
Hór-völgy, Déli-Bükk /HUBN20002/  
 
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) 
• meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-

Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) (6210) 
• szubpannon sztyeppek (*6240) 
• síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai (6430) 
• 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) 
• enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*91E0) 
• pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (*91G0) 
• pannon cseres-tölgyesek (91M0) 
• pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0) 
• kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 
• csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) 
• nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 
• szarvasbogár (Lucanus cervus) 
• havasi cincér (*Rosalia alpina) 
• ál-olaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides) 
• tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 
• Anker-araszoló (Erannis ankeraria) 
• díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 
• piros kígyószisz (Echium russicum) 
• leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 
• Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 
• boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) 
• zöld seprőmoha (Dicranum viride) 

 
 
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), zöld 
seprőmoha (Dicranum viride), számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint 
holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma 
biztosítása, 

• Az idegenhonos muflon állományának további szabályozása a sziklahasadékgyepek (8210), 
a pannon sziklagyepek (6190) és sztyeprétek (6240) vadrágás okozta károk megelőzése 
szempontjából; 

• Barlanglakó denevérkolóniák zavartalanságának biztosítása barlanglezárásokkal; 
• A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének 

fenntartása/elérése, különös tekintettel a tavaszi fésűsbagoly /Dioszeghyana schmidtii/ 
élőhelyi igényeire; 

• boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) élőhelyének fenntartása cserjeirtással, a 
vadkár csökkentése a területen élő vadállomány szabályozásával, 

• A díszes tarkalepke (Euphydrias maturna) élőhelyének védelme érdekében meg kell őrizni 
jó vízellátottságú völgytalpak üde erdőszegélyeit, törekedni szükséges az erdőszegélyek 
elegyfafajainak kíméletére, valamint a megfelelő vízháztartás biztosítására  

 
 

2. TOVÁBBI CÉLOK 
 

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

• 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. 

• A karsztforrások természetes kifolyóinak megőrzése és folyamatos vízellátásának biztosítása 
a karsztvízkitermelés mennyiségének szabályozásával . 

• A törmeléklejtő-erdők és szurdokerdők (9180) védelme az infrastrukturális fejlesztésekkel 
szemben (nyomvonalas létesítmények). 

• Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása, a patakparti 
magaskórósok (6430) és az égerligetek (91E0) fennmaradása érdekében, valamint a Teleki-
virág (Telekia speciosa) és a széleslevelű harangvirág (Campanula latifolia) populációinak 
védelme érdekében. 

 


