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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

AZ EURÓPAI ERDŐK HELYZETE 

A lecke célja, hogy áttekintse az európai erdők helyzetét, hasznosítását, az erdőket érő emberi beavatkozás 

hatásait és röviden bemutassa az uniós erdőgazdálkodási politikát, valamint az uniós erdőgazdálkodási 

stratégia alapelveit és fő prioritásait. 

 

Az erdők és a fás növényzettel fedett területek az Európai Unió 28 tagállamában 176 millió hektárt fednek le, ez 

az EU szárazföldi területének 42%-át jelenti. Az erdőborítás tekintetében jelentős különbségek mutatkoznak az 

egyes tagállamokban. Az erdők biodiverzitása is igen eltérő, nagy különbségeket mutathat használatuk, eredetük, 

koruk, szerkezetük és fajösszetételük szerint. Az európai erdőterület folyamatosan növekszik, különösen 1990 

óta, amely részben az erdősítési programoknak köszönhető, részben pedig a tájváltozásból adódik: a gyepek 

felhagyása, a legeltetés visszaszorulása következtében. Az általános növekvő tendencia ellenére ugyanakkor 

regionálisan csökkenhet a természetes erdők kiterjedése, amelyet csak statisztikailag tud kompenzálni egyes 

gazdasági ültetvények területarányos növekménye (pl. fehér akác, nemesnyár klónok és eukaliptusz 

ültetvények). 

 

1. ábra: Európai erdőtérkép (2006)1 

                                                           
1  forrás: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping/  alapján 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping/
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Az európai erdők hasznosítása 

Az európai erdők hosszú idő óta többfunkciós szerepet töltenek be, egyszerre szolgálhatnak gazdasági, 

környezetvédelmi és kulturális hasznot. Ezek a „hasznok” nem összemérhetők egymással. Az erdők biomassza 

formájában megújuló energiával szolgálnak és környezetbarát alapanyagokat állítanak elő, ennek révén fontos 

szerepet töltenek be regionálisan a gazdaság fejlődésében is (lásd 2. ábra). Alapvető szerepük van a biológiai 

sokféleség (biodiverzitás) megőrzésében és potenciális erősítésében. Ezek mellett az erdők közjóléti szerepe is 

erősödik, amely különösen a városi lakosság életminőségének javításában mutatkozik meg (lásd rekreáció, 

idegenforgalom, humán-egészségügyi szolgáltatások). Fontos kiemelnünk az európai erdők spirituális és 

kulturális jelentőségét is. 

Az erdőkhöz kapcsolódó közvetlen bevételeken túl (faanyag, vadászható fajok, méz, gyanta stb.) számos olyan 

jövedelem is ismert, amely az ún. „ökoszisztéma szolgáltatások” témaköréhez kapcsolódik. Ismert tény például, 

hogy az erdők a talajerózió elleni védelemben igen jelentős szerepet töltenek be, valamint a helyi, régiós és a 

globális klíma védelmében is kiemelt szereppel bírnak. Nem elhanyagolható az erdők növényfajaihoz kapcsolódó 

beporzók nyújtotta un. szabályzó szolgáltatások szerepe sem. Egy 2010-ben készült tanulmány alapján 

megállapítást nyert, hogy a természetes ökoszisztémák jelentős része Európában a Natura 2000 területekhez 

kapcsolódik.  

Az EU erdőivel kapcsolatban számos, néha egymással versengő elvárást támasztanak, amint azt a kitermelésük 

és védelmük közötti feszültségek is mutatják. Az erdőgazdálkodás előtt álló egyik legnagyobb kihívás e 

megpróbáltatás enyhítésében, az ellentétek feloldásában rejlik. 

 

2. ábra: A fa felhasználása 2010-ban az EU-27 tagállamokban2 

                                                           
2  az „EUwood 2010” jelentés alapján 



Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés  

a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében  

LIFE13 INF/HU/001163 

3 

  

Az erdők tulajdonviszonyában is nagy tagállami eltérések mutatkoznak. Az EU-28 országok esetében 40%-os 

részesedéssel bír az állami tulajdon, az átlagos tulajdoni méret 1000 hektáros. Ez azonban nagy szórást mutat az 

egyes tagállomokban; hiszen pl. Magyarországon az erdészeti zrt-ek jóval nagyobb kiterjedésűek ennél. A 

magánerdők jelentősége kimagasló az EU-ban, az erdők 60%-a magánerdő és több mint 16 millió magánerdő-

tulajdonossal számolhatunk. Az átlagos birtokméret ebből következően így lényegesen alacsonyabb EU-szinten: 

az átlag 13 hektár, de a birtokok legnagyobb része általában 5 hektár alatti méretű.  

