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Natura 2000 erdők közgazdasági 
környezetének elemzése

Megjelenés: elektronikus

210 oldal

2015

Szerzők:

Kovács Eszter Szent István Egyetem

Harangozó Gábor Budapesti Corvinus Egyetem

Marjainé Szerényi Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem

Csépányi Péter Pilisi Parkerdő Zrt.

1. Közgazdasági elemzés



Elméleti, koncepcionális keretrendszer:

ökoszisztéma szolgáltatások és értékelésük

1. Az erdők által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások fogalma, típusai, 

közgazdasági értékelési lehetőségei (szakirodalmi áttekintés)

1. Közgazdasági elemzés

gazdasági

Erdő funkciói Erdők ökoszisztéma 

szolgáltatásai (MEA)

közjóléti

védelmi

ellátó

kulturális

szabályozó

támogató

• erdőgazdálkodás 

(faanyagtermelésen 

túlmutató) társadalmi és 

gazdasági hasznait emeli ki

• emberközpontú



Elméleti, koncepcionális keretrendszer:

ökoszisztéma szolgáltatások és értékelésük

1. Az erdők által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások fogalma, típusai, 

közgazdasági értékelési lehetőségei (szakirodalmi áttekintés)

2. A folyamatos erdőborítást biztosító és a vágásos erdőgazdálkodás 

közgazdasági szempontú összehasonlítása

3. A természetközeli erdőgazdálkodást szolgáló gazdasági ösztönzők 

áttekintése (kifizetések, piac segítése)

1. Közgazdasági elemzés

gazdasági

Erdő funkciói Erdők ökoszisztéma 

szolgáltatásai (MEA)

közjóléti

védelmi

ellátó

kulturális

szabályozó

támogató

• erdőgazdálkodás 

(faanyagtermelésen 

túlmutató) társadalmi és 

gazdasági hasznait emeli ki

• emberközpontú



2. Tanulmánykötet

Erdőgazdálkodási gyakorlat hatása jelölő fajokra
és élőhelyekre – tanulmánykötet

Megjelenés: nyomtatott és elektronikus
679 oldal, 32 szakcikk
2016

Szerkesztő:  Korda Márton
Lektorok:     Dr. Bartha Dénes

Dr. Varga Zoltán



Tartalma:

• Erdőhöz kötődő fajcsoportok és élőhelyek bemutatása 

• Erdőgazdálkodás hatása a fajokra és élőhelyekre

• Javaslatok a fajok és élőhelyek megőrzése érdekében

o erdőgazdálkodás

o természetvédelmi kezelés

• Esettanulmányok

2. Tanulmánykötet



Természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás

Igyekszik az erdő természetes folyamataira alapozni.

Jellemző, hogy az erdőnevelés és az erdő felújításának folyamatai időben is 

szétválaszthatatlanul összekapcsolódnak.

Ide vonhatók a folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodást biztosító módszerek, 

eljárások.

Természetvédelmi erdőkezelés

A beavatkozás kizárólag természetvédelmi indíttatású.

Célja a természetvédelmi célkitűzések megvalósítása, a természeti értékek védelme, 

az adott területen őshonos erdőtársulás fenntartása,

az erdő természetességi állapotának javítása, az erdődinamikai folyamatok 

érvényesülésének biztosítása; az erdő természetes változatosságának, a 

kompozicionális és a strukturális diverzitás kialakulásának elősegítése; az erdei 

életközösség megóvása; a természetes erdei élőhelyi elemek fenntartása, kialakítása 

(pl. álló és fekvő holtfa, gyökértányér).

A természetvédelmi erdőkezelés alapvetően nem erdőgazdálkodási tevékenység. 

2. Tanulmánykötet



Erdőgazdálkodás és erdőkezelés Natura 2000 területeken

• Célközönség: erdőgazdálkodással, illetve 
természetvédelmi célú erdőkezeléssel foglalkozó, 
a munkafolyamatokat - beavatkozásokat tervező, 
irányító és ellenőrző erdészeti és természetvédelmi 
szakemberek.

• A projektben gyűjtött egyéb tapasztalatok alapján 
készül.

• Gyakorlati megközelítés jellemzi

• Terjedelme kb. 200 oldal.

• Megjelenés: nyomdai és elektronikus

• 2018. december

3. Natura 2000 erdők

kézikönyv



Natura 2000 erdőkezelési toolkit

• Erdőtervezési segédlet egy 
LIFEinFOREST aloldalon

• Kereshető Natura 2000 élőhelyek és 
altípusok

• A MÉTA adatbázis fedvényeinek
felhasználásával

• Erdőtervezési körzetek és erdőtervezési 
tájrészletek megjelenítése, település 
szintű lekérdezés 

• Táj szintű, termőhelyi adottságok 
(klíma talaj, ideológiai), faállomány 
(felső és alsó lombkoronaszint) (fafajok, 
borítás záródás)

• Regisztáció, rögzítésre kerülnek a 
keresési adatok

4. Natura 2000 erdőtervezési

toolkit

mailto:pzs.vac@gmail.com


5. Tanulmányutak

2017. október 5-7. Pol’ana Bioszféra Rezervátum (Sk)

Természetes állapotú „őserdők „



5. Tanulmányutak

2016. október 11-12. Donau-Auen Nemzeti Park (Au)

Alternatív természetvédelmi koncepciók

Invazív fafajok kezelése



Tapasztalatok, kérdések,

továbblépés lehetőségei

Erdős projektek:

• Elmúlt 15 évben számos projekt egyes erdőgazdaságok, civil 

szervezetek és nemzeti park igazgatóságok részvételével (konkrét 

területek kezelése, invazív-irtás stb.)

• Utóbbi időben több országos szintű, a természetszerű erdő-

gazdálkodást és a természetvédelmi erdőkezelést megalapozó 

projekt. Pl.:

Svájci Hozzájárulás az erdők

természetességének értékelésére

LIFEinForest

LIFE4OakForests

További lehetőség: LIFE IP+ (?)



Erdőtörvény módosítása (2017. évi LVI. törvény):

• Hagyásfák visszahagyásának korlátozása

• Holtfa visszahagyásának korlátozása

• Fészkek körüli védőzónák méretének korlátozása

• Vegetációs időszakban történő fakitermelés lehetővé tétele

• Természetvédelmi korlátozásokkal érintett védett és 

Natura 2000 területek körének szűkítése

Tapasztalatok, kérdések,

továbblépés lehetőségei



Köszönjük

a figyelmet!

www.dunaipoly.hu


