyobb m6rt6kben fordult az

erdok 6s az erd6gazdrilkod6k fel6, sz6mon k6rve a termdszeti kdrnyezet egyik leg6rt6kesebb

alkot6j6nak, az erd6nek a tartamos fenntart6s6t 6s fejleszt6s6t. A term6szetv6delem kdzponti
tlmajalett az erdo, az erdei 6letk6zoss6g faji 6s genetikai sokf6les6ge. A term6szetess6ghez

val6 k<izeled6s ig6nye vil6gviszonylatban 6ltal6nosstl viit, amelyet az erdot6l ds az

erdogazdiikod6kt6l egyarint elvin a tarsadalom. Az erdSk sokoldahi hasznosft6sira val6
t<jrekv6sek egyreszt az erd6kben megtermelhet6 anyagijavak, miisr6szt a nem anyagijellegri

erdei szolg6ltatdsok, a kdrnyezetv6delmi hat6sok, az iidtil6si, pihendsi, turisztikai lehetSs6gek

b6vit6s6t szorgalmaztilk. Haz6*ban az erdorol, az erd6 v6delm6r6l 6s az erdogazd6lkodrisr6l

sz6l6 2009. 6vi XXXVII. trlrv6ny (a tov6bbiakban: Evt.) 6s a term6szet v6delmerol sz6l6 1996.

6vi LIII. tdrvdny (a tov6bbiakban: Tvt.) megalkotdsdval az ilj szahnai jogszabdlyok olyan
jelentSs, elsdsorban termdszetvddelemi szemldletbfll fakadd vdltozdsokat hoztak, melyek

igazodtak a bioligia ds okol6gia tudomdnyos eredmdnyeihez, az ilj tdrsadalmi elvdrdsokhoz.

Alapvet6en vfiltoztattik meg a kor6bbi kereteket, 6s komoly kihiv6s el6 6llitottak az erddsz

szakmSt. Az erd6teriiletekkel szemben t6masztott elviir6sok viitozfusa sziiks6gesse tette az

erdogazdilkodrisi tev6kenys6g c6lkittiz6seinek m6dosit6srit. A fent vilzolt v6ltoz6sok

kdvetkeztdben fell6pS konfliktusok kezel6se az erdok meg6rz6sdnek, egys6ges szemldletri

kezel6s6nek, az erd6kben folytathat6 termdszetk<izeli erdogazdillkod6snak, valamint a

term6szetv6delem 6s az erd6gazd6lkod6s egytittmrikrid6s6nek az alapja.

Az erddszeti tev6kenysdgeket, erdogazdillkod6st alapvet6en az erdok v6delm6rol sz6l6 torvdny

6s ahozzir kapcsol6d6 rendeletek szabilyozzAk. A tdrv6ny rendelkez6seit azonban a termdszet

v6delm6rol sz6l6 t<jrv6ny rendelkez6seivel risszhangban, v6dett term6szeti teriileten l6v6 erd6

eset6n a Tvt.-ben foglalt elt6rdsekkel kell alkalmazni. Az Evt. adott rendelkez6sei 6s a term6szet

v6delm6rol sz6l6 t6rv6ny erd6kre 6s erdogazd6lkod6sra vonatkoz6 szakaszai birtositjbk azt,

hogy a termdszetvddelem szempontjai, a biol6giai sokf6les6g meg6rz6se, kell6 hangsrilyt

kapjon az erddszeti tev6kenysdg sor6n.

A Szombathelyi Erddszeti Zrt. a vagyonkezelds6ben l6v5 erd6kben azEvt.6s Tvt. eloir6sainak

megfelel6en gazdillkodik, valamint gazd6lkod6sa sor6n betartja a washingtoni egyezm6ny vagy

m6s n6ven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna

and Flora - Egyezmdny a veszdlyeztetett vadon 616 dllat- ds ndvdnyfajok nemzetkdzi

kereskedelmdr1l) nemzetkozi korm6nykdzi egyezmdny, tov6bb6 a Biol6giai Sokfeles6g

Egyezm6ny (Convention on Biological Diversity, CBD) elSir6sait.

A Szombathelyi Erd6szeti Zrt. 6ltal kezelt iizemtervezett teriilet kdzel 3l%o-a term6szetes,

term6szetszeni 6s szdrmazek erd6 term6szetess6gi 6llapotri, Natura 2000 (NAT),

term6szetvddelmi (TV), talajv6delmi (TAV), t6jk6pv6delmi (TAJ) vagy kdzj6l6ti (PA)

elsodleges rendeltet6sri erd5, aminek a 25,6 %-an rirokerdo (SZAL), faanyagtermel6st nem

szolg6l6 (FANE) vagy Stmeneti (ATE) tizemm6dri erdogazdillkod6st folytat.

2. A nagy term6szetv6delmi 6rt6kii tertiletek (HCVF) besorolisa a Szombathelyi
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HCV erd6k teriilete OSSZE SfN 15 979 ha
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HCV (nagy term6szetv6delmi 6rt6k)
a Szombathelyi Erd6szeti Zrt. teriilet6n

3. A tertiletek kiterj ed6se szerint megktiltinb 6ztethet6 kateg6ri6k

3.1 Osszefiigg6 nagy erd6ttimbtik

3.1.1 Erddrezervftumok

Az erdorezewifi,tm (erdei rikosziszt6ma rezerv6tum) a term6szetes vagy term6szetk<izeli

6llapotri erdei 6letktizdss6g meg6v6srit, a term6szetes folyamatok szabad 6rv6nyesiil6s6t,
tov6bb6 kutat6sok folytat6s6t szolgril6 erd6teriilet . Az erdbrezerv6tumok alapveto 6s elsodleges

c6lja a term6szetes vagy term6szetk<izeli dllapotir erdei 6letk<izrissd5, &z erdei okol6giai
rendszer term6szetes folyamatainak meg6v6sa, tov6bbi c6lja mindennek biztosit6s6val a

megismer6st cdlz6 monitoroz6s 6s kutat6s. Az erd6rezerv6tum ket zSnhb6l 6ll. A kiemelked6
termdszetv6delmi 6rt6ket jelent6 erdei cikoszisztema k<izvetlen meg6v6s6t a magtertilet
szolgillja, amely a t<irv6ny erej6n6l fogva mindig fokozottan v6dett term6szeti teriilet, 6s benne
teljes haszn6lati korl6toz6s 6rv6nyesiil . A ved6z6na vddett vagy fokozottan vddett termdszeti
teriilet, ahol az rilland6 v6d5 funkci6t biztosit6 6s a tov6bbi term6szetv6delmi c6loknak is
megfelel6 term6szetkdzeli erd6gazdrilkod6si m6dszerek alkalmazhat6k. Az erd6rezerv6tumok
fenntarttlsa, c6ljainak 6rv6nyestil6se 6rdek6ben meghataroz6,hogy biztositva legyen:

. a magteriiletek teljes 6rintetlens6ge ds zavartalansilga,

. avddoz6n6k term6szetszerti dllapota 6s magtertiletet v6d6 funkci6ja,

. a teriilet zavartalarrsiigrit garant6l6 metodika szerinti, a term6szetv6delmi hat6s6g 6ltal
engeddlyezett szisztematikus rlllapotfelv6telek (monitoroz6s) 6s kutat6sok uegris",

. aliltogatiisok fokozott t6r- 6s id6beni korl6toz6sa.
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A Szombathelyi E rd6szeti Zrt. teriilet6n bej egy zett erdfirezervftumok

ESZR Erdo6llom6ny nyilvdntartis 2019.08. 09-i 511apot szerint

Kezel6s i feladatok az er d6rezervdtum ok terii let6n :

Erddre z erv dtum-m agt er ill e t
A fokozottan v6dett term6szeti teriileten l6vo erd6kre vonatkoz6 termdszetv6delmi tdrv6nyi

el6ir6sban megfogalmazott termdszetv6delmi kezel6s a magtertileten rigy 6rtelmezend6, hogy

ott 6ltal6ban tilos minden emberi beavatkozirs, 6s teljes gazdiikodilsi korliitoz6s 6rv6nyestil. Az
erd6rezervStum magtertilet ,,a term6szet kis6rleti teriilete". A teljes beavatkozitsi korl6tozds

al6li kivdtelt k6pez6 b6rmilyen belenyil6s csak eg6szen kivdtelesen 6s csak olyan esetben

enged6lyezheto, ha a nem kivdnatos nem oshonos fafajok, yagy erd6vddelmi okok az

erd6rezerv6tum (c6ljai szerinti) fennmarad6s6t sz6ls6s6gesen veszdlyeztetnek. Az
erdogazdillkod6 feladata itt a vagyon6rzds.

Erdfre z erv dtum-v d d6z 6 n a

Az erdorezerv6tumok vddbz6nt$itban csak olyan erdogazdiikodSsi tev6kenys6g folytathat6,

amely 6tmenetileg sem csdkkenti a magteriilet v6delm6t biztosft6 v6d6 funkci6jit, 6s

fokozatosan v6gre kell hajtani azokat a beavatkozisokat, amelyek a magteriilet v6delm6t

legjobban szolg6l6 termdszetkdzeli 6llapot mielobbi el6r6s6hez sztiks6gesek. A v6d6z6na v6do

funkci6j6t (az erdorezervdtum cdljaval osszhangban) a termdszeteshez mindl k<lzelebb 6116,

5shonos fafajri, elegyes, vegyes koru, fajokban gazdag erd6k, a kiil6nboz6 tipusri (val6di,

csoportos stb.) sz6lal6erdSk biztositj6k a legjobban. A c6l ez6rt a folyamatos borit6st biztosft6
ilyen 6llapot e16r6se, amelynek eredm6nyek6nt a k6szletgondozo sziial6sos, a sz6lal6v6g6sos,
yagy az elnyrijtott fehijitrisi id6szakri, elsosorban egyenl6tlen bontdson alapul6 fokozatos
felrijit6v6gdsoserd6mrivel6sim6dszerekalkalmazhatok.

