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Természet- és környezetvédelem

• Környezet- és 
természetvédelem egymásra 
utaltsága

• Természetvédelem célja

• Természetvédelem 
alapfeladata



Természeti értékek /1.

• Természeti érték fogalma

• Csoportosítás: - élő (növény- és állattani értékek)

- élettelen (földtani, víztani értékek)

- kultúrtörténeti

- tájképi

• Megőrzésük tudományos, kulturális és gazdasági szempontból 
is fontos



Természeti értékek /2.

Földtani és felszínalaktani értékek

• Képződésük

• Védelmük: megjelenési formáik, keletkezési körülményeik, 
anyaguk, kiterjedésük miatt

• Geológiai rétegsorok, földtani alapszelvények, ásványok, 
talajtípusok, feltárások, sziklaalakzatok, barlangok és 
képződményeik, illetve a felszínalaktani értékek

• Ex-lege védelem



Természeti értékek /3.

Víztani értékek

• Felszíni és felszín alatti vizek, vizes élőhelyek védelme

• Magyarország vizei egykor és ma

• Értékek: források, folyóvizek, tavak, vízesések, fertők, 
mocsarak és lápok

• Ex-lege védelem: források, vizenyők, lápok, szikes tavak



Természeti értékek /4.

Növénytani értékek

• Természetes társulások, bennszülött fajok megőrzése

• Vizes élőhelyek (nádasok szerepe)

• Gyeptársulások (szikes puszták, sziklagyepek jelentősége)

• Erdőtársulások (környezetvédelmi szerepe, borítottság)

Állattani értékek

• Kezdetben gerincesek, 1982 óta gerinctelenek is

• Madárvédelmi program

• Hüllők és kétéltűek védelme



Természeti értékek védelme

• Passzív és aktív védelem

• Mitől lesz valami védett? -> védelmi kritériumok

pl.: egyedülállóság, területi jellemzőség, természetesség, 

sokféleség, veszélyeztetettség, kutatási jelentőség, stb.

• Területi védelem – őrökkel

– tiltó táblákkal

– behatolást gátló berendezésekkel

• Faji védelem



A Róka-hegy /1.
• 1977-től helyi védelem

• Szabadon látogatható

• 9 hektáros terület

• Geológiai, botanikai és zoológiai értékek

Problémák:

• Erős civilizációs hatások: sziklamászók, ásványgyűjtők, 
építkezési engedélyek, illegális szemétlerakás

Megoldási lehetőségek:

• Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz való csatolás

• Fokozottabb helyi védelem



A Róka-hegy /2.

Földtani felépítés

• Fődolomit Formáció, Dachsteini Mészkő F., Szépvölgyi Mészkő 
F., Budai Márga F., Tardi Agyag F., Kiscelli agyag F.

• Felső udvar: - karsztos formák

- kőzetrés, vető

- ásványok

• Középső udvar: - hatalmas vető

- barlangok

• Alsó udvar: - nincs karsztosodás

- kevéssé bolygatott

- fosszíliákban gazdag mészkő



A Róka-hegy /3.

Botanikai értékek

• Elvétve erdők, többségében kopár mészkő- és dolomitlejtők, 
sziklagyepek

• Eredeti növényzet fajai: vetővirág, gyapjas gyűszűvirág, tavaszi 
hérics, törpe nőszirom

• Másodlagos növényzet

• Invazív fajok: ezüstfa, vöröstölgy,

gyümölcsösök 



A Róka-hegy /4.

Zoológiai értékek

• Változatos állatvilág

• Ízeltlábú-fauna: kardos lepke, fecskefarkú lepke, bőrfutrinka

• Védett hüllők: zöld gyík, fali gyík, fürge gyík

• Madárfajok: gyurgyalag, egerészölyv, karvaly

• Különleges élőhelyek a barlangok: nagy és kis

patkósdenevérek



Kritériumrendszer a Róka-hegyre:

• Szubjektív 

• Következtetés: szükség van fokozottabb védelemre

A Róka-hegy /5.



A Róka-hegy /6.

Tervek

• Meglévő tanösvény kiegészítése táblákkal, leírásokkal és 
biztonságosabbá tétele lépcsőkkel, korlátokkal

• Szemét elszállításának rendszeressége

• Állandó bemutató terület

• Oktatási célú fejlesztések

• Túravezetések indítása 

 



Köszönöm a figyelmet!


