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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

A MADÁRVÉDELMI ÉS ÉLŐHELYVÉDELMI IRÁNYELV 

 

A lecke célja az uniós természetvédelem alapdokumentumainak: a Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi 

Irányelvek bemutatása. 

 

Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása a természetvédelmi jogi szabályozás közösségi joggal történő 

harmonizálását is szükségessé tette. A közösségi jog ugyanis számos tekintetben eltérő megközelítést alkalmaz, 

mint a magyar jogrendszer.  

Az Európai Unió természetvédelmi jogi anyagának két alappillére: 

• a 1979-ben megalkotott Madárvédelmi Irányelv (korábban:79/409/EGK, jelenleg: 2009/147/EK) és 

• a 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv (43/92/EGK).  

Ez a két irányelv tekinthető a közösségi természetvédelem jogi sarokköveknek. A jelenlegi 28 tagállam ezek 

alapján – egységes közösségi jogi szabályozás szerint – együtt dolgozik azon, hogy az Európa legértékesebb és 

legveszélyezetettebb fajainak és élőhelyeinek védelmét megvalósítsák. 

Mindkét irányelv tartalmaz fajvédelmi és területvédelmi rendelkezéseket is, amelyek közül a fajok védelmére 

vonatkozó szabályok hazánkban csak kisebb módosításokat igényeltek: bizonyos fajok védetté nyilvánítása, a 

hazánkban elő nem forduló, nemzetközi egyezmények függelékein sem szereplő, és ezért korábban nálunk 

védelmet nem élvező, de a két uniós irányelv által védendő fajok Európai Közösségi jelentőségű fajjá nyilvánítása, 

továbbá egyes fajok vadászatára és kereskedelmére vonatkozó szabályok módosítása tartozott ebbe a körbe. 

Lényegesen nagyobb feladatot jelentett és jelent az úgynevezett Natura 2000 ökológiai hálózatnak a létrehozása 

és működtetésének beindítása. 

A Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes 

élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és 

hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket – a 

Madárvédelmi Irányelv végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket (KMT) és az 

Élőhelyvédelmi Irányelv alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket (KTT) – foglalja magába. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=HU
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A MADÁRVÉDELMI IRÁNYELV 

A Madárvédelmi Irányelv általános célja a tagállamok területén, természetes módon előforduló összes madárfaj 

védelme. Különleges madárvédelmi területnek azok a régiók jelölendők ki, amelyek az I. mellékletben felsorolt, 

a tagállam területén rendszeresen előforduló és átvonuló fajok nagy állományainak adnak otthont, valamint a 

vízimadarak szempontjából nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket foglalnak magukban. 

A fajok védelme érdekében a tagállamoknak védett területeket kell kijelölniük, azokat meg-felelően kezelniük 

kell, a leromlott állapotú élőhelyeket helyre kell állítaniuk és új élőhelyeket kell létrehozniuk az élőhelyek 

megfelelő biológiai sokféleségének és az ehhez szükséges területi kiterjedésének megőrzése érdekében 

(Madárvédelmi Irányelv 3. cikk). Az irányelv I. melléklete sorolja fel azokat a fajokat, amelyek védelmében a 

tagállamoknak különleges intézkedéseket kell hoznia. Az irányelv rendelkezése alapján az I. mellékletben 

felsorolt fajok védelme érdekében valamennyi tagállamban (és csatlakozó államban) felállítandó a különleges 

madárvédelmi területek hálózata. Alapvető kikötés, hogy a hálózat területein biztosítani kell az irányelv I. 

mellékletében szereplő fajok védelmét, de egyidejűleg tekintettel kell lenni a kipusztulással veszélyeztetett, az 

élőhelyük meghatározott változásaira érzékeny, a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt 

ritkának minősített és az élőhelyük specifikus jellege miatt különleges figyelmet érdemlő egyéb fajokra is (4. cikk 

1. bekezdés). A különleges madárvédelmi területek kijelölésénél és a kezelés során az I. mellékletben fel nem 

sorolt, rendszeresen előforduló vonuló fajok igényeit is figyelembe kell venni, azok szaporodási, vedlési és 

telelőterületeivel együtt. A tagállamoknak külön figyelmet kell fordítaniuk a vizes élőhelyek védelmére, 

különösen a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekre (4. cikk 2. bekezdés). A kijelölt területeknek olyan 

összefüggő hálózatot kell képezniük, amely megfelel a fentebb felsorolt fajok védelmi szükségleteinek az irányelv 

alkalmazási területén (4. cikk 3. bekezdés). A védelmi területek vonatkozásában a tagállamoknak meg kell tenniük 

a szükséges védelmi intézkedéseket az élőhelyek szennyezésének vagy tönkretételének, illetve a madarak 

bármiféle zavarásának elkerülése érdekében (4. cikk 4. bekezdés). 

