
Salgó /HUBN20064/  
 
PRIORITÁS 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása / helyreállítása: 

 
• kontinentális cserjések (40A0) 
• pannon sziklagyepek (6190) 
• szubmontán és montán bükkösök (9130) 
• pannon gyertyános tölgyesek (91G0) 
• pannon cseres-tölgyesek (91M0) 

 
 
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 pannon sziklagyep – kontinentális cserjés – törmeléklejtőerdő 
mozaikok, valamint a hozzájuk köthető gazdag növény- és állatvilág kedvező 
természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a sztyeppcserjések /40A0/ és 
sziklagyepk /6190/ élőhely típusok akácosodásának (6190 esetén cserjésedésének) 
visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• A területen található természetszerű erdők (kiemelten szubmontán bükkösök /9130/, 
gyertyános-tölgyesek /91G0) és cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása / elérése idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag 
mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség 
esetén vegyszeres kezelésekkel. 

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 

• A prioritások között nem szereplő erdei élőhelyek (törmeléklejtő erdők /9180/) kedvező 
természetvédelmi helyzetének elérése, különösen az idős állományrészek, faegyedek, 
valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával 
mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; 

• A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének fenntartása / 
elérése, különös tekintettel a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) jelölő faj élőhelyi 
igényeire, 

• A területen előforduló jelölő xilofág rovarfajok (szarvasbogár /Lucanus cervus/, nagy 
hőscincér /Cerambyx cerdo/, havasi cincér /Rosalia alpina/) és denevérfajok (piszedenevér 
/Barbastella barbastellus/, közönséges denevér /Myotis myotis/, nagyfülű denevér /Myotis 
bechsteinii/) jelenleg nem szignifikáns populációi kedvező természetvédelmi helyzetének 
elérése, az idős erdőállományok fenntartásával, a holt faanyag mennyiségének növelésével, 
illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 



kezelésekkel; 
• Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött erdőállományok természetességének 

javítása, elsősorban az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres 
kezelésekkel. 


