
Bükk-fennsík és a Lök-völgy /HUBN20001/  
 
PRIORITÁS 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása / helyreállítása: 

 
• szubkontinentális peripannon cserjések (*40A0) 
• Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Atysso-Sedion albi) (6110) 
• pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190) 
• fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális 

európai területek domb- és hegyvidékein (6230) 
• szubpannon sztyeppek (6240) 
• síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430) 
• hegyi kaszálórétek (6520) 
• mésztufás források (Cratoneurion) (7220) 
• mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230) 
• Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői (8160) 
• mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel (8210) 
• nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok (8310) 
• mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) (9110) 
• szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130) 
• a Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön (9150) 
• lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői (*9180) 
• pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (*91G0) 
• pannon cseres-tölgyesek (91M0) 
• pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0) 
• hiúz (Lynx lynx) 
• hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) 
• hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 
• tavi denevér (Myotis dasycneme) 
• közönséges denevér (Myotis myotis) 
• kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) 
• nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) 
• kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 
• nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 
• pisze denevér (Barbastella barbastellus) 
• farkas (Canis lupus) 
• vöröshasú unka (Bombina bombina) 
• petényi márna (Barbus meridionalis petényi) 
• csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) 
• nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 
• Gebhardt-vakfutrikna (Duvalius Gebhardti) 
• szarvasbogár (Lucanus cervus) 
• havasi cincér (*Rosalia alpina) 
• bánáti csiga (Vertigo angustior) 
• ál-olasz sáska (Stenobothrus eurasius) 
• patakcsiga (Sadleriana pannonica) 
• leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 



• Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 
• boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) 
• husáng (Ferula sadleriana) 
• zöld seprőmoha (Dicranum viride) 
• zöld koboldmoha (Buxbaumia viridis) 

 
 
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 természetszerű erdők (kiemelten szubmontán bükkösök /9130/, 
gyertyános-tölgyesek /91G0), törmeléklejtő erdők /9180/, pannon molyhos- /91H0/ és 
cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, 
különösen a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), havasi cincér (Rosalia alpina), nagy 
hőscicér (Cerambyx cerdo), zöld seprőmoha (Dicranum viride), zöld koboldmoha 
(Buxbaumia viridis) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt 
faanyag mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása. 

• Az idegenhonos muflon állományának további szabályozása a fennsík letöréseinek edafikus 
élőhelyein (közép-európai sziklai bükkösök és elegyes sziklaerdők (Cephalanthero-Fagion) 
(9150)), valamint a magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) vadrágás okozta károk 
megelőzése szempontjából; 

• A karsztforrások természetes kifolyóinak megőrzése és folyamatos vízellátásának biztosítása 
a karsztvízkitermelés mennyiségének szabályozásával a mésztufás forrásgyepek 
(Cratoneurion) (7220), és a patakcsiga (Sadleriana pannonica) állományainak megőrzése 
érdekében; 

• Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása a petényi márna 
(Barbus meridionalis petényii), csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria), és az 
üde, tápanyaggazdag  magaskórósok a síkságtól a magas hegyvidékig (6430) fennmaradása 
érdekében; 

• Hegyvidéki kaszálórétek rekonstrukciója, kaszálása és korlátozott mértékű legeltetése, a 
hagyományos állattartás ösztönzésével a montán-szubmontán szint fajgazdag szőrfűgyepjei 
(6230), és a hegyvidéki kaszálórétek (6520) jó állapotának biztosítása érdekében; 

• Erdei denevérfajok élőhelyének biztosítása megfelelő területű idős erdőállományok 
fenntartásával és az odvasodó idős faegyedek kíméletével; 

• Barlanglakó denevérkolóniák és a zavartalanságának biztosítása barlanglezárásokkal. 
• Az erdei nagyragadozók (farkas /Canis lupus/, hiúz /Lynx lynx/) érdekében nagy kiterjedésű 

zavartalan, folyamatos erdőborítású területek kialakítása, a visszatelepült egyedek 
zavarásának csökkentése a gazdasági és sporttevékenységek időszakos korlátozásával. 

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 

• Az időszakos vizes élőhelyek védelme (Bombina bombina védelme, megőrzése érdekében). 



• A természetszerű erdők és hegyi irtásrétek védelme az infrastrukturális fejlesztésekkel 
szemben (nyomvonalas létesítmények, turisztikai és sportlétesítmények). 

 


