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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

A NATURA 2000 HÁLÓZATHOZ KAPCSOLÓDÓ MONITOROZÁS ÉS A 

„KEDVEZŐ TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET” ÉRTELMEZÉSE 

 

A lecke célja, hogy áttekintse a Kedvező természetvédelmi helyzet fogalmával kapcsolatos ismereteket, 

valamint a Natura 2000 hálózathoz kapcsolódó monitorizási feladatokat 

 

KEDVEZŐ TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET FOGALMA 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv kulcsfogalmainak egyike a „kedvező természetvédelmi helyzet” (az angol megfelelő 

alapján használatos rövidítés: FCS – Favourable Conservation Status)1. Ez a fogalom rendkívül fontos, mert ez az 

a cél, amit az irányelvek alapján az országoknak kötelezően el kell érniük minden egyes, az irányelv 

mellékleteiben foglalt fajnál és élőhelynél. Tehát az FCS politikai cél, és el nem érése akár jogi következményeket 

is vonhat maga után. Ezért olyan fontos, mit értünk alatta, hogyan magyarázzuk, hogyan ültetjük át, mit jelent ez 

a gyakorlati tevékenységeink számára. 

Általánosságban elmondható, hogy az irányelv a kedvező természetvédelmi helyzet fogalmának definiálásakor 

pozitív megközelítést alkalmaz, amely tekintetbe veszi az élőhelyek és fajok hosszú távú fennmaradási kilátásait. 

Az irányelv mellékleteiben szereplő valamennyi élőhelyre és fajra vonatkozó átfogó cél, hogy minőségi és 

mennyiségi szempontból (terület/állomány/életképesség) egyaránt javuljon helyzetük, és jövőbeli kilátásaik is 

jók legyenek. Ezért nem elegendő egy olyan helyzet elérésére törekedni, amelyben az élőhelyek és fajok 

nincsenek veszélynek kitéve, mivel a tagállamok kötelessége, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek 

a kedvező természetvédelmi helyzet célkitűzés tevékeny elérése és fenntartása érdekében. 

Egy természetes élőhely védelmi helyzetét kedvezőnek tekintjük2, ha 

• természetes elterjedése, illetve elterjedési területén belül előfordulási helye stabil vagy növekszik; 

• hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos struktúrája és funkciói fennállnak és a belátható 

jövőben is valószínűleg fenn fognak állni; 

• jellemző fajainak védelmi helyzete megfelel. 

                                                           
1  A CeeWeb kiadványa alapján: http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/monitoring_edpdf1.pdf  

2  Az Élőhelyvédelmi Irányelv 1. cikkének e) pontja alapján 

http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/monitoring_edpdf1.pdf
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Egy faj védelmi helyzete akkor kedvező3, ha 

• a szóban forgó faj állománydinamikai adatai azt jelzik, hogy a faj képes önmagát természetes élőhelyének 

életképes részeként hosszú távon fenntartani; 

• a faj természetes elterjedési területe nem csökken, illetve belátható időn belül valószínűleg nem is fog 

csökkenni; 

• jelenleg és valószínűleg a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy hosszú 

távon fennmaradjon az állomány. 

Az elmúlt években számos tanulmány és munkadokumentum készült annak érdekében, hogy az értelmezést 

elősegítse. A kedvező természetvédelmi helyzet fogalma nem kizárólag a Natura 2000 hálózatra alkalmazandó. 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv rendelkezése értelmében a természetvédelmi helyzet kedvező vagy kedvezőtlen 

minősítése céljából a fajok és élőhelyek általános helyzetét kell monitorozni és értékelni. A kedvező 

természetvédelmi helyzet megállapításához referenciaértékeket kellett felállítani mind a fajok, mind pedig az 

élőhelyek esetében. 