Az erdei <ikoszisztdmak stabilit6s6t 6s term6szetv6delmi 6rtdk6t t<ibbek krizdtt alapvetoen
meghatirozza a biol6giai sokf6les6g. Meghataroz6 term6szetv6delmi c6l ez6rt annak

term6szetkozeli erd6mrivel6si m6dszerekkel t6rt6no meg6rz6se vagy noveldse. Amennyiben
erdov6delmi beavatkoz6sokra van sztiks6g, minden esetben term6szetbaret biol6giai elj6rrlsokat
kell alkalmazni. Erdorezervdtttm vddoz6na esetlegesen fokozottan vddett term6szeti tertilet6n
levo erddk kezel6se sor6n figyelembe kell venni a fokozottan v6dett term6szeti tertiletre
vonatkoz6, valamint a tertilet konkr6t fokozottan v6dett vagy v6dett term6szeti 6rt6keitSl fiigg6
jogszabtiyi, illetve kezel6si elSirrlsokat is. Altalanos alapkdvetelm6ny a term6szetkrizeli 6s

term6szetkim6l6 technol6gia. Tarv6g6s egyiitaltn nem alkalmazhat6, a v6gv6g6s <isszefiiggo
maxim6lis teriilete ne legyen tdbb 0,5 hekt6rn6l. Hagyrisfak, hagy6sfa-csoportok fenntart6sa
indokolt. A v6g6s6retts6gi kor a biol6giai v6g6s6retts6g id6szakan beltil tervezendo.

Erdorezerviitum vddett term6szeti tertileten levo vedozSnajdban a vddett term6szeti tertiletre
vonatkoz6 j ogszabtrlyi eloir6sok, valamint az el6fordul6 konkr6t v6dett term6szeti 6rt6kektol is
fiiggo termdszetv6delmi kezel6si el6frrlsok betart6s6val term6szetkozeli erd,lgazdiikod6s
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Rezeru6tum tipusa Teriilet
Erd6szeti Ig. Rezeruitum k6dja V (Rezr rvdtum v6 d6z6na) M (Reze rvStum magteriilet) ha

Szornbathely Hosszu-vdlgy 104,00 31,64 141,64

Szentgotth6rd Szabo-v6lgy 3920 24,41 63,61

Szentgotth6rd Pap-erd6 424 20,73 24,97

Szentgotth6rd Sza,lafo 81,37 1326 94,63

Osszesen 228,81 96,04 324,85



folytatand6. Altal6nos k<ivetelm6ny a termdszetkimell technol6gia. A v6gvrl.g6s legnagyobb
<isszefiiggo teriilete ne haladhatja meg a 0,5 hekt6rt. Hagy6sfak,hagydsfa-csoportok fenntart6sa

indokolt. Tarv6gds csak nem 6shonos fafajokb6l iilo, vagy term6szetes fehijul6sra nem k6pes

6llom6.nyokban engeddlyezheto,max. 0,3 hektar 6sszefiigg6 tertiletnagys6gokkal, amennyiben
az flem veszdlyezteti a magteriiletet v6do funkci6t 6s a konkr6t term6szetvddelmi c6lokat. A
v6g6s6rettsdgi kor a biol6giai vilg6s6rettseghez k<jzeli idopontra tervezend6.

Erdei haszonv6telek az erd6rezerydtumokban
A felv6zolt erd6gazdas6gi vagyonkezel6s es vadiszat kiv6tel6vel az erdilrezerv6tumok teljes
tertilet6n mindennemti f6- vagy mell6k-haszonv6teli tev6kenys6g iltalilban tilos. Az
erdotorvdny alapjan erdei haszonvdtelnek min6stil a fakitermel6sen 6s a vaddszaton kivtil a
sziraddk, gally diszitolomb, mag, gomba, moha, virig,vadgytim6lcs 6s gy6gynov6ny gyrijt6se,

a bot, andd, a s6s 6s a gy6k6ny termel6se 6s a fii kasz6l6sa, valamint a m6h6szeti tev6kenysdg

6s a fenySgyanta gyrijt6se, amelyek nem enged6lyezhet6k

Tudomrlnyos kutatdsi tev6kenys6g

A term6szetvddelmi tdrv6ny szerint v6dett term6szeti teriileten a term6szetv6delmi hat6srig

enged6lye sziiks6ges kutat6s, gffit6s, kisdrlet vdgzdsdhe4 fokozottan v6dett term6szeti
teriileten pedig az illet6kes nemzeti park igazgat6s6g enged6lye kell a tertiletre trirt6n6
bel6p6shez is.

Az er dflrezervitu mok kflto gatrlsa

ErdSrezerv6tum magtertilet 6s fokozottan v6dett v 6dozbna:

Fokozottan v6dett term6szeti tertileten az illet6kes nemzeti park igazgat6s6g enged6lye kell a
tertiletre trirt6n5 bel6p6shez. Az erd6rezervtitum magtertilet6re 6s fokozottan v6dett
vedbz6ni$6ba a bel6p6s csak kiilon felt6telekkel, ellen6rzritt kdrtilm6nyek kdzdtt, tudomdnyos
kutatdsi 6s szakoktat6si c6lb61 engeddlyezheto az arra illetdkeseknek.

Erd6rezerv 6arm v edoz6na v6dett term6szeti teriileten:
V6dett term6szeti tertileten vagy annak meghatitrozott r6sz6n a kdzleked6st 6s a tart6zkod6st -
ha a v6delem 6rdekei sziiks6gess6 teszik - a term6szetvddelmi hat6s6g korl6tozhatja, illetve
megtilthatja. Az erdSrezervdtumokban mindentitt gondoskodni kell a turistautak
megsztintet6s6rSl 6 s a turistaforgalom elterel6s6r6l.

3.1.2 Az 6rs6gi Nemzeti Park teriiletln A-z6nak6nt (magteriiletltermfiszeti tivezet)
egyeztetett teriilet

Az A-z6na mindentitt a term6szeti folyamatok 6s a term6szetes 6letkdzriss6gek szabad
mtik<jd6s6t, a gazditlkod6si tev6kenys6gek kizari.sht cllozzdk meg, els6 sorban az erzekeny
fajok 6s a term6szeti folyamatok v6delm6ben. Ezen <ivezetnek erd6szetileg is jelent6s6ge van,
akomyezeti vdltoz6sokra adott term6szetes v6laszt, a term6szetes folyamatok tanulmdnyozhsdt
is szolg6lhada.

A Szombathelyi Erd6szeti Zrt. 6s az 6rs6gi Nemzeti Park lgazgat6sdg k<izritt tortdnt
meg6llapodds alapjan az A-z6ndra javasolt erd6rdszletek list6ja tOSS,gg ha tlruletet erint. Az
A-z6niravonatkoz6 miniszteri rendelet kihirdet6se m6g nem tcirt6nt meg.

Kezel6si feladatok az A-z6ndtban:

Az A-z6ndra vonatkoz6 miniszteri rendelet kihirdet6s6ig az ervenyes erddtervi el6ir6sok az
erd6terv 6rv6nyess6gi idej 6ben korliitoz6s n6lkiil 6rv6nyben maradnak.
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3.2 Faanyagtermel6st nem szolgSl6 tizemmr5dban I6v6 teriiletek

A Szombathelyi Erddszetilgazgatos6g teriiletdn faanyagtermel6st nem szolg6l6 tizemm6dban

l6v6 teriiletek nagys6ga467 ha.Ezenteriileteken azErdordszletleir6-lapok megiegyz6,srovata

tartalmazza ardszletszintri el6ir6sokat, amelyben foglaltak betart6sa 6s betartat6sa kotelezo.

4. A v6detts6g szintje szerint megktiltinb6ztethet6 kateg6rirlk

4.1 Av6dett term6szeti teriiletek 6s 6rt6kek csoportositisa
ATvt. szerint a v6dett term6szeti teriileteket 6s 6rt6keket - a v6delem kiterjedts6g6nek, c6ljrinak,

hazai 6s nemzetkozi jelent6s6g6nek megfelel6en - a kdvetkez6k6ppen lehet csoportositani:

A.) Orsz6gos jelent6s6gu vddett term6szeti teriiletek 6s 6rt6kek

1. Egyedi jogszab6llyal v6dett term6szeti tertiletek (a term6szetv6delemdrt felelos miniszter
iiltal, rendeletben v6dett6 nyilvanitott termdszeti tertletek) :

o nemzeti park QllP),
o t6jv6delmi korzet (TK),
o term6szetv6delmi tertilet (TT),

o term6szeti eml6k (TE).

2. Egyedi jogszab6llyal v6dett term6szeti 6rt6kek:

o 616 szewezetek,

o 6sv6nyok, 6sv6nyt6rsul6sok, 6smaradv6nyok,

o mestersdges tiregek.

3. A torv6ny erejdn6l fogva ("ex lege") v6dett term6szeti teriiletek:

a.) term6szetvddelmi teriiletnek min6siil valamennyi

. l6p,

o szikes t6;

b.) term6szeti emldknek min6sril valamennyi

o kunhalom,

. foldvar,
o forr6s,

o viznyell.
4. A tcirv6ny erejdn6l fogva ("ex lege") vddett term6szeti 6rt6kek:

. barlangok.

