
Mátrabérc-fallóskúti-rétek /HUBN20049/  
 
PRIORITÁS 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása / helyreállítása: 

 
• szubkontinentális peripannon cserjések (*40A0) 
• pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel (*91H0) 
• pannon cseres tölgyesek (91M0) 
• szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130) 
• lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői (*9180) 
• hegyi kaszálórétek (6520) 
• havasi cincér (*Rosalia alpina) 
• tavi denevér (Myotis dasycneme) 
• kis patkósdenevér (Rhinolophus hypposideros) 
• piros kígyószisz (Echium russicum) 
• leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

 
 
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 sztyeppesedő hegyi kaszálórétek (6520), valamint a hozzájuk 
köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása/fejlesztése, a cserjésedés visszaszorítása mechanikai módszerekkel. A 
keletkező fűavar eltávolítása kaszálással, időben és térben mozaikolva különös 
tekintettel a jelölő fajokra (piros kígyószisz /Echium russicum/, leánykökörcsin 
/Pulsatilla grandis/); 

• A területen található természetszerű erdők (kiemelten 9130, 9180, 91H0) kedvező 
természetvédelmi helyzetének elérése, különösen a havasi cincér (Rosalia alpina), a 
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a közösségi 
jelentőségű gyászcincér (Morimus funereus), valamint a tavi denevér (Myotis 
dasycneme) számára szükséges idős állományrészek, öreg böhöncös faegyedek, 
valamint holt faanyag mennyiségének növelésével; 

• A területen található természetszerű erdők kedvező természetvédelmi helyzetének 
javítása érdekében javasolt a folyamatos erdőborítás biztosító kezelések (szálaló 
erdőgazdálkodás); 

• A területen található barlang (8310) természetvédelmi helyzetének fenntartása 
/fejlesztése a jelölő denevérfajok (közönséges denevér /Myotis myotis/ és kis 
patkósdenevér /Rhinolophus hipposideros/); 



• A vízfolyások mentének kíméletét fokozottan szem előtt kell tartani, azok mentén a 
fahasználatok során egy fahossznyi távolság a medertől minden esetben elhagyandó 
(különös tekintettel a ligeterdőkre /91E0/ és a jelölő csíkos medvelepke /Callimorpha 
quadripunctaria/ állományaira) 

 
 
2. TOVÁBBI CÉLOK 

 
• A területen található, a természetes hegyi rét élőhely típusokba nem sorolható 

másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely 
típusokká /6520/ alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel/kaszálással, illetve a 
cserjésedés, akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 
kezelésekkel; 

• Az utak mentén terjedő akácosodás visszaszorítása mechanikai, szükség esetén 
vegyszeres kezeléssel; 

• A ligeterdők (91E0) kedvező természetvédelmi helyzet helyzetének 
fenntartása/javítása állományaik kíméletével és az inváziós terjedésű kisvirágú 
nebáncsvirág (Impatiens parviflora) visszaszorítása a nagyvadlétszám jelentős 
csökkentésével; 

• A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének 
fenntartása/elérése. 

 


