
MÁTRA (AZONOSÍTÓ: HUBN10006) 
 
PRIORITÁS 
 
A területen, a kijelölés alapjául szolgáló, un. jelölőfajok közül az országos és 
nemzetközi viszonylatban is jelentős állománnyal bíró (A és B kategóriába sorolható) 
madárfajok kedvező védelmi helyzetének fenntartása, egyes fajok vonatkozásában 
védelmi helyzetük javítása. 
 
Meghatározott prioritás-fajok:  

• Parlagi sas - Aquila heliaca 
• Békászó sas – Aquila pomarina 
• Uhu – Bubo bubo 
• Fekete gólya – Ciconia nigra 
• Kígyászölyv – Circaetus gallicus 
• Fehérhátú fakopáncs – Dendrocopos leucotos 
• Darázsölyv – Pernis apivorus 

 
TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK 
 
Általános célkitűzések: A különleges madárvédelmi terület természetvédelmi 
célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, az ezen célok 
elérését szolgáló természeti állapot és fenntartó földhasználat feltételeinek biztosítása. 
 
 
SPECIFIKUS CÉLOK 
 

• Az idős természetes és természetközeli erdőállományok kedvező 
természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen az odúlakó fajok 
(jelölő harkályfajok, örvös- és kis légykapó, kék galamb) számára szükséges 
idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének 
növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása; 

• Az erdők természetességi állapotának javítása, az egybefüggő vágásterületek 
átlagos méretének csökkentésével, a folyamatos erdőborítást biztosító 
erdőgazdálkodás (szálalás) üzemi méretű bevezetésével, illetve teljes gazdasági 
korlátozás érvényesítésével a kiemelkedő természeti értékű területek esetében 
(melyek a fészkelő- és táplálkozóhelyek megőrzését, fejlesztését szolgálják); 

• Az odúlakó madárfajok fennmaradását, megtelepedését elősegítendő a 
nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó használatot, felújítóvágást, 
bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok 
kíméletével, az állományokon belül meglevő változatosság megőrzésével és 
fejlesztésével kell tervezni; 

• Az idősebb, böhönc-jellegű faegyedek (hagyásfák, famatuzsálemek) és az 
odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú odvas fák minden esetben 
visszahagyandók az erdőgazdálkodási munkák során; 

• Jelölés alapjául szolgáló ragadozó madár fajok (parlagi sas, békászó sas, 
kígyászölyv, darázsölyv), uráli bagoly és fekete gólya érdekében a tradicionális 



fészkelőhelyek hosszú távú védelmének biztosítása a teljes territórium 
költőhely-magterületén; 

• Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi 
fragmentációt okozó erdészeti feltáró utak kialakításának a korlátozása 
szükséges; 

• A kígyászölyv és a darázsölyv táplálkozó-helyeinek fenntartása érdekében az 
erdei tisztások rendszeres kaszálással és/vagy legeltetéssel történő kezelése, a 
táplálkozási lehetőségek javítása érdekében pedig a beerdősülőben lévő 
tisztások helyreállítása szükséges; 

• A tövisszúró gébics költőhelyét jelentő erdőszegélyek és más cserjés szegély-
élőhelyek megőrzése, madárvédelmi szempontból is elfogadható (a fészkelési 
ciklust nem károsan befolyásoló) kezelésük (cserjeirtások, tisztítások) költési 
időn kívüli szabályozásával; 

• Az uráli bagoly fennmaradását és megtelepedését biztosító mesterséges 
költőládák kihelyezése és folyamatos karbantartása; 

• A vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása a 
hegyi billegető állományainak megőrzése érdekében; 

• A madárvédelmi terület természetszerű erdőkezelését befolyásoló nagyvad 
állomány túlszaporodásának megakadályozása, szabályozása, elsősorban a 
földön fészkelő madárfajok (pl. császármadár, szalonka fajok) megőrzése, 
védelme érdekében; 

• A sziklamászás és más sziklai élőhelyeket (is) veszélyeztető sport- és 
közösségi rendezvények időbeli-térbeli korlátozása, elsősorban a 
vándorsólyom fészkelőhelyeinek a biztosítása érdekében; 

• A peremterületeken található szántóterületek extenzív, vegyszermentes 
kezelése javasolt, a táplálkozási lehetőségek javítása, fejlesztése érdekében; 

• A peremterületek szőlőtábláit feltagoló fás- és cserjés mezsgyék fenntartása és 
lehetőség szerinti fejlesztése; 

• a mezőgazdasági földhasználatra visszavezethető, a táplálékláncon keresztül 
ható vegyi terhelés kockázatának megszüntetése, ezzel együtt a zsákmányállat-
közösséget is alkotó ízeltlábú-közösségek állományainak megerősítése; 

• Az intenzív technológián alapuló és a hagyományos táj-és élőhelystruktúrába 
nem illeszkedő nagy területigényű monokultúrák (energia-ültetvények) 
kialakítása madárvédelmi szempontból nem támogatandó; 

• A szándékos vagy gondatlanságból fakadó madármérgezések teljes 
felszámolása; 

• A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi 
eszközökkel történő felszerelése, ill. meglévő szabadvezetékek földkábellel 
történő kiváltása szükséges; 

• Nagy területigényű, a madarak megtelepedését, vonulását károsan befolyásoló 
energetikai beruházások (pl. szélerőműpark, fotovoltikus naperőműpark) nem 
támogatottak. 




