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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) 
• boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben (5130) 
• közönséges denevér (Myotis myotis) 
• leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

 
 
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, 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 késő tavaszi avartüzek megakadályozása a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), és a nem 
jelölő státuszú piros kígyószisz (Echium russicum) populációk védelme érdekében; 

• Borókás száraz és félszáraz gyepek (5130) védelme az avartüzektől kaszálással; 
• Minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében biztosítani kell a szálláshelyek 

zavartalanságát és a kedvező adottságok (pl. megfelelő méretű berepülőnyílások, héjazat) 
fenntartását. Szaporodási időszakban gondoskodni kell minden jelentősebb épületlakó 
denevérkolónia esetében az épületek díszkivilágításának mellőzéséről. 

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 

• Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése; 
• A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható másodlagos 

gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típusokká / 5130, 
6240/ alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés, 
akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• A talajfelszín bolygatásával járó sporttevékenységek fokozatos visszaszorítása; 
• Piros kígyószisz (Echium russicum) esetén, alacsony virágzási arány (>20 tő) esetén 

maggyűjtés, mesterséges szaporítással; 
• Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) esetén, alacsony virágzási arány (>50 tő) esetén 

(szubpopulációkként) maggyűjtés, mesterséges szaporítással; 
• Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött erdőállományok természetességének 



javítása, elsősorban az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 
kezelésekkel. 

 