Az irányelv a továbbiakban a tagállamok területén előforduló fajok egyedeinek védelmét szabályozza: 5. cikke 

általánosságban megtiltja azok szándékos elpusztítását, tojásaik vagy fészkük tönkretételét, költési időben való 

zavarásukat, amennyiben ez az irányelv célkitűzéseit veszélyeztetné; valamint a vadászat vagy tartás 

szempontjából tilalom alá eső fajok fogságban tartását. Tilos e fajok példányaival vagy részeivel történő 

kereskedelem is (6. cikk) a III/1. mellékletben felsorolt fajok kivételével, amennyiben legális módon történt azok 

elejtése; a III/2. melléklet fajai esetében az Európai Bizottság előzetes hozzájárulása is szükséges ehhez.  

A 7. cikk tárgyalja a vadászható fajok körét (melyek ily módon kivételt képeznek az irányelv általános védelmi 

előírásai alól). E fajokat a II. melléklet sorolja fel. A II/1. mellékletben szereplő fajok bármely tagállamban a 

nemzeti jogszabályok betartásával vadászhatók, amennyiben állománynagyságuk, elterjedésük, szaporodási 

rátájuk azt lehetővé teszi. A II/2. melléklet fajai ennél szigorúbb elbírálás szerint, csak az Európai Bizottság 

jóváhagyásával, a kijelölt országokban vadászhatók. Tilos ugyanakkor bármelyik faj vadászata a költési 

időszakban, illetve a költőhelyükre való visszatérésük (azaz a tavaszi vonulás) során. A vadászat során bizonyos 

mód-szerek és eszközök használata tilos, melyet a IV. melléklet sorol fel (ez lényegében megegyezik a Berni 

Egyezmény nálunk már szintén alkalmazott előírásaival). Az egyes fajok védelmére vonatkozó előírások alóli 

mentességre a 9. cikk keretében van lehetőség, szigorú feltételek mellett: csak a közegészségügy és közbiztonság, 

légi biztonság, a jelentős (növénytermesztési, állattenyésztési, erdészeti, halászati és vízügyi) kár megelőzésére, 

természetvédelmi célból (a vadon élő állat- és növényvilág védelmében, kutatás és oktatás, újranépesítés és 
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betelepítés érdekében) vagy kis számban és szigorúan ellenőrzött módon egyéb indokolt okból engedélyezhető 

ún. derogáció, azaz eltérés az előírásoktól. 

Az irányelv további pontjai a madárvédelmi kutatások támogatásáról (10. cikk és a hozzá kapcsolódó V. 

melléklet); új madárfajok betelepítéséről (11. cikk); a háromévenként esedékes jelentésről és a Bizottság 

összefoglaló jelentéséről (12. cikk) és néhány további jogi, működési részletről szólnak. 

 

Az ÉLŐHELYVÉDELMI IRÁNYELV 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok hosszú távú 

fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük szinten tartásával vagy növelésével.  

Ez az irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 létrehozását, amelynek a Madárvédelmi Irányelv 

rendelkezései alapján kijelölt területek is részei.  

A Natura 2000 hálózat Európában jelenleg több mint 27 ezer területet foglal magába. Ez az unió szárazföldi 

területének 18%-át foglalja magába (az irányelv alapján tengeri Natura 2000 területek kijelölése is megtörtént). 

Az egyes Natura 2000 területek mérete széles skálán mozog (a legkisebb 1 hektáros, míg a legnagyobb terület 

5000 km2-nél is nagyobb kiterjedésű). A számítások alapján körülbelül 375 ezer km2 erdő tartozik a Natura 2000 

hálózatba. Ez a Natura 2000 területek közel felét adja és az EU erdőterületeinek összesen 21%-át adják.  

A különleges természetmegőrzési területeket az Élőhelyvédelmi Irányelv I. mellékletén szereplő közösségi 

jelentőségű természetes élőhelytípusok és a II. számú mellékleten szereplő közösségi jelentőségű 

(veszélyeztetett, sérülékeny, ritka vagy endemikus) állat- és növényfajok védelmére kell kijelölni.  

Közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusoknak tekintjük, azokat, amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget, 

vagy kicsi a természetes elterjedésük, vagy egy adott biogeográfiai régión belül jellemző sajátosságokkal bírnak)  

Azok az élőhelytípusok és fajok, amelyek fennmaradását csak azonnali intézkedéssel lehet biztosítani, kiemelt 

jelentőségűek és az unióban elsőbbséget, prioritást élveznek. 

A hazánk szempontjából releváns közösségi jelentőségű erdős élőhelytípusok listáját a leckeanyag 1. 

mellékletében találja meg. 

A hazánk szempontjából releváns az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok/fajcsoportok listáját a 

leckeanyag 2. mellékletében találja meg. 

A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei az eddiginél magasabb szintű, 

európai uniós jogi védelmet kapnak, ami nagymértékben támogatja a hazai természetvédelmi törekvéseket és 

munkákat, elősegítve természeti értékeink hatékonyabb védelmét. Megjegyzendő, hogy a Natura 2000 hálózat 

egy kiegészítő eszköz a hazai természetvédelem számára. A hálózat területei nem helyettesítik a hazai védett 

természeti területek rendszerét, hanem azt kiegészítik egy új típusú, a természetmegőrzést szolgáló jogi és 

támogatási eszközzel. 

A Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelvek területkijelöléssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtását és a 

folyamat előrehaladását az Európai Bizottság közérthető formában, egy úgynevezett Natura Barométeren 
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keresztül mutatja be a nagyközönségnek. A Natura Barométer tagállamonkénti bontásban mutatja meg a kijelölt, 

vagy javasolt különleges madárvédelmi területek és különleges természetmegőrzési területek számát, 

területének nagyságát és százalékos arányát az adott ország területéhez viszonyítva. Információt szolgáltat arról 

is, hogy a tagállamok milyen mértékben tettek eleget a területek adataival kapcsolatos jelentési 

kötelezettségeiknek a területek térképeire, adatlapjaira és a nemzeti listák kiértékelésére vonatkozóan. A Natura 

Barométer a tagállamok által hivatalosan átadott információkon alapul, és azt a Natura 2000 Newsletter című 

tájékoztató lapjukban teszik közzé rendszeres időközönként. A Natura 2000 Newsletter számai, amelyek az 

aktuális Natura 2000 Barométert is tartalmazzák innen tölthetők le: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/natura2000nl_en.htm 

Felhasznált irodalom: 

Demeter A. (2002) (szerk.): Natura 2000 – Európai hálózat a természeti értékek megőrzésére. – Öko Rt., 
Budapest, 159 pp. 
http://www.natura2000.hu/doc/Europai%20halozat%20K1%20beliv%20vegleges.pdf 

European Commission, DG Environmental (2009): Natura 2000 in the Pannonian Region. 
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/kiadvanyok/biogeo_regiok/pannoni
an.pdf 

Lovászi P. (2002) (szerk.): Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon – Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 140 pp. 
http://www.natura2000.hu/doc/Madaras%20beliv.pdf 

Takács A. A. – Érdiné Szekeres R. (2010): Térinformatikai alkalmazások 12. „A Natura 2000 projekt”. – Nyugat-
magyarországi Egyetem, Digitális Tankönyvtár. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TAL12/adatok.html 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/faq/index_en.htm 

További olvasnivalók: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/147/EK IRÁNYELVE (2009. november 30.) a vadon élő madarak 

védelméről (kodifikált változat) 

EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.20. COM(2015) 219 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ 

EURÓPAI PARLAMENTNEK A természet állapota az Európai Unióban: Jelentés az élőhelyvédelmi és a 

madárvédelmi irányelvben említett élőhelyek és fajok helyzetéről és trendjeiről az élőhelyvédelmi irányelv 17. 

cikkének, valamint a madárvédelmi irányelv 12. cikkének megfelelően 

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről 

„Az élőhelyvédelmi irányelv” az Európai Bizottság honlapján. 

„A madárvédelmi irányelv” az Európai Bizottság honlapján. 

„Natura 2000” az Európai Bizottság weboldalán 

„Európai Tematikus Központ a Biológiai Sokféleségről” az Eionet (Európai Környezeti Információs és 

Megfigyelőhálózat) honlapján. 

Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. szeptember  

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/natura2000nl_en.htm
http://www.natura2000.hu/doc/Europai%20halozat%20K1%20beliv%20vegleges.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/kiadvanyok/biogeo_regiok/pannonian.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/kiadvanyok/biogeo_regiok/pannonian.pdf
http://www.natura2000.hu/doc/Madaras%20beliv.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TAL12/adatok.html
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/faq/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0219&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0219&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0219&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0219&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=HU
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://bd.eionet.europa.eu/
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1. melléklet A közösségi jelentőségű erdős élőhelytípusok 

bemutatása 

Kiemelt közösségi jelentőségű (*) és közösségi jelentőségű természetes erdei élőhelytípusok kódja, 

megnevezése, jellemző őshonos fa- és cserjefajai 

Jellemző őshonos fafajok rövidítései: AL: vadalma, B: bükk, BABE: barkócaberkenye, CS: csertölgy, CSNY: 

madárcseresznye, EF: erdei fenyő, EH: ezüsthárs, FFŰ: fehér fűz, FRNY: fehér nyár, FTNY: fekete nyár, GY: 

gyertyán, HBE: házi berkenye, HÉ: hamvas éger, HJ: hegyi juhar, HSZ: hegyi szil, KH: kislevelű hárs, KJ: korai juhar, 

KM: kései meggy, KST: kocsányos tölgy, KTT: kocsánytalan tölgy, LBE: lisztes berkenye, MAK: magyar kőris, MBE: 

madárberkenye, MÉ: mézgás éger, MJ: mezei juhar, MK: magas kőris, MOT: molyhos tölgy, MSZ: mezei szil, NH: 

nagylevelű hárs, NYI: nyír, RNY: rezgő nyár, SM: sajmeggy, SZNY: szürke nyár, SZNYI: szőrös nyír, TF: tiszafa, TJ: 

tatár juhar, TFÜ: törékeny fűz, VK: virágos kőris, VSZ: vénicszil, ZSM: zselnicemeggy 