B.) Helyi jelentos6gri v6dett term6szeti tertiletek (A helyi jelentosdgri v6dett term6szeti tertiletek
v6dettd nyilv6nitrisa 6s a fenntart6sukr6l val6 gondoskod6s a teleptildsi onkorm inyzatok
hat6skor6be tartozik.)
o term6szetvddelmi teriilet (TT)
r term6szeti eml6k (TE)

A term6szet v6delm6r6l sz6l6 t6rv6ny v6detts6gi kateg6ri6kat hatiroz meg. Ezzel
p6rhuzamosan az erdor6l 6s az erdo v6delmdr6l sz6l6 trirv6ny kiilcinbozS rendeltet6sekbe
sorolja erdeinket. A term6szetv6delmi kezel6s, illetve gazdfikodis m6dszereit, az alkalmazott
term6szetvddelmi stratdgi6kat alapvet6en befoly6solj 6k ezek a v6detts6gi kateg6riak 6s
rendeltet6sek.
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4.2YEdett term6szeti teriiletek a Szombathelyi Erd6szetiZrt. r{ltal kezelt teriileteken:

nemzeti park Q'{P): 6rsdgi Nemzeti Park lgazgatdsdg

A Szombathelyi Erd6szetiZrt. iitalkezeltvddett term6szeti teriiletek az6rsegiNemzeti
Park Igazgat6 s6g termdszetvddelmi kezel6s6be tartoznak.

tdjvddelmi korzet (IK): Kdszegi Tdjvidelmi Karzet

A K6szegi T6jv6delmi Kdrzetet 1980-ban hoztirk l6tre, 4300 ha-on tertil el (ebb6l 550

ha fokozottan v6dett), K5szeget, valamint KSszeg-hegyalja 6t kis telepiil6s6t, C6kot,

B ozsokot, Velemet, K6 sze gszerdahel yet 6s Ko sze gdoro szl6t fo glalj a magdb a.

a

a

o termdszetvddelmi terillet (fT),
1. Jeli arbordtum term6szetv6delmi tertilet

A Jeli Arbor6tum nemcsak hazdnk, de Eur6pa egyik legktil<inlegesebb arbor6tuma.

Alapit6j a, gr6f Ambr6 zy -Mrgazzi Istv6n. Tertilete : 7 5,3 ha.

2. K6szegi-t6zegmoh6s l6p term6szetv6delmi teriilet
Koszegen k6t kisebb foltban fordul elo t6zegmoh6s l6p.

3. Nemesmedves tdrt6nelmi eml6khely term6szetv6delmi tertilet

A Nemesmedvesi Trirt6nelmi Emldkhely a II. Vil6gh6boru Magyarorszftgot drintd

azontortdnelmi esem6nye ok6n l6testilt, mely szerint a vesztes n6met hader6 utols6

katon6i e kcizs6gn6l hagyt6k el az orszitg teriilet6t.

termdszeti emldk QE).
Meszes-v<jlgyi ftildtani alapszelv6ny term6szeti eml6k

A tdrvdny erej6n6l fogva ("ex lege") v6dett termdszeti teri.iletek: Llpok, forr6sok

5. V6dett term6szeti 6rt6kek
Erd6szeti szempontb6l jellemzo, v6dett 6s fokozottan v6dett ndv6ny- 6s 6llatfajok vddelm6vel

kapcsolatos feladatok :

o Sdpadt szemeslepke (Lopinga achine): V FV
S6padt szemeslepke v6delme: A r6szlet szeg6ly6ben el6haszn6latok sor5n a lombkorona szint
zitr6ddsfuak 70-80 Yokozotttartdsa, elsSsorban amdzgits 6geren kiviili, fels6 koronaszintben
lev6 fajok 6vatos bont6sa. Fakitermel6s csak sziraz vagy fagyott, kem6ny talajon.

o Kdrtik6k. korpaflivek. v6nkosmoha. rlfonya. havasi 6ger: Y FV
M6szkertil6 fenyveshez k6t6d6 vddett n<iv6nyek v6delme: A fajok el6fordul6si hely6n 70 %
kdriili zfu6ddst folyamatos erdoborft6s biztosit6sa, a lombos fafajok elegyarriny6nak (a cserje
szintben is) 10% al6 csrjkkentdse, az 6gfa eltdvolit6sa sziiks6ges.

o VI. vizek: V. FV:
Invaziv 6s idegenhonos fafajok visszaszoritdsa.Invaziv 6s idegenhonos fafajok visszaszorit6sa
6rdek6ben a term6szetv6delmi kezel6vel tdrt6nt egyeztet6st k<ivet6en vegyszeres technol6gia is
elfogadhat6.

a

o
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o Vddett tavaszi geofiton ndv6nyek: V FV
Geofitonok v6delme: Fakitermel6s a r6szletben a v6dett lfugyszitrtak 6llom6nya 6ltal boritott, a

term6szetv6delmi kezelS illtallehatirolt, tertiletrdszen febru6r 15. 6s m6jus 15. k<jzdtt tilos, ezen

tril kimdletes kozelitdsi m6dok alkalmazdsrival 6s a kcizelit6nyomok kijel6l6s6n6l a v6dett
lagyszaruak 6llom6nyanak elkertil6s6vel fagyott vagy szdraz talaj eset6n vegezheto.

o Erdei cikllmen (.C)tclamen purpurascens): Y. FY
Erdei cikllmen v6delme: Fakitermel6s a r6szletben a cikl6men 6llom6nya iltal boritott, a
term6szetv6delmi kezel6 6ltal lehatttrolt, tertileten kim6letes kdzelitdsi m6dok alkalmazfsf- al
6s a kozelftdnyomok kijeldl6s6n6l a v6dett ltryyszttruak 6llom6ny6nak elkeriil6sdvel v6gezheto,

valamint fagyott vagy szdraztalaj eset6n javasolt.

. Vddett odirlak6 madarak 6s emlosok: V FV

Odrilak6 mad6r- 6s eml6sfajok v6delme: ,4.116 6s fekv6 holtfa jogszab6ly szerinti meghagy6sa,

a meg16v6 odvas f6k megorz6se sztiks6ges. Vdghaszntiat esetdn az eloirt hagy6sf6k ill.
cpoportok kijelcil6se az odrilak6k ig6nyeinek figyelembev6tel6vel tcirt6njen.

o Fecsket6rnics(Gentiana ascleoiadea): V. FV
Fecsket6rnics v6delme: El6hasznrilatokn6l a lombkoronazdr6ddsiltazerdilszeg6lyben 70-80%-

on kell tartani.

o Tiszt6s v6dett nappali lepkdkkel: V FV
Anyilt r6szek fenntartilsa 6vi egyszerikasz6l6ssal, sz6nalehord6ssaljavasolt.

a F arkasb or o szlitn ( D a o h n e me z e r e u m\. e sy 6b v 6 dett nov envek- 14 F V
Farkasboroszl6n v6delme: A fakitermel6sek sordn a ndv6ny s6riil6se elkertilend6, az

el6fordul6si helyen k<izelitrinyom nein I elOlhet6 ki.

o Ex lege v6dett fon6s: V FV
Forr6s, vizbinis a r6szletben: A fa kitermel6sekor figyelemmel kell lenni a vizforr6sok,
vizbinisok v6delm6re (egy famagass6gnyi kdmyezetben lehet6s6g szerint folyamatos
erd6borit6st kell biztositani, a forrils kdzvetlen kdzel6ben k<izelit6nyom nem jelcilhet6 ki). Az
erd6szeti hat6sSg a vizfondsok, vizbttzisok v6delme 6rdek6ben egyes f5k vagy facsoportok
kitermel6 s6t me gtilthatj a.

o Srini csetk6ka (Eleoc carniolica): V. FV
Siini csetkiika v6delme: ,A kozelit6sek sor6n az elohelyet jelento vizdlliisok kimdlete sziiks6ges.

o V6dett t6zegmoha fajok: V. FV
T6zegmoha v6delme: El6hely vizhiztartds6nak fenntart6sa sztiks6ges. A fakitermel6sek sor6n
a nriv6ny s6rtil6se elkertilend6, az ekifordul6si hely6n krizelit6nyom nem jekilhet6 ki.

a K6k salamb (Co oenas): V. FV
K6k galamb v6delme: A fakitermel6st febru6r 1. 6s jrilius 15 kozcitt tilos. El6hasznillatkor a
feszekodris faegyed kdriil 5 m sugaru k6r 6rintetlentil hagyand6, kdzelit6nyom kijel<il6se is
kertilend6.

a R6tisas albicilla): V FV
A fokozottan vddett r6tisas feszek koriili 100 m6ter sugani kdrben, valamint a feszektol
sz6mitott 400 m sugaru krirben kdlt6si idoben, azaz januix 1.6s jrilius 15. k<izcitt semmif6le
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erddszeti tev6kenys6g nem folytathat6. Apohs jrinius 15. lttin azerd6sz 6s a termdszetv6delmi

6r ir5sban rogzitetl egyeztetdsdt k<ivet6en vdgezhetl a krilt6s aktu6lis 6llapotanak

figyelembev6teldvel.

