
Kádártai dolomitmezők HUBF 20017 (814 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) 
 

275/2004 Kormányrendelet 4. B) számú melléklete: 
• 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések  
• 6240 Szubpannon sztyeppék 

 
 
Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben) 
 
Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) 
Magyar gurgolya (Seseli leucospermum) 
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:  

• A kijelölés alapjául szolgáló gyep élőhelytípusok fenntartása; 
• A szubpannon gyepek becserjésedésének, és technikai sportokkal történő 

károsításának megakadályozása; 
• A pannon sziklagyep és a szubpannon gyep élőhelyek további erdősítése kerülendő. 

Meg kell vizsgálni a beerdősített, de még jó állapotban lévő pannon sziklagyep és 
szubpannon sztyepp visszaalakításának lehetőségeit, mert a területen kiterjedt fiatal 
fekete fenyő ültetvények találhatók, melyek nagy részét a pannon sziklagyep és a 
szubpannon sztyepp élőhelyekbe telepítették. 

• 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 végrehajtandó intézkedések: 



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

• Hosszú távon a területen található fiatal fekete fenyő erdőállományok átalakítása 
szubpannon gyeppé és/vagy pannon sziklagyeppé, valamint a spontán terjedő fekete 
fenyő egyedek eltávolítása a gyepekből; 

• A gyepek nem dolomit alapkőzeten kialakuló típusainak (hegylábi vastagabb talajok) 
fokozódó cserjésedésének megakadályozása a gyepterületek extenzív legeltetésével 
vagy cserjeirtással; 

• Az ürge élőhelyén a rendszeres legeltetéses gyepkezelés biztosítása; 
• A terület technikai sportokkal történő károsításának megakadályozása. 
 

 
 
 
 
 