Kódja Megnevezése Jellemző őshonos 

fafajok 

Jellemző őshonos cserjefajok 

9130 Szubmontán és 

montán bükkösök 

(Asperulo-Fagetum) 

B, KJ, HJ, GY, MK, KH, 

HSZ, KTT, NYI 

fekete és fürtös bodza, málna, 

köszméte, farkas boroszlán, havasalji 

rózsa 

9110 Mészkerülő bükkösök 

(Luzolo-Fagetum) 

B, NYI, RNY, KTT, MBE, 

Ny-Dunántúlon: EF, D-

Dunántúlon: VK, BABE 

 

*9180 Lejtők és 

sziklatörmelékek Tilio-

Acerion-erdői 

KJ, MJ, HJ, GY, B, MK, 

HSZ, KTT, CS, MOT, NH, 

KH, VK 

Dunántúlon: EH 

 

havasi ribiszke, fürtös bodza, fekete 

bodza, málna, mogyorós hólyagfa, 

mogyoró, húsos som, ükörkelonc, 

köszméte, bibircses kecskerágó 

Északi-középhegységben: havasi 

ribiszke, havasalji rózsa, 

Dunántúlon: ostorménfa,  

D-Dunántúl: szúrós csodabogyó 

91E0 Enyves éger (Alnus 

glutinosa) és magas 

kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta 

ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion 

incanae, Salicion 

albae) 

NYI, SNYI, MÉ, MAK, 

MK, HÉ, RNY,GY, FFÜ, 

TFÜ, ZSM, FRNY, FTNY, 

VSZ, MSZ, HSZ, KST, 

NYI, AL, B, MJ, KJ, HJ, 

KH 

rekettyefűz, parti fűz, csigolyafűz, 

kutyabenge, kányabangita, fekete 

bodza, mogyoró, vörösgyűrűsom, 

fekete ribiszke, hamvas szeder, piros 

ribiszke, farkasboroszlán, hólyagfa, 

csíkos kecskerágó 
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*91G0 Pannon gyertyános-

tölgyesek Quercus 

petraeá-val és 

Carpinus betulusszal 

KST, KTT, GY, MK, MAK, 

KH, NH, MSZ, HSZ, B, 

NYI, CSNY, TJ, MBE, CS, 

AL, MJ, MBE, KJ, RNY 

veresgyűrűsom, mogyoró, csíkos 

kecskerágó, bibircses kecskerágó, 

húsos som, cseregalagonya, egybibés 

galagonya, fagyal 

*91I0 Euro-szibériai 

erdőssztyepp-

tölgyesek 

tölgyfajokkal (Quercus 

spp.) 

MOT, KST, CS, KTT, MJ, 

TJ, KT, AL, MSZ, VSZ, 

MK, CSNY, MAK, KH, 

NH, GY, RNY, FRNY, 

SZNY, KM, VK, EH 

kökény, egybibés galagonya, fagyal, 

gyepűrózsa, vadrózsa fajok, fekete 

bodza, ostorménfa, varjútövis, 

kökény, hamvas szeder, csíkos 

kecskerágó, cseregalagonya, 

mogyoró, vörösgyűrűsom, 

törpemandula, cserszömörce, 

csepleszmeggy 

91K0 Illír bükkerdők (Fagus 

sylvatica, Aremonio-

Fagion) 

B, KJ, HJ, GY, MK, KH, 

HSZ, KTT, NYI , CS, EH  

jerikói lonc, babér boroszlán, szúros 

és lónyelvű csodabogyó 

91L0 Illír gyertyános-

tölgyesek (Erythronio-

Carpinion) 

KST, KTT, GY, MK, MAK, 

KH, NH, MSZ, HSZ, B, 

NYI, CSNY, MBE, CS, TJ, 

AL, MJ, MBE, KJ, RNY, 

VK, EH, MAK,  

jerikói lonc, szúros csodabogyó 

9150 A Cephalanthero-

Fagion közép-európai 

sziklai bükkösei 

mészkövön 

B, NH, KH, HJ, LBE, 

BABE, KTT, TF, KJ 

Dunántúli-

középhegység: VK 

húsos som, madárbirs fajok, bibircses 

kecskerágó, havasalji rózsa, 

galagonya fajok, fekete bodza, 

ükörkelonc, cserszömörce 

Dunántúli-középhegység Ny-i 

felében: szirti fanyarka 

Északi-középhegység: havasi ribizke, 

havasalji rózsa 

*91H0 Pannon molyhos 

tölgyesek Quercus 

pubescensszel 

MOT, CS, KTT, HBE, 

BABE, MJ, MK, KJ, GY, 

KH, NH, SM 

Dunántúl: VK 

húsos som, egybibés galagonya, 

bibircses kecskerágó, kökény, fagyal, 

ostorménfa, gyepűrózsa  

Dunántúli-középhegység: 

cserszömörce 

91M0 Pannon cseres-

tölgyesek 

CS, KST, KTT, MJ, KJ, KT, 
BABE, KH, NH, GY, NYI, 
MÉ, MSZ Dunántúl: VK 
, Dél-Dunántúl: EH 

egybibés galagonya, húsos som, 

vörösgyűrűsom, fagyal, gyepűrózsa, 

cseregalagonya, boróka, parlagi 

rózsa, kutyabenge 
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*91N0 Pannon homoki 

borókás-nyárasok 

(Junipero-Populetum 

albae) 

