
Természetvédelmi prioritások és célkitőzések 
 
Gödöllıi-dombság peremhegyei HUDI20040 
 
Prioritás  (SDF 4.2 Quality and Importance): 
 
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása: 
 
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91H0 Pannon 
molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 
 
Közösségi jelentıségő növényfajok 
Homoki nıszirom (Iris humilis subsp. arenaria) 
 
Közösségi jelentıségő állatfajok 
Magyar futrinka (Carabus hungaricus) 
 

Célkitőzések (SDF 6.2 Management): 
  
Általános célkitőzés: 
 
A Natura 2000 területen 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 populációinak nagyságát nyomon kell követni és meg kell ırizni, a populációk 
elterjedési területe nem csökkenhet. 
A területen található természetközeli társulások kiterjedésének, 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, nyugati 
ostorfa, fekete fenyı, erdei fenyı, által veszélyeztetett jelölı gyep-, és erdıtársulások 
megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik 
csökkentése. 
A jelölı erdei élıhely állományaiban elıtérbe kell helyezni a folyamatos erdıborítást 
biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítı használatok alkalmazását, valamint 
közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes 
állapotokhoz. 
A jelölı élıhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhetı. Ennek érdekében a 
jelölı élıhelyekkel érintkezı, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentı tájidegen 
fásszárú állományok nem telepíthetık. Újonnan telepített, vagy erdıfelújítás során létesített 
tájidegen fásszárú állomány és a jelölı élıhelyek között legalább 20 m széles védızónának 
szükséges lennie fásszárú növényzetbıl, vagy legalább 30 m széles védızónának lágyszárú 
növényzetbıl. 



A mesterségesen elcseresített erdıállományok szerkezetének, fafaj összetételének fokozatos 
átalakítása a termıhelynek megfelelı jelölı élıhelyek kialakítása érdekében. 
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölı 
gyeptársulások területén a túlhasználat/alulhasználat, valamint a természetes gyepszerkezetet 
romboló használat elkerülése érdekében. 
A becserjésedés miatt degradálódó jelölı gyeptársulások területén a szukcesszió lassítása, a 
cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának 
megakadályozása. 
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 magyar futrinka (Carabus hungaricus) állományainak megırzése érdekében élıhelyén a 
túlzott cserjésedés visszaszorítása. 
Az élıhelyeket és jelölı fajokat veszélyeztetı tevékenységek (pl.: a hagyományos szemlélető 
erdıgazdálkodási tevékenység, túllegeltetés, gépjármő forgalom, crossmotorozás) 
megszüntetése, a jogilag nem létezı, de kijárt földutak felszámolása. 
A lovas és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak kijelölése, szükség szerinti 
megszüntetése. 
A jelölı élıhelyek és jelölı fajok élıhelyének infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni 
védelme. 
 