AZ ÉLŐHELYVÉDELMI IRÁNYELV VÉGREHAJTÁS MONITOROZÁSÁNAK CÉLJA, KÖVETELMÉNYEI 

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága (DG Environment) nemrégiben a következőképp 

fogalmazta meg az Élőhelyvédelmi Irányelv általános rendeltetését és a végrehajtás monitorozásának célját: “Az 

irányelv általános célkitűzése minden közösségi jelentőségű élőhely és faj kedvező természetvédelmi 

helyzetének (FCS - favourable conservation status) megteremtése és fenntartása, valamint a tagállamok európai 

területén előforduló természetes élőhelyek és vadon élő állat- és növényfajok sokféleségének megőrzése.” A 

monitorozás alapján ezért egy világos képet kell kapnunk az aktuális természetvédelmi helyzetről és a különböző 

szinteken tapasztalható trendjeiről. A monitorozásnak jeleznie kell az irányelv eredményességét a tekintetben, 

hogy közelebb kerültünk-e a kitűzött célhoz. Ennek érdekében a monitorozásnak, az értékelésnek és az 

eredményekről szóló jelentésnek a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

• segíteniük kell a Natura 2000 területeken zajló fenntartási tevékenységek és az irányelv egyéb 

rendelkezéseinek hatékonyságát mérő értékelést 

• értékelést kell adniuk arról, hogy az irányelv milyen mértékben segíti a biodiverzitás megőrzésére 

irányuló általános alapelvekcélkitűzések szélesebb körét (2010 célkitűzés, biodiverzitás indikátorok 

kialakítása stb.) 

• alapot kell szolgáltatniuk, illetve iránymutatást kell adniuk a nemzeti és európai szintű természetvédelmi 

politika prioritásainak meghatározásához 

• segítenük kell a további nemzeti és EU szintű monitorozáshoz szükséges prioritások felállítását 

• segíteniük kell a fajokra, élőhelyekre és a Natura 2000 hálózatra esetleg negatív hatást kifejtő tervek és 

projektek hatásainak felbecslését 

                                                           
3  Az Élőhelyvédelmi Irányelv 1. cikkének i) pontja alapján 
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• támogatniuk kell a derogációs táblázat helyes használatának értékelését 

• jelezniük kell, hogy az irányelv függelékeit milyen mértékben kell módosítani (pl. fajok felvétele a kiemelt 

jelentőségűek közé, fajok törlése/alsóbb kategóriába sorolása, listás faj felvétele más függelékbe) 

A MONITOROZÁSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSÉT 

A monitorozási eredmények kiértékelését, az egyes paraméterek értelmezését nagyban segítik az Európai Tanács 

útmutatói.  

Az Európai Tanács útmutatója szerint a kedvező elterjedési területet: „Az adott biogeográfiai régión belül az az 

elterjedési terület, amely magába foglalja a faj összes jelentős ökológiai variációját és amely elég nagy ahhoz, 

hogy a faj hosszú távú fennmaradása biztosítva legyen. A kedvező természetvédelmi helyzet referenciértéke 

legalább akkora méretű és térszerkezetű elterjedési terület kell legyen, amelyet a faj az irányelv 

hatálybalépésekor elfoglalt. Ha ez az elterjedés nem biztosította a kedvező természetvédelmi helyzetet, akkor ezt 

a kedvező elterjedési terület megállapításakor figyelembe kell venni, és nagyobb területet kell alapul venni (ilyen 

esetben hasznos lehet az elterjedés történeti adatait is áttekinteni). Más adat hiányában szakértői becslésekre is 

lehet hagyatkozni.” 

Az Európai Tanács útmutatója a következőképp írja le a kedvező állományt: “Egy adott biogeográfiai régióban a 

faj hosszú távú fennmaradásának biztosításához minimálisan szükséges állomány. A kedvező természetvédelmi 

helyzet referenciértéke legalább az irányelv hatálybalépésekorival egyező nagyságú állomány kell legyen. A 

kedvező állományméret megállapítasakor hasznos lehet az elterjedés/állomány történeti adatait is áttekinteni. 

Más adat hiányában szakértői becslésre is lehet hagyatkozni.” 