FRNY, SZNY, RNY, FTNY egybibés galagonya, fagyal, hamvas 

szeder, varjútövis, sóskaborbolya, 

közönséges boróka, sóskaborbolya  

91F0 Nagy folyókat kísérő 

keményfás ligeterdők 

Quercus robur, Ulmus 

laevis és Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior 

vagy Fraxinus 

angustifolia fajokkal 

(Ulmenion minoris) 

KST, MAK, MJ, GY, 

CSNY, KH, HSZ, VSZ, 

MSZ, FRNY, FTNY, FFŰ, 

AL, KT, HÉ, ZSM 

Dunától keletre: TJ 

Kisalföld: MK  

veresgyűrűs som, csíkos kecskerágó, 

kányabangita, kökény, fekete bodza, 

mogyoró, húsos som, 

cseregalagonya, kutyabenge, fagyal 

Dél-Dunántúl: jerikói lonc 
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2. melléklet: Az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű 

fajok/fajcsoportok bemutatása 

Jelölő faj  Élőhelyi igény 

PIKTOGRAM 

Egyéb élőhelyi jellemzők Jelölő erdei 

élőhelytípus kódja 

Emlősök    

hód (Castor fiber) elegyfajok, gyepszint, 

cserjeszint, vízfolyás 

változatos, puhafás vízparti erdők 91E0, 91F0 

hiúz (Lynx lynx) zárt erdő nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91G0, 

91H0,  91M0 

*farkas (Canis lupus) zárt erdő nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91G0, 

91M0 

kis patkósdenevér 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

erdőszegély, tisztás, 

szintezettség, 

cserjeszint, elegyfajok, 

vízfolyás, zárt erdő, 

barlang 

A faj az erdőt táplálkozó 

területként használja.  

ÉPÜLET 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91H0, 

91I0, 91K0, 91L0, 

91M0 

nagy patkósdenevér 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

erdőszegély, tisztás, 

szintezettség, 

cserjeszint, elegyfajok, 

vízfolyás, zárt erdő, 

barlang  

A faj az erdőt 

táplálkozóterületként használja.  

ÉPÜLET 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91H0, 

91I0, 91K0, 91L0, 

91M0 

kereknyergű 

patkósdenevér 

(Rhinolophus euryale) 

erdőszegély, tisztás, 

szintezettség, 

cserjeszint, elegyfajok, 

zárt erdő, barlang 

A faj az erdőt 

táplálkozóterületként használja.  

ÉPÜLET 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91G0, 91H0, 91M0 
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tavi denevér (Myotis 

dasycneme) 

erdőszegély, 

famatuzsálem, odvas 

fa, zárt erdő, vízfolyás, 

állóvíz, barlang 

A faj az erdőt szálláshelyként, 

szaporodóhelyként és táplálkozó 

területként is használja.  

ÉPÜLET 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91K0, 

91L0, 91M0  

csonkafülű denevér 

(Myotis emarginatus) 

Erdőszegély, tisztás, 

szintezettség, 

cserjeszint, elegyfajok, 

famatuzsálem, odvas 

fa, zárt erdő, vízfolyás, 

barlang 

A faj az erdőt szálláshelyként, 

szaporodóhelyként és táplálkozó 

területként is használja. 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

ÉPÜLET 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91I0, 

91K0, 91L0, 91M0 

nagyfülű denevér 

(Myotis bechsteinii) 

álló holtfa, 

szintezettség, 

cserjeszint, gyepszint, 

elegyfajok, 

famatuzsálem, odvas 

fa, zárt erdő, vízfolyás, 

barlang 

A faj az erdőt szálláshelyként, 

szaporodóhelyként és táplálkozó 

területként is használja. 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91K0, 

91L0, 91M0  

közönséges denevér 

(Myotis myotis) 

Erdőszegély, tisztás 

szintezettség, 

cserjeszint, gyepszint, 

elegyfajok, 

famatuzsálem, odvas 

fa, zárt erdő, vízfolyás, 

barlang,  

A faj az erdőt szálláshelyként, 

szaporodóhelyként és táplálkozó 

területként is használja. 

ÉPÜLET 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91H0, 

91I0, 91K0, 91L0 

91M0 

hegyesorrú denevér 

(Myotis blythii) 

erdőszegély, 

szintezettség, 

cserjeszint, gyepszint, 

elegyfajok, 

famatuzsálem, odvas 

fa, nyílt erdő, zárt erdő, 

vízfolyás, barlang 

A faj az erdőt szálláshelyként, 

szaporodóhelyként és táplálkozó 

területként is használja. 