A v6delmi int6zked6seket a mindenkor 6rv6nyes hat6s6gi el6ir6s - amely tartalmazza a

termdszetv6delmi kezel6szerv 6ll6sfoglal6stlt - feliilirhatja, minden esetben az ewlnyes
hat6srlgi el6ir6sban fo glaltakat kell alkalmazni.

o Fekete g6lya (9iconia nigra): V FV
A fokozottan v6dett fekete g6lya f6szek kdr0li 100 m6ter sugaru k<irben, valamint a f6szektSl

sz6mitott 400 m sugani kdrben k61t6si id6ben, azaz mitrcius 1. 6s augusztus 15. krizritt,
semmifele erddszeti tev6kenys6g nem folytathat6. Apotris jritius 15. utiin az erddsz 6s a
term6szetvddelmi 5r ir6sban rogzitett egyeztetdsdt k<ivet6en vegezheto a kdlt6s aktu6lis

6llapot6nak figyelembevdteldvel, abban az esetben, ha a f6szek megfelel6 takar6sban van.

A v6delmi int6zked6seket a mindenkor 6rv6nyes hat6srigi el6fr6s - amely tartalmazza a

term6szetv6delmi kezel6szerv 6ll6sfoglal6s6t - feltilirhatja, minden esetben az drvdnyes

hat6s6gi el6ir6sban foglaltakat kell alkalmazni.

. MaJvirilg(.Hepatica nobilis\:Y
M6jvir6g vddelme: Fakitermel6s a r6szletben a v6dett lilgyszitrh 6llom6nya 6ltal boritott
tertiletr6szen febru6r 15. 6s m6jus 15. kdzdtt tilos, ezen tril kim6letes kdzelit6si m6dok

alkalmaz6s6val 6s a kozelitonyomok kijelcil6s6n6l a v6dett l6gyszilr0 dllomany6nak

elker0l6s6vel fagyott vagy sziraz talaj esetdn vegezheto. A m6jvirtig elofordul6si hely6n

folyamatos erd6borit6st kell biztositani.

o Kiriiyne gyeWtia. senyote (Asphodelus albus): Y
GenySte v6delme: Fakitermel6s a v6dett lilgysziriak 6llomanya Sltal boritott teriiletr6szen

m6rcius 15. 6s augusztus 15. kdzdtt tilos, ezen tril kim6letes k<jzelit6si m6dok alkalmaz6s6val

6s a k<jzelitdnyomok kijel6l6s6n6l a v6dett l6gyszdr0ak rillomanyanak elkeriil6s6vel fagyott

vagy szitraz talaj eset6n v6gezhet6.

o V6dett xilofag rovarok: V
Xilof6grovarfajokv6delme:AttOesfekv6holtfajogszabilly szerinti (Bvt.27.$(l)b;28.$(1)
b) meghagy6sa. V6ghaszn6lat eset6n az eloirt hagy6sflik ill. csoportok kijelcil6se a xilofag
rovarok ig6nyeinek fi gyelembev6tel6vel tcirt6nj en.

a Gallvfdszek: V
A f6szektart6 fa k<jriil egy 3-5 faegyedb6l 6116 csoportot 6rintetlentil kell hagyni. .Az
erd6haszn6lat elott a term6szetv6delmi Srrel egyeztetni kell a f6szek lakotts6g6r6l, a

v6d6t6vols6g fenntarttis6nak indokoltstigar6l. Amennyiben a korl6toz6s nem indokolt, akkor
kezdem6nyezni ke I I a korliltozitst elrend e I 6 hat6r o zat m6 do s it6s 6t.

rV 6dett n :V
A fakitermel6sek sordn a v6dett ncivdny s6riil6se elkertilend6, az el6fordul6si helyen k<izelitd
nyom nem jeldlhet6 ki.

o ..Ex lege" v6dett ftildvar. 6s r6s6szeti lel6hely: V
A tertileten kimdletes k<izelit6si m6dok alkalmaz6sa, akozelit6nyomok kijel6l6se ar6g6szeti
lel6hely elkeriil6s6vel v6gezhet6, valamint fagyott vagy sz\raztalaj eset6n javasolt.
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a Vdros k6nya milvus): FV
V<irris k6nya v6delme: A fokozottan v6dett vorcis krinya fdszek kdrtili 100 m6ter sugaru kcirben,

valamint 400 m sugarf ktirben krilt6si id6ben, azaz mdrcius 1. 6s jrilius 31. kcizcitt semmifele
erd6szeti tev6kenys6g nem folytathat6.

A fent felsorolt v6delmi intdzked6seket a mindenkor 6rv6nyes hat6s6gi el6ir6s - amely
tartalmazza a termdszetv6delmi kezel6szerv 6ll6sfoglalis6t - feltilirhatja, minden esetben az

6rv6nyes hat6s6gi eloirdsban foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben a korl6toz6s nem
indokolt, akkor kezdem6nyezni kel I a korliltozitst elrendel6 hattr ozat m6 do sf t6s6t.

6, Natura 2000 teriiletek

Az Eur6pai Uni6 6ltal l6trehozott Natura 2000 egy olyan osszefiigg6 eur6pai okol6giai h6,lozat,

amely a kozdssdgi jelentSs6gri termdszetes 6lShelytipusok, vadon 616 allat- 6s ndv6nyfajok
v6delm6n kereszttil biztositja a biol6giai sokfeles6g meg6v6s6t 6s hozzdjarul kedvezS

termdszetv6delmi helyzettik fenntart6srihoz, illetve helyre6llit6s6hoz.

6.1 Natura 2000 tertiletek a Szombathelyi Erd6szetiZrt. tertlet6n

A Szombathelyi Erd6szeti Zrt. ttltalkezelt teriilet 38,52 o%-a Natura 2000-es tenilet

A Szombathely,i Erd6szeti Zrt. 6ltalkezelt erdotertileteket 6rint6 Natura 2000 teruletek

HUON 1 000 1 Ors6g kiilcinleges maddrv6delmi teriilet
HUON2 00 1 8 6rs6 g kiemelt j elento s6gri term6szetm e gbrzdsi teriilet
HUON20003 Abllnc-patak vtilgye kiemelt jelent6s6gri term6szetmegorzdsi teriilet
HUON2 0 0 0 7 K<ile s-tet6 kiemelt j elento s6 gri term6 szetm egorzdsi teriilet
HUON20002 Koszegi-hegys6g kiemelt jelentSsdgri term6szetmeg6rzdsi tertilet
HOUN2 0 0 1 3 Ore gcser ki emelt j elent6 s6 gri term6szetm e gor zdsi tertilet
HUON20008 R6ba 6s Cs<irncic-vdlgy kiemelt jelent6s6gri term6szetmegSrz6si tertilet
HUON20005 Veti gyakorl6t6r kiemelt jelent6s6gri termdszetmegorz6si tertilet

6.1.1 6rs6g kiilOnleges madirv6delmi teriilet HUON10001 (45.694 ha)

Kiemelt fontossdgfr c6l a kcivetkezo fajok kedvez6 termdszetv6delmi helyzet6nek fenntart6sa:

fekete hark6ly (Dryocopus martius)
hamvas ktlliS (Picus canus)

darilzsdlyv (P e r ni s apiv orus)
t6visszrir6 g6bics (Lanius collurio)
billeget6 cank6 (Actitis hypoleucos)

Kiemelt fontoss6gf c6l a kcivetkezo fajok kedvezS termdszetv6delmi helyzet6nek helyre6llit6sa:
feh6r g6lya (Ciconia ciconia)
haris (Crex crex)

fiileskuvik (Otus scops)

Term6szetv6delmi c6lkitriz6sek

Altalinos c6lkitrizdsek:

o ANatura 200Otertilet term6szetv6delmi c6lkittiz6se M azontalillhat6,a kijekil6s alapjriul
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szolg6l6 kdzciss6gi jelentos6gri fajok 6s 6l6helyiik kedvezb termdszetvddelmi

helyzetdnek meg6rz6se, fenntartiisa, helyreilllitdsa, valamint a Natura 2000 tertiletek
lehatrirol6sanak alapj6ul szolg6l6 term6szeti 6llapot, illetve a fenntart6 gazd6lkodris

felt6teleinek biztosft6sa.

A fekete hark6ly, a hamvas kiill5 6s a dar6zs6lyv 6l6hely6nek meg6rz6se 6rdek6ben az

idos erd66llom6nyok arinydnak 6s a holtfa mennyis6g6nek nciveldse, a folyamatos

erd6borft6s el6r6se.

A feh6r g6lya, a haris, a tcivisszur6 g6bics 6s a fi.ileskuvik 6l6hely6iil szolg6l6
gyepteriiletek, kasz6l6gytimrilcsds<ik megorzese, a beerd6sridriben l6v6k
helyreSllit6s6val a gyeptertiletek aranyrinak nrivel6 se.

A billeget6 cank6 megorzdslnek 6rdek6ben a vizes 6l6helyek, kiemelten a vizfoly6sok
term6szetes mederalakulatainak 6s partmenti vegetdci6jSnak meg6rz6se 6s

helyreiillit6sa.