Az Európai Tanács útmutatója a következőképp írja le a kedvező élőhely kiterjedés referenciaértékét: “Egy adott 

biogeográfiai régióban az élőhelytípus hosszú távú fennmaradásának biztosításához minimálisan szükséges teljes 

kiterjedés. Azoknak az élőhelytípusoknak az esetében, melyek jelenlegi kiterjedése nem elég a hosszú távú 

fennmaradásuk biztosításához, az élőhely helyrállításához vagy fejlesztéséhez szükséges területet is hozzá kell 

számolni. A kedvező természetvédelmi helyzet referenciértéke legalább az irányelv hatálybalépésekorival egyező 

nagyságú kiterjedés kell legyen. A kedvező élőhely kiterjedés megállapításakor hasznos lehet az elterjedés 

történeti adatait is áttekinteni. Más adat hiányában szakértői becslésre is lehet hagyatkozni.” 

 

Az Európai Bizottság útmutatója alapján a természetvédelmi helyzetet értékelő jelentésekben egy faj vagy 

élőhely védelmi helyzete a következő kategóriákba sorolható: 

• Kedvező természetvédelmi helyzet (zöld) 

• Kedvezőtlen természetvédelmi helyzet/Nem kielégítő (sárga) 

• Kedvezőtlen természetvédelmi helyzet/Rossz (piros) 

• Ismeretlen 

A két kedvezőtlen kategóriát tovább lehet minősíteni ’+’ jellel, ha a jelenlegi állapot javul, vagy ’-’ jellel, ha a 

leromlás folytatódása várható.) 
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A TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET RENDSZERES ELLENŐRZÉSE ÉS JELENTÉSTÉTEL 

Az Élőhelyvédelmi Irányelv 11. cikke részletezi a természetvédelmi helyzet rendszeres ellenőrzésének 

kötelezettségét. A 17. cikk alapján a tagállamoknak hatévente beszámolót kell benyújtaniuk az Élőhelyvédelmi 

Irányelv végrehajtásáról, amiből a Bizottság egy átfogó összesítő jelentést készít. Az Élőhelyvédelmi Irányelv 

rendelkezik továbbá arról is, hogy ezeknek a beszámolóknak információkat kell tartalmazniuk a 

természetvédelmi intézkedésekről, valamint ezen intézkedések az irányelvben szereplő fajok és élőhelyek 

természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásainak értékeléséről. Hasonló jelentést szükséges benyújtani a 

madárfajok esetében is a Madárvédelmi Irányelv 12. cikke alapján. Az eddig megtett jelentések nyilvánosak, a 

kritériumok az unióba való belépés óta folyamatosan szigorodnak, a jelentéseknek monitorozási adatokon kell 

nyugodnia. 

Jelentési időszak Nemzeti jelentés 

(összefoglaló 

jelentés) 

Tartalom 

1994-2000 2001 (2003/4) Az irányelv jogszabályokba való átültetésének és végrehajtásának 

folyamata; a Natura 2000 hálózat létrehozásának folyamata; 

adminisztratív kérdések. (Ez hazánkra még nem vonatkozott, mert 

nem volt az EU tagja) 

2001-2006 2007 (2008/9) A természetvédelmi helyzet első, legpontosabb elérhető adatokon 

alapuló becslése (többek között trendeken alapul, ideális esetben 

a kedvező helyzetre vonatkozó referenciaértékekkel 

összehasonlítva). 

2007-2012 2013 (2014/15) A természetvédelmi helyzet ismételt értékelése, a létrehozott 

monitorozó rendszer alapján. Az irányelv értelmében hozott 

intézkedések eredményességének értékelése 

2013-2017 -  

 

Felhasznált irodalom: 

Epstein, Y. – López-Bao, J. V. – Chapron, G. (2016): A legal-ecological understanding if favorable conservation 
status for species in Europe. – Conservation Letters 9(2): 81-88. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_hu.pdf 
(útmutató dokumentum az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK irányelv) 6. cikkének (4) bekezdéséhez) 

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 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_hu.pdf
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
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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://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/