ÉPÜLET 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91H0, 

91I0, 91K0, 91L0 

91M0 

nyugati piszedenevér 

(Barbastella 

barbastellus) 

álló holtfa, 
erdőszegély, 
szintezettség, 
cserjeszint, elegyfajok, 
famatuzsálem, odvas 
fa, nyílt erdő, zárt erdő, 
vízfolyás, barlang 

A faj az erdőt szálláshelyként, 

szaporodóhelyként és táplálkozó 

területként is használja. 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91H0, 

91I0, 91K0, 

91L0,91M0 
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hosszúszárnyú 

denevér (Miniopterus 

schreibersii) 

szintezettség, 

elegyfajok, zárt erdő, 

barlang 

A faj az erdőt 

táplálkozóterületként használja.  

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

8310, 9110, 9130, 

9150, 9180, 91E0, 

91F0, 91G0, 91H0, 

91K0, 91L0 91M0 

    

Madarak    

fekete gólya (Ciconia 

nigra) 

öreg erdőfolt, 

famatuzsálem 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91E0, 91F0, 

91G0, 91I0, 91K0, 

91L0, 91M0 

darázsölyv (Pernis 

apivorus) 

szintezettség, öreg 

erdőfolt 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91F0, 91G0, 

91I0, 91M0 

barna kánya (Milvus 

migrans) 

vízfolyás, állóvíz, 

famatuzsálem 

 91E0, 91F0, 91I0 

vörös kánya (Milvus 

milvus) 

öreg erdőfolt nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91E0, 91F0, 

91G0, 91M0 

rétisas (Haliaeetus 

albicilla) 

vízfolyás, állóvíz, 

famatuzsálem, öreg 

erdőfolt 

jellemzően halban gazdag 

víztestek közelében lévő erdős 

élőhelyeken költ 

91E0, 91F0 

kígyászölyv (Circaetus 

gallicus) 

nyílt erdő, öreg 

erdőfolt, 

szintezettség, 

famatuzsálem 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9180, 91H0, 91M0 

békászó sas (Aquila 

pomarina) 

famatuzsálem nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91F0, 91G0, 

91M0 

parlagi sas (Aquila 

heliaca) 

famatuzsálem, öreg 

erdőfolt 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91G0, 91M0 

szirti sas (Aquila 

chrysaetos) 

famatuzsálem nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91G0 

törpesas (Hieraaetus 

pennatus) 

famatuzsálem nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91G0, 91M0 

kék vércse (Falco 

vespertinus) 

öreg erdőfolt általában varjútelepek fészkeiben 

költ 

91I0 
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vándorsólyom (Falco 

peregrinus) 

kő, szikla, 

famatuzsálem, öreg 

erdőfolt 

általában sziklapárkányokon, de 

gallyfészekben is költ 

9130, 9180, 91G0 

császármadár (Bonasa 

bonasia) 

cserjeszint, 

szintezettség 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület, a vaddisznóállomány 

erősen veszélyezteti a fajt 

9110, 9130, 91G0, 

90H0, 91M0 

uhu (Bubo bubo) kő, szikla, 

famatuzsálem, öreg 

erdőfolt 

általában sziklapárkányokon, de 

gallyfészekben is költ 

9130, 9180, 91E0, 

91G0, 91H0 

törpekuvik 

(Glaucidium 

passerinum) 

odvas fa nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 1980 

uráli bagoly (Strix 

uralensis) 

odvas fa, 

famatuzsálem, álló 

holtfa 

nagyobb kiterjedésű háborítatlan 

erdőterület 

9130, 91G0  

lappantyú 

(Caprimulgus 

europaeus) 

nyílt erdő, tisztás  91H0, 91I0, 91N0 

hamvas küllő (Picus 

canus) 

változatos záródás, 

hangyaboly, tisztás, 

álló holtfa, fekvő 

holtfa, elegyfa 

 9110, 9130, 9150, 

9180, 91E0, 91F0, 

91G0, 91K0, 91L0, 

91M0 

fekete harkály 

(Dryocopus martius) 

famatuzsálem, öreg 

erdőfolt, álló holtfa, 

fekvő holtfa, tisztás 

 9110, 9130, 9150, 

9180, 91E0, 91F0, 

91G0, 91I0, 91K0, 

91L0, 91M0, 91N0 

közép fakopáncs 

(Dendrocopos medius) 

változatos záródás, 

szintezettség, öreg 

erdőfolt, álló holtfa, 

fekvő holtfa, elegyfa 

 9130, 9150, 9180, 

91E0, 91F0, 91G0, 

91H0, 91I0, 91K0, 

91L0, 91M0 

fehérhátú fakopáncs 

(Dendrocopos 

leucotos) 

