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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) 
• sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) 
• síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430) 
• enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 
• pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0) 
• leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 
• Petényi-márna (Barbus meridionalis) 

 
 
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; 

• A Szilvás-patakot és egykori medrét kísérő ligeterdő sáv, mint több jelölő faj számára fontos 
élőhely és ökológiai folyosó fenntartása, ökológiai állapotának (elegyesség, koreloszlás, holt 
faanyag mennyisége) javítása, az inváziós fásszárúak visszaszorítása mechanikai, szükség 
esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• Vízfolyások természetes medermorfológiájának megőrzése, azok parti sávjának, őshonos 
fajok (füzek, éger) kímélete a magaskórósok (6430) védelme érdekében. 

• Az értékes halfaunának, különösen a Petényi-márna (Barbus meridionalis) jelölő fajnak 
otthont adó Szilvás-patak ökológiai állapotának fenntartása / helyreállítása a kívülről érkező 
szennyező  hatások csökkentésével, illetve a patakokon tervezett tározó építések hosszirányú 
átjárhatóságot és vízminőséget érintő negatív hatásainak megelőzésével. 

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 



• A prioritások között nem szereplő erdei élőhelyek (pannon gyertyános-tölgyesek /91G0/, 
pannon cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / 
elérése, különösen az idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag 
mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség 
esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• 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; 

• A gyepterületek és cserjések záródásának megakadályozása, a gyepek fenntartása 
kaszálással, extenzív legeltetéssel (elsősorban juh, ló, szarvasmarha); 

• A talajfelszín bolygatásával járó sporttevékenységek fokozatos visszaszorítása; 
• A magassásrétek beerdősülésének és benádasodásának megakadályozása cserjeirtással és 

kaszálással. 
• Az ex lege síkláp kedvezőtlen szukcessziójának megakadályozása; 
• Hagyományos extenzív gyümölcsösök és az azokban megtalálható gyümölcs tájfajták 

fenntartása, fejlesztése, a gyümölcsösök félszáraz gyepjeinek kezelése kaszálással; 
• A borókás gyepek, valamint a hagyományos gyümölcsösök tavaszi avartüzeinek megelőzése 

kaszálással, tűzfigyelő szolgálattal, polgári természetvédelmi őrök bevonásával, 
 