Specifikus cdlok:

o Afekete hark6ly, a hamvas kiill5 6s egy6b odrilak6 mad6rfajok 6l6hely6t jelent6 pannon
gyerty6nos-t<ilgyesek, szubmontdn biikkdsdk, ligeterd6k 6s lombelegyes

erdeifenyvesek kiterjed6sdnek nrivel6se a telepitett, monokultura-szeni fenyvesek

ittalakitilsdval. Id6s erd6k 6s a holtfa mennyisdg6nek ndvel6se 6rintetlen erd6t<imbrik

kialakit6s6val, hagy6sfacsoportok visszahagyds6val 6s a v6g6s6retts6gi korok
n<ivel6s6vel.

o A darazscilyv tdplillkoz6helyeinek fenntart6sa 6rdek6ben az erdei tiszt6sok rendszeres

kaszdlSssal tdrt6n6 kezeldse, a titplitlkozrisi lehet6s6gek javft6sa 6rdek6ben pedig a

beerd6s<id6ben l6v6 tisztasok helyre6llitasa.

o A t<lvisszur6 g6bics, a feh6r g6lya, a haris 6s a fiileskuvik 6l<ihely6til szolg6l6 r6tek 6s

legel6k extenziv kezel6ssel t<irt6n6 fenntart6sa, a beerd6s<id6ben l6v6k helyreallit6sa.

o A r6tek kasz6l6sanak madarbariit m6don tdrt6n6 elv6gz6se, a haris szitmdra
hagy6steriiletek biztositasa. Parlagoltat6si rendszerek bevezetds6vel stabil haris

6l6helyek kialakitrisa. A haris 6l6helyig6nyeinek kutatisixal az ismerethi6ny

csdkkent6se.

o A tdvisszur6 g6bics kdlt6hely6t jelent6 erdriszeg6lyek 6s m6s cserj6s szeg6ly6l6helyek

meg6rz6se, kezel6sdnek kdlt6si id6n kiviil val6 vegzese. A sztlnt6tertiletek exterziv,
vegyszennentes kezel6s6vel a tirplillkoz6si lehetSsdgek j avit6sa.

o A feh6r g6lya szitmiravizes 6l6helyek l6tesit6se.

o A ftileskuvik 6s m6s odirlak6 madarak meg6rz6se 6rdek6ben az 6rs6gre jellemz6 id6s
kaszril6 gyiimtilc sdsdk me g6rz6se, rij abbak telepit6se hagyomanyo s t6j faj t6kb6l.

o A billeget6 cank6 6s m6s vizimadarak 6l6hely6til szolg6l6 zdtonyok, partfalak 6s

holt6gak kialakul6sanak el6segit6se a term6szetes mederalakit6 folyamatok
6rv6nyestil6s6nek biztosit6s6val.

o A R6ba foly6 ment6n extenziven mrivelt (gyepes-erd5s) parti z6na kialakitrisa. A
vizfoly6sok term6szetes parti vegetrici6j6nak helyredllit6sa az <izdngyomok
visszaszorft6s6val.

a

a

o

6.1.2 6rs6g HUON200L8 (44.177 ha)

Kiemelt fontoss6gri c6l a k6vetkez6
hely zetdnek fenntart6sa :

El6helyek: (magyar n6v, k6d):

fajok/6l5helytipusok kedvez6 term6szetv6delmi
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* Foly6vdl gyek Cnidion dubiiho z tartozo mocsdrr6tj e i 6440
K6kperj6s l6pr6tek meszes, tozeges vagy agyagbemos6d6sos talajokon (Molinion caeruleae)

64t0
* Sik- 6s dombvid6ki kasz6l6retek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510

Hegyi kasz6l6r6tek 6520

Tozegmoh6s l6pok 6s ing616pok7140
Szubmontiin 6s mont6n btikk<isdk (Asperulo-Fagetum) 9 1 3 0
* Pannon gyertydnos-trilgyesek Quercus petrae6val 6s Carpinus betulusszal 9l G0

Fajok: (magyar n6v, tudom6nyos n6v)

Nagy h6scinc6r (Cerambyx cerdo)

Sdt6t hangyabogLlrka (Maculinea nausithous)

V6rfri-hangyabo gllrka (Maculinea teleius)

L6pi tarkalepke (Euphydryas aurinia)
Erdei szitakrit6 (Ophiogomphus cecilia)

Dunai ingola (Eudontomyzon mariae)

Halvanyfoltu ktill6 (Gobio albipinnatus)

Magyar buc6 (Zingel zingel)

N6met buc6 (Zingel streber)

Selymes durbincs (Gymnocephalus schra etzer)

Homoki ktillS (Gobio kessleri)

Alpesi taraj osg6te (Triturus carnifex)

Sargahasri unka (Bombina variegata)

Krizrins6ges denev6r (Myotis myotis)

Term6szetv6delmi c6 lkitriz6sek

Altalanos c6lkitriz6sek:

o A Natura 2000 teriilet term6szetv6delmi c6lkitriz6se az Mon tal6lhat6, a kijel6l6s
alapj6ul szolgril6 k<izdss6gi jelent6s6gii fajok 6s 6l6helytipusok kedvez6
term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntart6sa, helyre6llitdsa, valamint a Natura
2000 tertiletek lehatilrol6sanak alapjriul szo1g6l6 termdszeti 6llapot, illetve a fenntart6
gazdillko dds felt6te le inek b izto s it6sa.

.. Az 6rs6g 6kszereit jelentS, 6rt6kes, - 6ghajlatv illtozisra 6rz6keny - tlzegmohis kipok
6s in g6l6p ok, valamint a hozzdjuk kapc sol6d6 6l6vil6g term6 szetv6delmi helyzet6nek
javitisa, e reliktum teriiletek helyredllit6s6val.

o Az 6rs6gi szubmontin biikktis tirsuklsok kedvezS term6szetv6delmi helyzet6nek
meg6rz6se, fenntart6sa, valamint term6szetess6 gtik j avit6sa.

o Az6rs6g jellegzetes tdjszerkezet6nek fontos elem6t ad6 mocsfrr6tek, dombvid6ki 6s

hegyi kaszr{l6r6tek kedvez6 term6szetv6delmi helyzet6nek meglrzese, fenntart6sa,
helyenk6nt helyre6llit6sa.

Specifikus c6lok:
o d tozegmohits l6pok 6s ing6l6pok tekintet6ben a gyomok, flik 6s cserj6k sziiks6g

szerinti folyamatos visszaszorit6sa. Sztiks6g eset6n vad elleni keritds (pl. 0rd<ig+6,
Vadkacs6s- t6, Grajka, Orfalu belteriilet) l6tesit6se, eseti k6zi kasziids (az dllapitnak
megfelelSen),6s folyamatos monitorozds.A l6pokat ovezoak6cosok (Szrice) 6talakitrlsa
6shonos fafajri 6llomrinnyS (nitrog6n-bemos6dils elkertil6s6re). A szegdlyeikben, 6s
g6ppel kasztrlhatatlan kis tertiletri r6szein kezi kaszitl6ssal az arunyyessz6 (Solidago
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spp.) kiirtAsa. A l6pokat 6rint6 vizrendezdsek sordn a legfontosabb a t6rs6giik

v izhtatartits 6nak j avit6s a.

o Az 6rs6g szubmontin biikktiseinek kezel6s6ben a sztialfr.,, a szfilalovitgiis 6s a
legal6bb 20-30 6vre elhirzott fehijit6v6g6s alkalmazand6 a nagy kiterjeddsri 6s

zavartalan zttrt erdotombdket ig6nyl6 - 6ltal6ban ritka - rillatfajok 6kol6giai ig6nyeinek

biztosit6sdra 6s a term6szetes btikkdscik fejl6ddsdnek vizsg6lat6ra. Felsosz<jlndkdn a

H6rmashat6r fokozottan v6dett t<imbj6ben, az 1-4 erd6tagokra kiterjed6en egy kizttr6lag
term6szetes erd6dinamikai folyamatok iiltal uralt 6s ferurtartott (-200 ha-os) erd6t<imb

kialakit6sa. Ezen erd6tagok 6tsorol6sa faanyagtermel6st nem szolg6l6 iizemm6dba. A
jel<il6 erd66llomanyokban a holtfa mennyis6gdnek l5-20 m3lha-ra val6 n<ivel6se. Az
qlegyfajok egyedeinek (gyerty6n, hegyijuhar, h6rsak, cseresznye) 6s azerd6szeg6lynek

a kim6lete az erd6hasznfiatok sor6n. A vadl6tsz6m termdszetes vadeltart6 k6pess6g

tizemtervben rdgzitett szintj6re t<)rt6n6 csrikkent6se. ErdSszeg6lyek kim6lete.

o A gyertySnos-ttilgyes erd66llom6nyok korcisszet6tel6nek javitdsa, folyamatos - a

term6szetes, heterog6n erdok6pnek (faj<)sszet6tel, elegyar6ny, szerkezet koroszt6ly)

megfelel6 - erd6borit6s biaosit6sa az ellhely-tipusoknak megfelel6 term6helyeken. A
nagy kiterjed6sri (>l-2 ha) fiatalosok, tarv6g6sok 6s v6ghaszn6lati teriiletek
kialakul6srinak megel6zdse, a m6r megl6vok<in term6szetes erdok6pnek megfelelS

erd6k kialakit6sa. Az odvas fak, l6bon szirad6 6s ftildcin fekv6 holtfa jelenlegindl

nagyobb mennyis6gben tcirt6n6 biztosittrsa (megorzdse) a hozzit kdtod6 6llatvil6g,
jel6l6fajk6nt kiemelten a nagy hSscinc6r v6delme 6rdek6ben.

o A mocs6rr6tek, dombvid6ki 6s hegyi kaszdl6r6tek kasz6l6ssal tcirt6n6 fenntart6sa,

becserj6sedett teitiletek helyre6llit6sa 6s tjb6li kezeldsbe von6sa. A kasziiliisi id6pont

helyes megv6lasztdsa, 5-l0o/o kasz6latlanul hagyott mened6kteriilet meghagy6sa. A
kaszirlils soran legal6bb l0 cm-es tarl6magass6g e16r6se. Az illlomanyokban 615

dzcinnriv6nyek elt6volit6sa, illetve a megteleped6siik megakad6lyozdsa.

o A v6rfii-hangyaboglfrka ismert popul6ci6inak 6l6hely6n mozaikos kaszilils
alkalmaz6sa (m6jusi vagy rlszben nyiir v6gi), jelentSs aranyi meneddk teriiletek
fennhagy6s6val. Inviizi6s fajok (f6k6nt magas aranyvesszS) terjed6sdnek

megakad6lyozisa. Megfelel6 vizell6tottshgbiztositdsa, a vizelvezetds megsztintet6se.

