
Természetvédelmi prioritások és célkitőzések 
 
Budai-hegység HUDI20009 kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület  
 
Prioritás  (SDF 4.2 Quality and Importance): 
Kiemelt fontosságú cél a következı élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének fenntartása/helyreállítása: 
Közösségi jelentıségő élıhelytípusok:  
6190  Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 8310 Nagyközönség számára meg 
nem nyitott barlangok 
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípusok:  
40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések, 6240 Szubpannon sztyeppék, 91G0  Pannon 
gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0  Pannon molyhos 
tölgyesek Quercus pubescensszel 
 
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok kedvezı természetvédelmi helyzetének 
fenntartása/helyreállítása: 
Közösségi jelentıségő állatfajok: 
budai szakállasmoly (Glyphipterix loricatella), magyar tarsza (Isophya costata), gyászcincér 
(Morimus fureneus), nagy hıscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), kék 
pattanóbogár (Limoniscus violaceus), nagy tőzlepke (Lycaena dispar) 
Kiemelt közösségi jelentıségő állatfajok: 
Havasi cincér (Rosalia alpia) 
 
Közösségi jelentıségő növényfajok: 
magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum), Szent István-szegfő (Dianthus plumarius 
subsp. regis stephani), homoki nıszirom (Iris humilis subsp. arenaria), leánykökörcsin 
(Pulsatilla grandis), magyar gurgolya (Seseli leucospermum), bíboros sallangvirág 
(Himantoglossum caprinum), piros kígyószisz (Echium russicum) 
 
Kiemelt közösségi jelentıségő növényfajok 
pilisi len (Linum dolomiticum) 
 

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. 
 
Specifikus célok: 
 
Kedvezı természetvédelmi helyzet megırzése: 
A területen található jó állapotú pannon gyertyános-tölgyesek, pannon molyhos tölgyesek, 
pannon sziklagyepek, szubpannon sztyeppék élıhelyek kiterjedésének, szerkezetének, 
fajkészletének megırzése. 
A területen található jelölı állat, és növényfajok állományai fennmaradásának biztosítása. 
Nem véghasználható a tíz éves erdıtervezési cikluson belül - jelölı élıhely típusonként 
vizsgálva -több idıs erdıállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai 
funkciót ellátni képes korosztályokba. 
A jelölı erdei élıhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. 
 



Kedvezı természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: 
Inváziós és tájidegen fafajok (fehér akác, bálványfa, fekete fenyı, erdei fenyı) terjedésének 
lassítása, állományaik visszaszorítása a magszóró fák kivágásával, speciális 
növényvédıszeres kezeléssel, valamint az újulat következetes leverésével. 
Vágásterületekre, felhagyott vadföldekre, mőködı szórókra behurcolt inváziós lágyszárúak 
(kanadai aranyvesszı, betyárkóró, selyemkóró) irtása, elterjedésük megakadályozása. 
A jelölı erdei élıhelyek állományaiban elıtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdıborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítı használatok alkalmazását, valamint 
közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a 
természetes állapotokhoz, különösen a nagy kiterjedéső egykorú és kevés fajú 
erdıállományok (cseres-tölgyesek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök) esetében. 
Szükséges a nagy kiterjedésben található fekete és erdei fenyves állományok fokozatos 
megbontása, a fenyık alatt megnövı kemény lombos fajok (virágos kıris, juhar, csertölgy, 
molyhos tölgy) élettérhez juttatása, hosszú távon a fenyı állományok átalakítása, a 
termıhelyre jellemzı természetes élıhely kialakítása. 
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelı területi 
kiterjedésben és térbeli elosztásban idıs erdık és facsoportok fenntartása. 
A magyar tarsza (Isophya costata) állományok élıhelye megfelelı gyepkezeléssel, extenzív 
legeltetéssel, vagy késıi mozaikos kaszálással tartandó fent, kerülni szükséges az intenzív 
legeltetést, gyakori kaszálást. 
A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében biztosítani kell élıhelyén 
talajszinti faodúk meglétét és kialakulásának lehetıségét, elsısorban idısebb sarj eredető 
tölgyes állományok fenntartásával és részben sarj eredető erdı állományok felnevelésével. 
A becserjésedés miatt degradálódó jelölı gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék 
visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. 
Az élıhelyeket veszélyeztetı egyéb tevékenységek (pl.: crossmotorozás, quad, downhill-
kerékpározás) megszüntetése, visszaszorítása. 
A lovas, kerékpáros és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak kijelölése, 
szükség szerinti megszőntetése. 
A jelölı élıhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben. 
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem 
nélküli erdıfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját. 
 


