
Természetvédelmi prioritások és célkitőzések 
 
Központi-Gerecse HUDI20030 kiemelt jelentıségő természetmegırzési terület 
 
Prioritás  (SDF 4.2 Quality and Importance): 
 
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása: 
Közösségi jelentıségő élıhelytípusok:  
6210  Meszes alapkızető féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-
Brometalia), 9130 szubmontán és montán bükkösök (Luzulo-Fagetum), 91M0  Pannon 
cseres-tölgyesek 
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 6190 pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia 
pallentis), 6250  Síksági pannon löszgyepek, 8310 nagyközönség számára meg nem nyitott 
barlangok, 91G0  Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 
91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 
 
Közösségi jelentıségő állatfajok:  
eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius), gyászcincér (Morimus funereus),nagy hıscincér 
(Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), vöröshasú unka (Bombina bombina), 
kereknyergő patkósdenevér (Rhinolophus euryale) 
Kiemelt közösségi jelentıségő állatfajok: 
havasi cincér (Rosalia alpina) 
 
Közösségi jelentıségő növényfajok: bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum) 
Kiemelt közösségi jelentıségő növényfajok: magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) 
 

Célkitőzések (SDF 6.2 Management): 
 
Általános célkitőzés: 
 
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitőzése az azon található, a kijelölés 
alapjául szolgáló közösségi jelentıségő fajok és élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének megırzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 
 
Specifikus célok: 
 
Kedvezı természetvédelmi helyzet megırzése: 
A jelölı fajok populáció nagyságának megırzése, a populációk elterjedési területe nem 
csökkenhet. 
A jó állapotú jelölı élıhelyek természetszerő szerkezetének, fajkészletének megırzése. 
Nem véghasználható a tíz éves erdıtervezési cikluson belül - jelölı élıhely típusonként 
vizsgálva -több idıs erdıállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai 
funkciót ellátni képes korosztályokba. 
A jelölı erdei élıhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. 
 
Kedvezı természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: 
Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvesszı, fehér akác, bálványfa, fekete 
fenyı, erdei fenyı, által veszélyeztetett jelölı gyeptársulások megóvása a degradációtól, az 
inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és 
megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése 
érdekében. 



A jelölı erdei élıhelyek állományaiban elıtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdıborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítı használatok alkalmazását, valamint 
közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a 
természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelı, tölgyesek, cseres tölgyesek, 
gyertyános tölgyesek területén. 
A sajmeggyes karsztbokorerdık vágáskor nélküli, örökerdıként való megırzése. 
Az erdı felújításokon a gyomirtó növényvédıszer használat korlátozása, özönnövény fajok 
terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással 
nem járó mechanikai visszaszorítása. 
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdısített sziklagyepek, sztyepprétek, 
löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk. 
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem 
nélküli erdıfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen 
muflon állomány kiszorítása a jelölı élıhelyek területérıl. 
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelı területi 
kiterjedésben és térbeli elosztásban idıs erdık és facsoportok fenntartása, megfelelı 
mennyiségő, méreteloszlású holt fa biztosítása. 
A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a 
denevérvédelmi okokból jelentıs barlangok lezárása. 
A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások 
megırzése. 
A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élıhelyéül szolgáló bükkösökben 
biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához a megfelelı faállományt. 
A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populáció megırzése érdekében a vadvédelmi 
kerítést a vadlétszám megfelelı méretőre csökkentéséig szükséges fenntartani. 
A kereknyergő patkósdenevér (Rhinolophus euryale) populáció mesterséges betelepítéssel 
történı megerısítése. 
Az élıhelyeket veszélyeztetı egyéb tevékenységek (pl.: gépjármő forgalom, crossmotorozás, 
quad, siklóernyızés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létezı, de kijárt 
földutak felszámolása. 
A jelölı élıhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 
 


