
Természetvédelmi prioritások és célkitűzések a HUHN20051 kódú, Eret-hegy elnevezésű, 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre 

 
 
Pioritás (SDF 4.2 Quality and Importance): 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése:  
 
Élőhelyek: 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 
6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 
91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) 
 

Fajok:  
 
Gortyna borelii lunata 
 
 

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)
 
Általános célkitűzés:  

A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául 
szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 
területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 

 
Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: 

• A természetközeli/féltermészetes tölgyes erdők fenntartása, különös tekintettel a gyertyános-
tölgyes és szikesedő erdőssztyep jellegű állományokra. 

• Őshonos fafajú állományokban a kiterjedt tarvágásos véghasználatok mellőzése, folyamatos 
erdőborítás fenntartása, természetközeli vegyes korösszetételű állományok kialakítása. A 
talaj és az aljnövényzet bolygatását a lehető legkisebbre javasolt csökkenteni. 

• Lábon száradó vagy odvasodó faegyedek és a holt fa megfelelő mennyiségű meghagyása.  
• Természetes, inváziós fajok által nem eluralt cserjés-magaskórós erdőszegélyek kímélete és 

fejlesztése. Erdei tisztások, fáslegelők fenntartás és fejlesztése. 
• Az inváziós fajok (gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris, aranyvessző fajok, 

japánkeserűfüvek, akác) visszaszorítása, szükség esetén rendszeres beavatkozásokkal. A 
természetközeli/féltermészetes erdőállományokból és fasorokból a tájidegen fafajok 
(gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris, akác stb.) egyedeinek eltávolítása. Ennek során a 
sarj vagy újulatképzés megakadályozása. 

• A természetközeli erdei aljnövényzet megóvása, a természetes felújulás segítése érdekében 
(taposás, túrás, rágási kár megelőzése miatt) a területen a nagyvad egyedszámának 
megfelelő szinten tartása, szükség esetén mesterséges apasztása. 

• A területen mozaikosan található rétek, mocsárrétek, magassásosok, zsombékosok mozaikjai 
fennmaradásának biztosítása; ennek érdekében kíméletes legeltetési és kaszálási módszerek 
kidolgozása, kaszálatlan területek mozaikos kijelölése. A gyepek teljes becserjésedésének 
megakadályozása, illetve a jelölő ízeltlábú fajok érdekeinek figyelembe vétele.   



• A sziki kocsordos (nagy szikibagoly élőhely) gyepeken a lepke érdekeit preferáló kaszálási 
rend kidolgozása. 

• A szomszédos szántók lehetőség szerinti gyepesítése, vagy őshonos faállományú erdősítése. 