öreg erdőfolt, álló 

holtfa, fekvő holtfa, 

elegyfa 

táplálékát szinte kizárólag holtfán 

keresi 

9110, 9130, 9150, 

9180, 91E0, 91F0, 

91G0, 91H0, 91I0, 

91K0, 91L0, 91M0 

erdei pacsirta (Lullula 

arborea) 

felnyíló erdő, tisztás nagy tisztásokkal, cserjésekkel 

tarkított erdők 

91H0, 91I0 
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karvalyposzáta (Sylvia 

nisoria) 

erdőszegély cserjés erdőszegélyek jellemző 

faja 

91H0, 91I0, 91M0 

kis légykapó (Ficedula 

parva) 

odvas fa, öreg 

erdőfolt, változatos 

záródás, vízfolyás 

idős fák kikorhadt ágcsonkjaiban 

fészkel 

9130, 9180, 91G0 

örvös légykapó 

(Ficedula albicollis) 

változatos záródás, 

odvas fa, öreg erdőfolt 

 9110, 9130, 9150, 

9180, 91E0, 91F0, 

91G0, 91I0, 91K0, 

91L0, 91M0 

tövisszúró gébics 

(Lanius collurio) 

erdőszegély cserjés erdőszegélyek jellemző 

faja 

91H0, 91I0, 91M0 

    

Kétéltűek    

közönséges 

tarajosgőte (Triturus 

cristatus) 

tisztás, állóvíz, fekvő 

holtfa 

töbörtavak, kistavak erdőben, 

vagy erdőközelben (csak az 

Aggteleki-karszton) 

91G0 

dunai tarajosgőte 

(Triturus dobrogicus) 

tisztás, állóvíz, fekvő 

holtfa 

különböző állóvizek, lassú 

vízfolyások, környezetükben 

előnyös, ha erdő, facsoport, 

magaslat van 

9130, 91E0, 91F0, 

91G0 

alpesi tarajosgőte 

(Triturus carnifex) 

tisztás, állóvíz, fekvő 

holtfa 

kisebb-nagyobb állóvizek (csak a 

Nyugat-Dunántúlon) 

9130, 91E0, 91G0 

sárgahasú unka 

(Bombina variegata) 

tisztás, állóvíz, fekvő 

holtfa 

erdei, illetve erdőközeli időszakos 

vizekben szaporodik, 

erdei utak és rakodók 

keréknyomai, útárkok 

9130, 91E0, 91G0 

    

Gerinctelenek    

hasas törpecsiga 

(Vertigo moulinsiana) 

tisztás ligeterdők, láperdők magassásos 

tisztásain fordul elő 

91E0, 91F0 

harántfogú törpecsiga 

(Vertigo angustior) 

tisztás ligeterdők, láperdők magassásos 

tisztásain fordul elő 

91E0, 91F0 
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dobozi pikkelyescsiga 

(Kovacsia kovacsi) 

fekvő holtfa, 

szintezettség, 

cserjeszint, gyepszint 

keményfás ligeterdők, tölgy, tölgy-

kőris, kőris és ezek elegyes erdei 

91F0 

bánáti csiga 

(Chilostoma 

banaticum) 

fekvő holtfa égeres-kőrises ligeterdők, nemes 

nyarasok, füzesek 

vastag humuszos avar 

91E0, 91F0 

erdei szitakötő 

(Ophiogomphus 

cecilia) 

vízfolyás  91E0, 91F0 

ritka hegyiszitakötő 

(Cordulegaster heros) 

vízfolyás  9130, 91E0, 91F0, 

91G0 

erdélyi avarszöcske 

(Pholidoptera 

transsylvanica) 

erdőszegély, tisztás magaskórós és cserjés 

erdőszegélyek jellegzetes faja 

91G0 

vöröslábú hegyisáska 

(Odontopodisma 

rubripes) 

erdőszegély, tisztás  91E0, 91F0 

kárpáti vízifutrinka 

(Carabus variolosus) 

vízfolyás, fekvő holtfa patak menti égerligetekben fordul 

elő 

91E0 

sokbordás futrinka 

(Carabus hampei) 

változatos záródás, 

erdőszegély, tisztás 

 91E0, 91F0, 91I0 

zempléni futrinka 

(Carabus zawadzkii) 

változatos záródás, 

erdőszegély, tisztás 

 9130, 91E0, 91F0, 

91G0 

kerekvállú állasbogár 

(Rhysodes sulcatus) 

fekvő holtfa nagy méretű, korhadásnak indult, 

nedves (de nem vizes) fekvő holt 

fában fejlődik 

9130, 91E0, 91F0, 

91G0 

nagy szarvasbogár 

(Lucanus cervus) 

álló holtfa, fekvő holt 

fa, famatuzsálem 

elsősorban elpusztult fák 

tuskójában, vagy élő fák elhalt 

gyökerében fejlődik 

9130, 91F0, 91G0, 

91H0, 91I0, 91K0, 

91L0, 91M0 

szarvas álganéjtúró 

(Bolbelasmus 

unicornis) 

nyílt erdő, tisztás, 

erdőszegély 

föld alatti gombákban fejlődik 91H0, 91I0, 91M0, 

91N0 
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*remetebogár 

(Osmoderma eremita) 

famatuzsálem, odvas 

fa, öreg erdőfolt 

kizárólag nagyméretű, 

korhadékkal teli, kissé nedves 

odvakban fejlődik 

9110, 9130, 9150, 

9180, 91E0, 91F0, 

91G0, 91H0, 91K0, 

91L0, 91M0 

kék pattanó 

(Limoniscus violaceus) 

odvas fa, 

famatuzsálem, öreg 

erdőfolt 

csak a fák tövén lévő nagyméretű, 

enyhén nedves, korhadékban 

gazdag odvakban fejlődik 

9150, 9180, 91F0, 

91G0, 91M0 

skarlátbogár (Cucujus 

cinnaberinus) 

