
Izra-völgy és az Arlói-tó /HUBN20015/  
 
PRIORITÁS 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása / helyreállítása: 

 
• meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) (6210) 
• szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130) 
• enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 
• pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (*91G0) 
• pannon cseres-tölgyesek (91M0) 
• pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0) 

 
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK 
 
Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául 
szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
 
SPECIFIKUS CÉLOK 
 

1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK 
 

• A területen található nagy kiterjedésű sztyeppesedő félszáraz gyepek (6210), valamint a 
hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / 
elérése, kiemelten a félszáraz gyepek (6210) cserjésedésének, akácosodásának 
visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• A területen található természetszerű erdők (bükkösök (9130), égerligetek (91E0), 
gyertyános-tölgyesek /91G0), pannon molyhos- /91H0/ és cseres-tölgyesek /91M0/) 
kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, idős állományrészek, 
faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős, elegyes erdők 
nyújtotta mikroklíma biztosítása. A terjeszkedő idegenhonos fafajok visszaszorítása; 

• Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása, az üde, 
tápanyaggazdag  magaskórósok a síkságtól a magas hegyvidékig (6430) és az égerligetek 
(91E0) fennmaradása érdekében. 

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 

• A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható másodlagos 
gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típusokká / 6210, 
6240/ alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés, 
akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése; 
• A forrás-és síklápok kedvezőtlen szukcessziójának megakadályozása, 
• A magassásrétek beerdősülésének és benádasodásának megakadályozása cserjeirtással és 

kaszálással; 



• Mocsárrétek extenzív használata, kaszálással történő hasznosítása, elsősorban az inváziós 
lágyszárúak (pl. kanadai aranyvessző /Solidago canadensis/ visszaszorítása érdekében. 

 


