
Papod és Miklád HUBF 20002 (7610 ha) 
 
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): 
 
„Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása:  
 
Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): 
 

275/2004 Kormányrendelet 4. A) számú melléklete: 
• 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 
• 9130 Szubmontán és montán bükkösök 
• 9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön.  
• 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

 

275/2004 Kormányrendelet 4. B) számú melléklete: 
• 6240 Szubpannon sztyeppék 
• 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek 
• 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

 
Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben) 
Fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia) 
Füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria) 
Havasi cincér (Rosalia alpina) 
Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) 
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini) 
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 
Piszedenevér (Barbastella barbastellus) 
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 
Szarvasbogár (Lucanus cervus) 
Szent-István szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis stephani) 
 
Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management) 
 
Általános célkitűzés:  
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés 
alapjául szolgáló közösségi jelentőségű 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: 
A terület fő célkitűzései:  

• Kerülni kell a nagy kiterjedésű (>10ha) egybefüggő erdőfelújításokat, és a nagy 
kiterjedésű egykorú erdőfoltok kialakulását. A homogén tér- és korszerkezet javítandó 
az erdei élőhelytípusokban. Hosszú távon az egykorú erdőfoltok kezelésénél előtérbe 
kell helyezni a szálaló üzemmódot. 

• A jelölő erdei élőhelyeken a természetszerű felújítások elősegítése, az ezeket 
akadályozó, nehezítő vagy akár lehetetlenné tevő hatások – közöttük az élőhely 



vadeltartó képességét meghaladó nagyvadállomány kedvezőtlen hatásának –, 
elhárítása; 

• A területen található nem őshonos (pl. muflon) vadfajok visszaszorítása; 
• A gyertyános-tölgyes, és bükkös erdőállományok tekintetében, amelyek a 

klímaváltozás által leginkább veszélyeztetettek, kerülni kell az eredeti célállomány 
felújulását veszélyeztető felújítási módokat. 

• A területen a jelölő (gazdasági jelentőségű) erdei élőhelyek – típusonként külön 
vizsgált- korosztályszerkezete esetén az idős állományok (80 év fölött) legalább 20%-
os arányának biztosítása;. 

• Fokozatos felújítóvágással kezelt területeken, ahol a felújítás már elkezdődött, a 
végvágás során legalább 10 % hagyásfa illetve hagyásfacsoport valamint odvas fák 
maradjanak fenn, vagyis FVV előírásnál ne maradjon 100 %, hanem az eredeti 
fakészlet (első bontás előtti fakészlet) 90 %-a. A véghasználat megkezdése előtt 
történjen a hagyásfa csoportok kijelölése szélálló, általában szegélyeken található 
csoportok meghagyásával. A hagyásfa csoportokban a továbbiakban művelési és 
használati tevékenységet nem szabad végezni. 

• A sekély talajú meredek lejtőkön kialakult sziklai erdőkben és molyhos tölgyeseknél a 
fahasználat (EÜ termelés is) teljes mellőzése szükséges. Állományaik vágáskor nélküli 
talajvédelmi rendeltetésű erdőként kezelendők.  

• A déli oldalon található cseres-tölgyesek természetes felújítása során fokozatos áttérés 
a szálaló vágásra.  

• A területen előforduló xilofág rovarfajok (havasi cincér, nagy hőscincér, szarvasbogár) 
és a denevérfajok (pl. nagyfülű denevér) állományainak fennmaradása érdekében a 
csúcsszáradt faegyedek, odvas fák kímélete szükséges. 

• Meg kell akadályozni a szubpannon gyepek becserjésedését, és technikai sportokkal 
történő károsítását. 

• Az ürge élőhelyén a rendszeres legeltetéses gyepkezelés biztosítása; 
• A Magyar Honvédség kezelésében lévő területeken futó, katonai tevékenységhez 

köthető úthálózat felülvizsgálatával, a felesleges utakon történő közlekedés 
visszaszorítsa, szükség szerinti megakadályozása; a szubpannon sztyeppek 
egybefüggősége érdekében. 

 
További célok és végrehajtandók: 

• A területen található fekete fenyő elegyes molyhos tölgyes erdőállományok 
természetes átalakulási folyamatait hagyják érvényesülni. Ezeken az élőhelyeken a 
fekete fenyő eltávolítása felesleges bolygatást jelent. 

• A jövőben a gyep élőhelytípusok arányának fenntartása érdekében, a gyepek 
erdősítésének kerülése; 

• Az adventív és a gyepekre veszélyt jelentő bálványfát és ezüstfa visszaszorításáról 
gondoskodni kell. 

• A gyepek fokozódó cserjésedését a gyepterületek extenzív legeltetésével vagy 
cserjeirtással kell megakadályozni. 

• A területen a technikai sportok folytatásának visszaszorítása; 
• A tisztások gyep jellegét megváltoztató művelés megvalósításának kerülése (pl. 

erdősítés, vadföld); 
• A vérfűhöz kötődő hangyaboglárka fajok állományainak fennmaradása érdekében 

tisztásokon található vérfüves rétek esetében június 15-től szeptember 1-ig 
gyepkezelést ne végezzünk a rétek teljes területén, hanem érintetlenül hagyott sávok, 



részterületek meghagyása szükséges. Ajánlott a kezelések június 15. előtti vagy 
szeptember 1. utáni elvégzése.  

• A füstös ősziaraszoló élőhelyén kerülni kell a faj élőhelyén az új nyomok kialakulását, 
és a jelentős bolygatással járó katonai tevékenységet. 