álló holtfa, fekvő 

holtfa 

elhalt fák nyirkos, laza, de még 

nem leváló kérge alatt fejlődik 

9110, 9130, 9150, 

9180, 91E0, 91F0, 

91G0, 91H0, 91I0, 

91K0, 91L0, 91M0, 

91N0 

nagy hőscincér 

(Cerambyx cerdo) 

famatuzsálem, álló 

holt fa 

még élő, de idős és sérült tölgyek 

törzsében fejlődik 

91F0, 91G0, 91H0, 

91I0, 91L0, 91M0 

*havasi cincér (Rosalia 

alpina) 

álló holtfa, fekvő 

holtfa, famatuzsálem, 

változatos záródás 

elhalt, de még kevéssé korhadt 

fatörzsekben, nagyobb ágakban 

fejlődik 

9110, 9130, 9150, 

9180, 91G0, 91K0, 

91L0 

gyászcincér (Morimus 

funereus) 

álló holtfa, fekvő holt 

fa, famatuzsálem 

elpusztult fák tuskójában, vagy 

talajfelszínhez közeli gyökerekben 

fejlődik 

9110, 9130, 9150, 

9180, 91F0, 91G0, 

91H0, 91K0, 91L0, 

91M0 

Anker-araszoló 

(Erannis ankeraria) 

nyílt erdő, tisztás csak nagy kiterjedésű, gyepekkel 

mozaikoló, nyílt molyhos tölgyes 

állományokban él 

91H0 

keleti mustárlepke 

(Leptidea morsei 

major) 

erdőszegély, tisztás, 

változatos záródás, 

gyepszint 

üde, ligetes lombos erdők 

szegélyein, tisztásain él 

9130, 91G0, 91H0, 

91I0, 91K0, 91L0, 

91M0 

L-betűs rókalepke 

(Nymphalis vau-

album) 

elegyfafajok, pionír 

fafajok, változatos 

záródás, erdőszegély, 

tisztás 

 91F0, 91G0, 91L0 

díszes tarkalepke 

(Euphydryas maturna) 

erdőszegély, tisztás, 

elegyfafajok, 

cserjeszint, gyepszint 

keményfás ligeterdők, dombivéki 

völgyek tölgyeseinek szegélyeiben 

91F0, 91H0, 91I0, 

91M0 

sárga gyapjasszövő 

(Eriogaster catax) 

erdőszegély cserjés erdőszegélyeken él 91F0, 91I0, 91M0 
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*csíkos medvelepke 

(Euplagia 

quadripunctaria) 

erdőszegély, tisztás, 

gyepszint 

 91F0, 91G0, 91H0, 

91I0, 91M0 

keleti lápibagoly 

(Arythrura musculus) 

 fűzlápokban, bokorfüzesekben 

fordul elő 

91E0 

magyar tavaszi 

fésűsbagoly 

(Dioszeghyana 

schmidtii) 

öreg erdőfolt, 

változatos záródás 

 91H0, 91I0, 91M0 

    

Növények    

hóvirág (Galanthus 

nivalis) 

zárt erdők  9130, 9150, 9180, 

91F0, 91G0, 91K0, 

91L0 

boldogasszony 

papucsa (Cypripedium 

calceolus) 

erdőszegély, tisztás, 

változatos záródás 

 9150 , 91H0 

szúrós csodabogyó 

(Ruscus aculeatus) 

zárt erdő, változatos 

záródás 

 91L0, 91H0, 91M0, 

91E0 

bánáti bazsarózsa 

(Paeonia officinalis 

ssp. banatica) 

változatos záródás, 

nyiladék, erdőszegély 

 91M0, 91H0 

csengettyűvirág 

(Adenophora lilifolia) 

változatos záródás, 

erdőszegélyek, 

tisztások 

 91M0, 91F0, 91I0 

zöld koboldmoha 

(Buxbaumia viridis) 

zárt erdők idős, kidőlt fatörzsek 9130, 9150, 9180 

zöld seprőmoha 

(Dicranum viride) 

zárt erdők nagyméretű lombos fák kérgén 9130, 9150, 9180 

adriai sallangvirág 

(Himantoglossum 

adriaticum) 

változatos záródás, 

nyílt erdő, tisztás 

 91H0 
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bíboros sallangvirág 

(Himantoglossum 

caprinum) 

változatos záródás, 

nyílt erdő, tisztás 

 91H0 

*fénylő zsoltina 

(Serratula lycopifolia) 

erdőszegély, tisztás  91H0 

homoki nőszirom (Iris 

humilis ssp. arenaria) 

erdőszegély, tisztás  91N0 

mocsári kardvirág 

(Gladiolus palustris) 

nyiladék, erdőszegély üde foltok 91F0, 91M0 

 