. A ktiztins6ges denev6r koncentriilt, hazai viszonylatban jelentos 6llom6ny6nak
fenntart6sa 6rdek6ben a denev6rsz6ll6shelyek v6delme, a faj lak6hely6til szolg6l6
6piiletek kapcsrin a felmertilt gondok megfelel6 kezel6se.

o A sirgahasri unka jelent6s 6llomanyanak fenntartiisa 6rdek6ben az erddszeti 6s

mezogazdas6gi vfzrendez6sek soriin a faj 6kol6giai ig6nyeinek priorit6sk6nt tdrt6n6
kezel6se. Alkalmas helyeken tov6bbi, a faj szaporod6s6t el6segit6, rilland6 vizri
mesters6ges t6kak l6trehozrlsa.

6.1.3 Ablfnc-patak vtilgye HUON20003 (1.467 ha)

Kiemelt fontoss6gri cdl a kcivetkezo fajok/6l6helyipusok kedvezo term6szetv6delmi
helyzet6nek fenntart6sa:

Elohelyek: (magyar n6v, k6d):
Sik- 6s dombvid6k i kasziioretek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi cinalis) 65 I 0* M6zg6s 6ger (Alnus glutinosa) 6s magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdok (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9lE0
* Pannon gyerty6nos-trilgyesek Quercus petrae6val 6s Carpinus betulusszal 91G0
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Fajok: (magyar n6v, tudom6nyos n6v)

Szarvasbog6r (Lucanus cervus)

Nagy ttizlepke (Lycaena dispar)

Nagyftilti denev6r (Myotis bechsteini)

Dunai g6te (Triturus dobrogicus)

Term6szetv6delmi c6lkitriz6sek :

Altalanos cdlkitrizdsek:

o A Natura 2000 tertilet term6szetvddelmi c6lkittiz6se az azon talilIhato, a kijel6l6s

alapj6ul szolg6l6 k<izriss6gi jelentos6gii fajok 6s 6lShelytipusok kedvez6

term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntart6sa, helyreiillit6sa, valamint aNatura

2000 tertiletek lehat6rol6srinak alapjrlul szolgdl6 termdszeti 6llapot, illetve a fenntart6

gazdillko d6s felt6tele inek bizto sit6sa.

o Az Ablinc-patak ment6n huz6d6 m0zgis 6ger 6s magas k6ris alkotta ligeterddk
kedvez6 term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntart6sa.

o A t6rs6g legjelent6sebb erd6tarsul6sak6nt a gyertydnos-ttilryes illom{nyok kedvezS

term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntartiisa valamint term6szetess6giik

javit6sa.

Specifikus c6lok:

o A ryertyrflnos-ttilgyes 6llomanyokban folyamatos, a term6szetes erd6k6pnek

(fajrisszetdtel, elegyviszonyok, szerkezet, koroszt6ly) megfelel6 erd6borit6s 6s az ezt

eredm6nyezokezellsbiztosit6sa. Azelegyfajok egyedeinek (mezei juhar, h6rsak, szilek,

cseresznye) fokozott kim6lete. A.homog6n t6r- 6s korszerkezetri erd6k fokozatos

6talakit6sa v6ltozato s szerkezetu, term€szetszeni erdS6llom6nyokra.

o A nagy tfizlepke dlShelyein 6s potenci6lis elSfordul6si tertiletein a vizfoly6sok,

csatorn6k, vizSlldsok ment6n a parti n<ivdnyzet kim6lete. Kasz6l6sok alkalm6val a

m6lyebb fekv6sri, vizes foltokon mened6k (kaszrilatlan) teriiletek fennhagydsa.

Megfelel6 vizell6totts 69 biztositdsa, vizelv ezet6s megsztintetdse.

o A szarvasbogir 6s a nagyfiilii denev6r 6llomanydnak fenntart6sa 6rdek6ben az id6s

gyerty6nos-trilgyesek rdszarinydnak szinten tartbsa, emel6se, illetve benniik az odvas

flik, l6bon szirad6 6s ftjldrin fekv6 holtfa jelenlegin6l nagyobb mennyis6gben t<irt6n5

biztosittisa. Abriv6helynek, xilof;ig rovarok 6l6hely6nek alkalmas odvas flik meg6rz6se,

kim6lete az erddszeti munkak sor6n.

o A kaszfl6r6tek fenntart6sa, helyre6llitdsa rendszeres kasz6l6ssal, beerd5stl6siik
megakad6lyozdsa.

6.1.4 Ktiles-tet6 HUON20007 (385 ha)

Kiemelt fontossSgri c6l a kdvetkez6 fajok/6l6helytipusok kedvez6 term6szetv6delmi
hely zetdnek fenntart6s a :

Elohelyek: (magyar n6v, k6d):
Pannon cseres-t<ilgyesek 9 1 M0
* Pannon gyerty6nos-tcilgyesek Quercus petrae6val6s Carpinus betulusszal 91G0

Fajok: (magyar n6v, tudom6nyos n6v)
Nagy h6scinc6r (Cerambyx cerdo)
Piszedenev6r (Barbastella barbastellus)
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Term6 szetv6delmi c6lkitriz6sek :

Altalanos c6lkittiz6s :

o A Natura 2000 teriilet termdszetv6delmi c6lkitriz6se az azon talilhat6, a kijelcil6s

alapj6ul szolg6l6 kriz<iss6gi jelent6s6gti fajok 6s 6l6helytipusok kedvez6

term6szetvddelmi helyzet6nek meg6rz6se,fewfiartflsa, helyre6llit6sa, valamint aNatura
2000 teriiletek lehat6rol6srlnak alapj6ul szolgSl6 term6szeti 611apot, illetve a fenntart6

gazdilko d6s fe lt6te I einek bizto sit6sa.

o A jellegzetes pannon cseres-ttilgyes 6s pannon gyertydnos-ttilgyes 6l6hely jelenlegi

kedvezo termdszetv6delmi helyzetdnek fenntart6sa, meg6rz6se.

Specifikus cdlok:

o A tertileten tal6lhat6 piszedenev6r (Barbastella barbastellus) 6llomriny
fennmaraddsrlnak biztosit6sa.

. Ajelenleg m6g meg16v6 id6s cseres-tdlgyes 6s gyertyrinos-tcilgyes erd56llomtinyokban

maxim6lis kim6letet adni a l6bon szitradt feknak, ajel6l6 piszedenevdr 6s sz6mos v6dett,

sz6rvSnyos el6fordulisri hark6ly 6s m6s odrilak6 madtffij v6delme 6rdek6ben.

o A cseres-trilgyes 6s gyerty6nos-t<ilgyes erdot<imb v6ghaszn6lati koru erd6r6szleteiben a

v6ghaszniilat sor6n a farillom6ny 6l6fak6szlet6nek 5 szirz:allkiban hagy6sfacsoportok,

gy6rit6s 6s eg6szs6gtigyi termel6s eset6n 5 m3lha 6116 6s fekv5 holtfa visszahagy6sa.

o Az egykoru, id6s cseres-t6lgyesek 6llomany tdmbben mindig elegend6 tertiletti id6s

erd6 meghagydsa.

6.1.5 K6szegi-hegysdg HUON20002 (4.018 ha)

Kiemelt fontoss6gir c6l a kdvetkez6 fajok/6l6helyipusok kedvez6 term6szetv6delmi

helyzet6nek fenntartiisa :

Elohelyek: (magyar n6v, kod):

Hegyi kasz6l6rdtek 6520

Szubmont6n 6s mont6n biikkdsdk (Asperulo-Fagetum) 9130
* Pannon gyerty6nos-t<ilgyesek Quercus petraetlal6s Carpinus betulusszal 91G0

Fajok: (magyar n6v, tudom6nyos n6v)

Le6nykrikdrcsin (Pulsatilla grandis)

Nagy h6scinc6r (Cerambyx cerdo)

K<ivi r6k (Austropotamobius torrentium)
Csonkafiilti denevdr (Myotis emarginatus)

Term6szetvddelmi c6lkittiz6sek :

Altalanos c6lkihiz6sek:

o A Natura 2000 tertilet term6szetv6delmi c6lkittiz6se az azon tal6lhat6, a kijel<il6s
alapj6ul' szolg6l6 k<izdss6gi jelent6s6gii fajok 6s 6lShelytipusok kedvez6
term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntart6sa, helyredllitdsa, valamint a Natura
2000 tertiletek lehat6rol6sanak alapjdul szolg6l6 termdszeti 6llapot, illetve a fenntart6
gazddlko dis felt6tel einek b izto s it6s a.

o A K6szegi-hegys6get meghatfuozS szubmontin 6s montin biikktistik illetve
gyertyinos- ttilgyes tirsuldsok kedvez6 term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se,
fenntart6sa, valamint term6szetess6gtik j avitiisa.
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Specifikus c6lok:

o V6ltozatos szerkezeti, term6szetszerti erd66llom6nyok fokozatos kialakit6sa, a

folyamato s erd6borit6st bizto sit6 gazddlko dits el6t6rbe helyez6se.

