
Természetvédelmi prioritások és célkitőzések 

 
HUDD20032 Gemenc 
 
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének fenntartása: 
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 
6440 Cnidion dubii folyóvölgyek mocsárrétjei 
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 
91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Eudontomyzon sp. 
Missgurnus fossilis  
Barbastella barbastellus  
Myotis dasycneme 
 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok/fajok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének helyreállítása: 
91F0 Keményfás ligeterdık nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 
91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kıris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdık 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Castor fiber  
 

Természetvédelmi célkitőzések (SDF 6.2 Management): 

Általános célkitőzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitőzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentıségő fajok és élıhelytípusok kedvezı 
természetvédelmi helyzetének megırzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 
 
Fı célkitőzések: 
 

− A vizes illetve vízi élıhelyek megfelelı, a természetes folyamatokhoz hasonló 
vízellátásának és vízjárásának biztosítása. 

− Az értékes és egyedülálló Duna-menti élıhelyek (kemény és puhafás ligeterdık, 
mocsárrétek, vizes és vízi élıhelyek) megırzése, valamint az ott élı, védett vagy ritka 
növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik 
életképességének növelése.  

− Az erdei élıhelyeken a termıhelyi viszonyoknak megfelelı, természetközeli, a honos 
társulásoknak megfelelı fafajösszetételő, ıshonos fafajokból álló, többkorú, a 
társulásra jellemzı aljnövényzető erdı kialakulásának elısegítése. 

− Idıs faegyedek kímélete. Megfelelı mennyiségő fekvı és lábon álló holt faanyag 
biztosítása 

− A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása.  
− A fás legelık megırzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok 

késleltetésével, visszafordításával. 



 
 
További célok és célkitőzések: 

− A Duna menti holtágak és mellékágak megırzése. 
− A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élıhelyekben 

létrejövı változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövıbeli kezelési 
és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a 
terület jelölı és egyéb közösségi jelentıségő fajaira és élıhelyeire. 

− A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi 
bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörő megismertetése, az 
ökoturisztikai lehetıségek bıvítése, a környezettudatos gondolkodás és a 
természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. 

− A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a 
természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelıen.  

− Hosszútávon a nemzeti park területén lévı szántóterületek természetközeli, a 
termıhelyi adottságoknak megfelelıen gyep vagy erdı mővelési ágú élıhelyekké 
átalakítása.  

− A terület jelölı erdıállományaiban a közösségi jelentıségő (Apatura metis, Myotis 
dasycneme) és az élıhelyre jellemzı fajok (Crataegus nigra, Vitis sylvestris) 
megırzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzık 
fenntartása, illetve kialakítása, a fészkelı madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, 
Aquila pomarina, Ciconia nigra, Milvus migrans, Falco cherrug) pufferzóna 
kijelölése. 