Az emberi beavatkozás hatásai 

Jelenleg az európai erdők 87%-a valamilyen mértékű emberi beavatkozás hatása alatt áll. Az EU-s erdőket számos 

kedvezőtlen természetes és emberi hatás éri, melynek eredete, típusa, erőssége régiónként változik (pl. 

légszennyezés, kiszáradás, tüzek, inváziós fajok előretörése, erdei károsítók felszaporodása, élőhely 

fragmentáció, infrastrukturális beavatkozások, kedvezőtlen hasznosítás stb.). Ezek a hatások megmutatkoznak 

az erdei életközösség veszélyeztetettségében is. A IUCN Természetvédelmi Világszövetség értékelése alapján az 

erdei élőhelyekhez köthető emlősfajok 27%-a, a xilofág rovarfajok 27%-a, a hüllők 10%-a és a kétéltűek 8%-a 

valamilyen mértékben veszélyeztetett az EU-ban. 

 

3. ábra: Gyakori (indikátor) madarak Európában – populációs index (1980 = 100%)3 

Az erdei élőhelyeken a biológiai sokféleség állapota az agrárterületekhez képest még mindig kedvezőbb, amelyet 

az agrár és erdei élőhelyeken gyakori madárfajok trendvizsgálatai is alátámasztottak.  

                                                           
3  Európai Környezetvédelmi Ügynökség alapján (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-
index-1980  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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Európai uniós erdőgazdálkodási politika 

Noha az Európai Unió működéséről szóló szerződés nem hivatkozik különös rendelkezésekre az európai uniós 

erdőgazdálkodási politikával kapcsolatban, az EU szakpolitikai lépései már régóta szerepet játszanak a 

fenntartható erdőgazdálkodás megvalósításában és a tagállamok erdészeti vonatkozású döntéseiben. Számos 

EU-s irányelv befolyásolja az egyes tagállamok erdőkkel kapcsolatos döntési folyamatait, így például a talajjal, 

vidékfejlesztéssel, foglalkoztatással, klímavédelemmel, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

szabályozások. Ezt felismerve 1998-ban fogadták el első uniós Erdészeti Stratégiát, illetve ennek végrehajtására 

a 2007-2011 közötti időszakra az erdészeti cselekvési tervet. Ez a terv négy területre összpontosított: 

versenyképesség, környezet, életminőség, valamint koordináció és kommunikáció. Az elmúlt több mint 15 évben 

jelentős társadalmi és politikai változások zajlottak le Európában, valamint számos erdőkre is ható EU szabályozás 

látott napvilágot, amelynek eredményeképp jóval összetettebb erdészeti politikai környezet alakult ki. Válaszolva 

ezekre az új kihívásokra az Európai Bizottság 2013-ban elfogadta az erdőket és az erdőalapú ágazatokat érintő új 

uniós erdőgazdálkodási stratégiát (röviden „új erdőstratégiát”).  

Az uniós erdőgazdálkodási stratégia 

Az új intézkedési keretre – többek között – azért volt szükség, hogy biztosítani lehessen az EU erdeiben rejlő 

multifunkcionalitási potenciál fenntartható és kiegyensúlyozott kihasználását oly módon, hogy az erdők nyújtotta 

létfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatások megfelelően működhessenek.  

Az új erdőstratégia alapelvei: 

1. A fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők multifunkcionalitása, a változatos javak és szolgáltatások 

kiegyensúlyozott nyújtása, valamint az erdők védelmének biztosítása; 

2. Forráshatékonyság, az erdők és az erdőgazdálkodási ágazat vidékfejlesztésben, gazdasági növekedésben 

és munkahelyteremtésben játszott szerepének optimalizálása; 

3. Általános felelősségvállalás az erdőkért, valamint az erdei termékek fenntartható termelésének és 

fogyasztásának előmozdítása. 

Az új erdőstratégia legfontosabb prioritás területei az alábbiak: 

1. A vidéki és városi közösségeink támogatása 

2. Az uniós erdőalapú iparágak, a bioenergia és a szélesebb értelemben vett zöld gazdaság 

versenyképességének és fenntarthatóságának növelése 

3. Erdők a változó éghajlat alatt 

4. Az erdők védelme és az ökoszisztéma-szolgáltatások erősítése 

5. Az erdők védelme és az ökoszisztéma-szolgáltatások erősítése 

6. Új, innovatív erdőgazdálkodás és a hozzáadott értékkel rendelkező termékek 
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7. Együttműködés erdeink egységesebb kezelése és jobb megismerése érdekében 

8. Erdőgazdálkodás globális perspektívából 

A fenntartható erdőgazdálkodás szerepe a legfontosabb a társadalmi célkitűzések megvalósításában, az ötödik 

és hatodik prioritás a tudásalap szélesítéséről szól, míg az utolsó kettő az együttműködés és a kommunikáció 

erősítését szolgálja. 

 

Felhasznált irodalom: 

http://www.kormany.hu/download/a/1a/d0000/Nemzeti_Erd%C5%91strat%C3%A9gia.pdf (Nemzeti 

Erdőstratégia 2016-2030. Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály., 62 pp.) 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.11.html („Az Európai Unió és 

az erdők” tematikus dokumentumok) 

https://www.eea.europa.eu/hu/themes/biodiversity (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0126&language=HU 

(jelentés az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról. (2014/2223(INI)) 
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