. Rendszeres kasz6l6ssal fenntartani, helyre6llitani a sok 6rt6kes ndv6nyfajjal bir6 hegyi
kasz6l6r6teket, megak adily ozni beerd6stil6stiket.

o. A ktivi riknak otthont ad6 vizfoly6sok (St6jer-h6zak 6s H6t-forr6s) korzetdben

biztositani az elohely jelenlegi 6llapotrit. A vizfolyitsok ment6n v6gzendo erd6szeti

munk6k sor6n a vizfoly6sok 6rintetlens6g6nek, 6s ezdltal a mikrohabitatok

megorzdsdnek biztosft6sa.

o A nagy h6scinc6r 6s a csonkaftilii denev6r rlllom6ny6nak fenntart6sa 6rdek6ben az

id6s gyerty6nos-tdlgyesek r6szariinydnak szinten tartdsa, emel6se, illetve benniik az

odvas fak, l6bon szfuad6 6s ftildrjn fekvS holtfa jelenlegin6l nagyobb mennyis6gben

trirt6n6 biztosit6sa (megSrz6se).

o A csonkaftilii denev6rek prefer5lt tdplitlkoz6 hely6nek v6delme 6rdek6ben fontos a

hegyviddken l6v6 kisebb viz6ll6sok, term6szetes vegetdci6jukkal val6 meg6rz6se.

o A leinyktiktircsin 6llomany fennmarad6srinak biztositdsa 6lShelyeinek 6venk6nt

legal6bb egyszeri kaszitlilsi.val. A bozsoki Zsid6-r6t 6s Kov6csi-r6t esetdben a mdjus

v6gi kasz6l6s azidedlis, k6s6bbi kasz6l6s azosztrtkt6rnicska 6rdek6ben nem kiv6natos.

Aterm6helyein kozvetleniil vagy kdzvetett m6don vizrendezds nem vegezheto.

6.1.6 Oregcser HUON20013 (259 ha)

Kiemelt fontoss6gri c6l a k<ivetkez6 fajok/6l6helytipusok kedvez6 term6szetv6delmi

helyzet6nek fenntart6sa:

ElOhelyek: (magyar n6v, k6d):

Pannon cseres-t6lgyesek 9 I M0

Term6szetv6delmi c6lkitiizdsek

Altalanos c6lkitiiz6sek:

o A Natura 2000 teriilet term6szetv6delmi c6lkittiz6se az azon tal6lhat6, a kijelcil6s

alapj6ul szolg6l6 kdzriss6gi jelent6s6g5 fajok 6s 6l6helytipusok kedvez6

term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntart6sa, helyre6llit5sa, valamint aNatura
2000 teriiletek lehatarol6sanak alapj6ul szolgrll6 term6szeti 6llapot, illetve a fenntart6
gazdhlko dis fe lt6tel ei nek bizto sit6sa.

o Az 6regcser-erd6 pannon cseres-t0lryes erd66llomrinyai hely6n fehijitott, r6szben
jellegtelennl v6lt tdlgyes 6l6helyek visszaalakft6sa, term6szetv6delmi helyzet6nek
helyre6llit6sa.

Specihkus c6lok:

o A speci6lis term6helyi adotts6gokhoz igazodva, termdszetszerf, nagy diverzititst,
elegyfajokban b6velkedS cseres-trilgyes erd5v6 alakitani, illetve engedni alakulni a
j elenlegi, nagyrl,szt fi atal 6llom6nyokat.

o Az elegyfajok egyedeinek (pl. gyertyitn, mezei juhar, hdrsak, szilek, cseresznye)
fokozott kim6lete az ipol6s, tisztit6s 6s gydritds sor6n.

o I term6szetszeni 6llapotri tdlgyes r6szletek esetleges ak6c elegy6nek visszaszoritfsa.
o d vadl6tsz6m cscikkent6se a term6szetes vadeltart6k6pess6g tizemtervben rogzitett

szintj6re.
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A'v<irds t<ilgyesek (Sitke 18A,20B) 6s erdei fenyves (Sitke 19B,20C) 6llomrlnyok
6talakit6sa cseres-tdlgyesekk6.

6.1.7 Rrflba 6s Cstirntic-patak vtilgye HUON20008 (12155 ha)

Kiemelt fontoss6gri c6l a kovetkezo fajok/6l6helytipusok kedvezo term6szetv6delmi
helyzet6nek fenntart6sa:

flOhelyek: (magyar n6v, k6d):
* Oligo-mezotrof 6ll6vizek Littorelletea uniflorae eslvagy Isoeto-Nanojuncetea vegetrici6val
(3 I 30)
* AlftildektSl a hegyviddkekig ekifordul6 vizfolySsok Ramrnculion fluitantis 6s Callitricho-
B atrachion ndv6nyzett el (3260)
* Iszapos partf foly6k r6szben Chenopodion rubri, 6s r6szben Bidention n<iv6nyzettel (3270)
* Foly6vril gyek Cnidion dubiiho z tartoz6 Mocsrirr6tj ei (6440)
* Sik- 6s dombvid6ki kaszdl6r6tek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offrcinalis) (6510)
* Mezgds 6ger (Alnus glutinosa) 6s magas k6ris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
* Kem6nyf6s ligeterd6k nagy foly6k mentdn Quercus robur, U1mus laevis 6s Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 9lF0

Fajok: (magyar n6v, tudomanyos n6v)

V6rfli-hangyaboglarka (Maculinea teleius)

Stivos bdddncsiga (Theodoxus transversalis)

Diszes tarkalepke (Euphydryas maturna)

Erdei szitakdt6 (Ophiogomphus cecilia)
Dunai ingola (Eudontomyzon mariae)

R6ti csik (Misgurnus fossilis)

Selymes durbincs (Gymnocephalus schra etzer)

Ragadoz6 6n (Aspius aspius)

Halvrinyfoltu kii116 Gobio albipinnatus

V<ir<ishasri unka (Bombina bombina)

Nagyftihi denev6r (Myotis bechsteini)

Vidra (Lutra lutra)

Term6szetv6delmi cdlkitiiz6sek :

Altaklnos c6lkitr26s:
o A Natura 2000 teriilet term6szetv6delmi c6lkihiz6se az azon tal6lhat6, a kijel<il6s

alapi6ul szolg6l6 k<iz<iss6gi jelent6s6gri fajok 6s 6l6helyfpusok kidvezri
term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntartiisa, helyre6llit6sa, valamint aNatura
2000 tertiletek lehatiirolSsanak alapj6ul szolgdl6 term6szeti rlllapot, illetve a fenntart6
gazddlko dds felt6te I einek bizto s f t6s a.

o A term6szetkdzeli 6llapotu Rfba 6s holtigai, valamint a Cstirntic-Herpeny6-igak 6s
a hozzd kapcsol6d6 616vi15g kedvez6 term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se,
fenntart6sa, helyre6llit6sa.

o A R6ba v<ilgy6ben m6g helyenk6nt jelent6s mennyis6gben talilhat6 mocsirr6tek,
kaszdl6k kedvez6 term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rzese, fenntart6sa, helyenk6ni
helyrerlllit6sa.

o I Rdba vdlgy6ben l6v6 jelent6s kem6nyfds ligeterddk 6s 6rt6ri maradviny puhaf6s
ligeterd6k kedvez6 term6szetvddelmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntart6sa.
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Specifikus c6lok:

o A kem6nyfr[s ligeterd6kben 6s egy6b {rt6ri erddkben folyamatos, a term6szetes

erdSk6pnek (fajosszet6tel, elegyviszonyok, szerkezet, koroszt6ly) megfelelS
erd6borit6s biztositrisa, valamint erdei tiszt6sok fenntart6sa, rijak kialakit6sa. A
fahaszndlatok sor6n a magas k6ris 6s az elegyfajok egyedeinek (gyertydn, mezeijuhar,
h6rsak, szilek, cseresznye) kim6lete. Az odvas fdk, l6bon szirad6 6s ftildrin fekv6 holtfa
jelenlegin6l nagyobb mennyis6gben t<irtdnS biztosit6sa (meg6rz6se) a hozzi k6t6d6

illlatviltry v6delme 6rdek6ben. Erdoszeg6lyek kim6lete az erdShaszn6lat sor6n. A
ligeterdSk kim6lete avizigyi munk5k sorii"n.

o { R6ba-vdlgyi kaszfl6k 6s mocsirr6tek kasz6lSssal trirt6n6 fenntart6sa, becserj6sedett

teriiletek helyrerillitdsa 6s kezel6sbe von6sa. Az 6llomtlnyokban 6lo riz<innriv6nyek

eltdvolit6sa, illetve a megteleped6stik megakad6l yozbsa.

o A v6rfii-hangyaboglirka ismert popul6ci6inak 6l5hely6n mozaikos kasz6l6s

alkalmaz6sa (m6jusi vagy rdszben ny6r v6gi), jelentSs aritnyi mened6k teriiletek
fennhagy6s6val. Inv6zi6s fajok (fdk6nt magas aranyvessz6) terjed6s6nek

megakadfllyozisa. Megfelel6 vizell6totts ilgbiztositdsa, avizelvezet6s megsziintetdse.

o A nagyfiihi denev6r 6llomany6nak fenntartiisa 6rdek6ben az idSs erd56llomanyok
rdszarfnydnak szinten tart6sa, emel6se, illetve benntik az odvas f6k, l6bon sz6rad6 6s

ft,ldon fekv6 holtfa jelenlegin6l nagyobb mennyis6gben t<irt6n6 biztosit6sa
(meg6rz6se). Abriv6helynek alkalmas odvas fikmegorzlse az erd6szeti munkrik soriin.

6.1.8 Vr{ti gyakorl6t6r HUON20005 (597 ha)

Kiemelt fontossilgri c6l a krivetkez6 fajok/6l6helytipusok kedvez6 term6szetv6delmi
helyzet6nek fenntartfsa:

El6helyek: (magyar n6v, k6d):
Eur6pai sziraz feny6rek 4030

Sik- 6s dombvid6ki kaszil6retek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510
Bor6ka (Juniperus communis)-formrlci6k feny6reken vagy m6szkedvel6 gyepekben 5130

Fajok: (magyar n6v, tudom6nyos n6v)

Sarga gyapj asszrivS (Eriogaster catax)

Term6szetv6delmi c6lkitiiz6sek :

Altalano s c6lkittiz6sek :

o A Natura 2000 tertilet term6szetv6delmi c6lkitt26se az azorr tal6lhat6, a kijel6l6s
alapjriul szolgal6 k<izdss6gi jelent6s6gii fajok 6s 6l6helytipusok kedvez6
term6szetv6delmi helyzet6nek meg6rz6se, fenntart6sa, helyreiillit6sa, valamint aNatura
2000 tertiletek lehat6rol6sanak alapj6ul szolg6l6 term6szeti iillapot, illetve a fenntart6
gazdiiko dirs felt6teleinek b iao sit6sa.

o Aterm6hely adottsrlgai 6s a teriilet kor6bbi hasznosit6s aiitalkialakult feny6rek, cserj6s
6s bor6kis t6rsul6sok jelenlegi kedvez6 term6szetv6delmi helyzet6nek fenntart6sa,
fejleszt6se.

o A sr[rga ryapjasszdv6 @riogaster catax) nemzetkrizi viszonylatban is jelent6s
6llomanydnak fenntart6sa.
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Specifikus c6lok:

o Tovisk6s cserjds (kok6ny, galagonya, vadkdrte) 6llom6nyok, csoportok fenntart6sa,

kim6lete, emellett z6r6d6suk megakad6lyozdsa, rendszeres gy6ritdssel (a bor6ka
kim6let6vel).

. Kedvezo szerkezetri cserj6s 6l5helyeken az akirc 6s erdeifenyo felver6d6s, valamint az

rnv 6zio s l6gy sziruak vi s szaszorit6s a.

o Erd6s vagy beerd6stilt teriiletek cserjeszintj6ben 16vo bor6k6k kim6lete a muvel6s
sordn.

o Megakadiiyozni tov6bbi dpitdsi tdrmel6k 6s szemdt lerak6sdt gyakorl6t6r tertilet6n,
illetve mentesiteni a teriiletet az eddig lerakott szil6rd hullad6kt6l.

7. Aktiv term6szetv6delmi int6zked6sek

7.1 Vizes 6l6helyek v6delme

Medallon Premiummal 6s Tomigan 250 EC-vel t<irt6no gyomkorl6toz6s eset6n a vizes

6l6helyek ktimy6k6n 10 m-es vedopdszta elhagy6sa sztiks6ges, ott a vegyszer nem

alkalmazhat6, csak mechanikai gyomirtris vdgezheto. (A Tomigan 250 EC erddszeti tertileten
csak sztiks6ghelyzeti enged6llyel haszn6lhat6.) A nriv6nyvdd6 szerekre vonatkoz6 el5ir6sokat
az engeddlyokiratokban ellen6rizni kell.

7.2 Erd6szeg6lyek v6delme

AzerdSszeg6lyek erd6v6delmi, term6szetv6delmi, valamint t6jeszt6tikai szempontb6l egyarrint
fontos szerepet tciltenek be az erd6 6let6ben. A term6szetkdzeli erdo gazddlkodftsban, a

biodiverzitds megbrzds6ben, illetve az erdei rlllomanyklima fenntart6s6ban egyar6nt kiemelt
jelent6s6giik van. A cserj6s erd6szeg6lyek nagyon jelent6s rovar-6l6helyek. Egy sor vddett
rovarfaj kdt6dik azerdbszeg6lyeken l6v6 cserj6khez, illetve szeg6lyi helyzetben l6v6 napstitotte
fikhoz. Az erdoszegdlyek sz6mos v6dett 6s ritka nappali lepke fajnak 6s mds 6llatfajnak
kin6lnak dlShelyet, igy megorz6stik fontos feladata. Ezen fajok v6delme 6rdek6ben fontos a

szeg6lyek megtartiisa 6s benntik a puha lombos fafajok kim6lete. Term6szetv6delmi 6s Natura
2000 rendeltet6sii tertileten, term6szetes- 6s term6szetszerfi term6szetess6gi 6llapotri erd6ben:

o Tiszttissal, r6ttel vagy szelesebb irttal hat6ros erd6r6szletek 5 m-es erdSszeg6lydben a

tiszt6sok 6s gy6rit6sek sor6n az 6shonos cserjefajokat kim6lni kell.
o A v6gv6g6st k6vet6 fehijit6sok sor6n az 5 m-es erd6szeg6ly spont6n erd6stil6s6nek

lehet6v6 t6tele, igy a pionir fafajok megielen6s6nek el6segft6se.

o Az 5 m-es erdSszeg6lyekben minden rezgonyitr, kecskefliz 6s nyir meghagy6sa a

tisztit6sok 6s gy6rit6sek soriin.

7.3 6shonos, pionir fafajok a fadllomr[nyban 6s a szeg6lyeken

Term6szetv6delmi 6s Natura 2000 rendeltet6sri teriileten, termdszetes- 6s termdszetszerii
term6szetessdgi rlllapotri erd<iben az Sshonos, pionir fafajok nem csak kim6lendSk a ktikinbciz5
fahaszndlatok sorii.n, hanem aliszorult, vagy mell6szorult egyedeik, illetve nagym6retri,
bdh<incds jellegii, id6sebb egyedeik tovribbi fejl6d6stikben meg is segitendSk akdr a fbfafaj
gyeng6bb min6s6gri egyedeinek a rov6s6ra.

Az ellhaszn6latok soriin l0-30%-os m6rt6kig kim6lni kell az 6shonos elegyfafajokat, 6shonos
cserjefajokatkizar6lag a kdzelit6nyomokb6l lehet elt6volitani, az esetleges Sllom6nysz6l fel6
eso erd6szeg6lyt nem szabad megnyitni. El6haszn6latkor gondoskodni kell a megl6vd id6s,
btihdnc-jellegri, korhad6 odvas fhknak, valamint megl6vS pionir fafajoknak 6s facsoportoknak
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ardszlet teriilet6nek l0 %-6ig t<irt6n6 meg6rz6s6r6l, tov6bb6 a megl6v6kb6l 3-5 dblha 6116 ill.
fekv6 elhalt fa meghagyand6.

7.4 lnv izi6s fafajok elleni v6dekez6s

Abiodiverzit6s v6delmez6s6ben 6s n6vel6s6ben fontos feladat azinviziosfajok visszaszorit6sa.

A b6lvanyfa nem csak a teleptil6sek k<irnyezetdben, hanem sajnos az erd6teriileteken is
intenziven terjed, kiszoritva igy az 5shonos nriv6nyfajokat. A term6szetv6delmi hat6s6gn6l

tcirt6nt enged6lyeztet6st kdvet6en, vegyszerezdssel, k6regken6ssel 6s injekt6l6ssal v6dekeztink
ellene. Az egy6b invazi6s fafajok (ak6c, k6sei meggy, zold j"har) ellen mechanikus 6s

vegyszeres riton v6dekeztink.

7.5 Holtfa kezel6se

A kiilcinb6z6 korhadts6gi fokri holtfa szdmos allatfaj szempontj6b6l kiemelked6 jelent6s6gri.

Egyes fajok 6let6hez ndlkUlcizhetetlen, mivel piheno-, szaporod6-,ttrylillkozo-vagy briv6helyril
szolg6l. A holtflikat tribb rovarevo gerinces 6llatfaj haszniija tiryltilkszerz6s kozben, hiszen

sok gerinctelen tdlti egy-egy eletszakaszdtvagy egesz 6let6t holtfaban.
Hazai fafajaink kcizcitt szSmos kiinnyen korhad6, l6gy lombos, kev6sb6 6rt6kes faanyagri
elegyfaj (kecskefriz, rezgonyitr, nyir, madarberkenye) tal6lhat6. A nevelSvdg6sok sordn
felt6tlentil t<irekedni kell az elegyfajok, valamint az til6 6s fekvo holtfa megtart6s6ra.

8. Vadgazdrilkodf st 6rint6 term6szetv6delmi el6irr{sok
A Szombathelyi Erddszeti Zrt. vagyonkezel6s6ben l6v6 tertileteken a vadgazdilkodrlst drinto
term6szetv6delmi el6ir6sok vonatkoziisait az Eszak-dun6ntrili Vadgazd6lkod6si Tej
vadgazdiikod6si t6jegys6geinek vadgazdiikod6si terv6r6l sz6l6 1212018. (VII. 3.) AM rendelt
illet6leg azadottvad6szteriilet20 6ves vadgazd6lkoddsi tizemterve tartalmazzirk.

Szombathely, 2020 . november 4 Szombathelyi Erd6szeti

Z6rft0r0en Mfik0d6 R6aadnyt6rsas6g

9700 Szombathely, Sa6ghy lstv6n u.15.

MAGYARORSZAG

,,*#i,*
vezerigazgat6
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