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1. Az uniós direktívák előtörténete
• Környezetvédelmi és természetvédelmi
problémák élesedése (1970-es évek)
• Társadalmi reakciók, átalakuló
társadalmi igények
• A természetvédelmi törekvések
erősödése
• A civil mozgalmak és állami
természetvédelmi programok
kibontakozása (MAB - 1971)
• Madárvédelmi „hagyományok”
• Formálódó, új természetvédelmi célok
• Jórészt Európa-központú események
• Nemzetközi egyezmények
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1972

1.1. Nemzetközi egyezmények
• Eltérő természetvédelmi prioritások és eltérő
eszközrendszer az egyes európai országokban
• A védettség objektumainak (növény- és állatfajok)
országhatároktól független előfordulása, „mozgása”
• A sikeres védelmi programok előfeltétele: az egyes
országok védelmi intézkedéseinek régionális léptékű
összehangolása
• Nemzetközi multilaterális és regionális egyezmények
létrejötte  az EU madárvédelmi és élőhelyvédelmi
irányelveinek megalapozása

1.1. Nemzetközi egyezmények
• A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint
a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló egyezmény
(Ramsari Egyezmény) / 1971  Mo. 1979/
• A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény
(Washingtoni Egyezmény / CITES) /1973  Mo. 1986/
• A vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló
egyezmény (Bonni Egyezmény) / 1979  Mo. 1983/
• Az európai vadon élő növények, állatok és természetes
élőhelyeik védelméről szóló egyezmény (Berni
Egyezmény) / 1979  Mo. 1990/

1.1. Nemzetközi egyezmények
• Az európai vadon élő növények, állatok és természetes
élőhelyeik védelméről szóló egyezmény (Berni
Egyezmény) részletesebben:
•
•
•
•

I. fejezet: az általános védelmi követelményeket tartalmazza,
II. fejezet: az élőhelyek védelmének,
III. fejezet: a fajok védelmének,
IV. fejezet: a vándorló fajok védelmének speciális elveit, szabályait
határozza meg.
• Az egyezményhez négy függelék kapcsolódik: az I-III. függelékek fajok
felsorolását tartalmazza, míg a IV. függelék tiltott vadászati
módszereket, eljárásokat, eszközöket nevesít.

• A „biológiai sokféleségről” szóló egyezmény (Riói
Biodiverzitás Egyezmény) /1992  Mo. 1995/

1.2. Az EU természetvédelmi direktívái
• Council Directive of 2 April 1979 on the conservation of
wild birds (79/409/EEC) // az Európai Parlament és a
Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon
élő madarak védelméről – (újabban: 2009/147/EK)

• Council Directive of 21 May 1992 on the conservation
of natural habitats and of wild fauna and flora
(92/43/EEC) // az Európai Közösségek Tanácsa
92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények
védelméről

1.3. Madárvédelmi irányelv / Bird Directive
• Cél: 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 madárfajok nagy
állományainak adnak otthont, valamint a vízimadarak
szempontjából nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket
foglalnak magukban.
• Az irányelv a területkijelölésen túl foglalkozik a
kereskedelemmel (6. cikk), a vadászható fajok körével (7. cikk
és II. melléklet), a madárvédelmi kutatások támogatásával
(10. cikk), új madárfajok betelepítésével (11. cikk), a Bizottság
részére készítendő összefoglaló jelentéssel (12. cikk).

1.4. Élőhelyvédelmi irányelv / Habitat Directive
• Cél: a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok
hosszú távú fennmaradásának biztosítása (természetes
elterjedésük szinten tartásával vagy növelésével).
• Az irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000
létrehozását, melynek a madárvédelmi irányelv rendelkezései
alapján kijelölt területek is részei!
• I. melléklet: közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok
(eltűnéssel fenyegetett, csekély természetes elterjedésű, vagy
az adott biogeográfiai régióra jellemző élőhelytípusok)
• II. melléklet: közösségi jelentőségű (veszélyeztetett,
sérülékeny, ritka vagy endemikus) növény- és állatfajok

1.5. A Natura 2000 hálózat kialakítása
• A Natura 2000 egy olyan – az EU direktívák alapján
kijelölendő – európai ökológiai hálózat, amely a közösségi
jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai
sokféleség megóvását, hozzájárulva az egyes élőhelytípusok
és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartásához, illetve helyreállításához.
Területtípusok:
• a madárvédelmi irányelv végrehajtásaként kijelölendő
különleges madárvédelmi területek (KMT, angolul: SPA)
• az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölendő különleges
természetmegőrzési területek (KTT, angolul: SCI / SAC)

2. A magyarországi Natura 2000 kijelölések
• 2004. május 1. – Magyarország EU-csatlakozása
• Natura 2000 hálózat kijelölése: direktívák alapján
• A direktívák célokat határoznak meg, a megvalósítás
módját (közigazgatási eszközök, szerződéses
eszközök, egyebek) azonban a tagállamok saját
maguk alakíthatják ki (választhatják meg).
• Az EU rendeleteivel (amelyek teljes egészében
kötelezők és közvetlenül alkalmazandók minden
tagállamban) szemben az irányelvek nagyobb
szabadságot biztosítanak a tagállamok részére a célok
megvalósítása során.

2. A magyarországi Natura 2000 kijelölések
• Jogharmonizáció (pl. fajok védetté nyilvánítása, egyes
fajok vadászatára és kereskedelmére vonatkozó
szabályok módosítása)
• Javaslatok új élőhelytípusok és új fajok jegyzékekbe
(„Annex”-ekbe) való felvételére
• A Pannon Biogeográfiai Régióra jellemző
élőhelytípusok és fajok hálózaton belüli
reprezentáltságának biztosítása
• Területi (helyrajzi szám alapú) lehatárolások
• Natura 2000 adatbázis (SDF = Standard Data Form)

2. A magyarországi Natura 2000 kijelölések
Pannon
Biogeográfiai
Régió
•
•

az EU területének 3%-a
HU, SK, CZ, RO

•
•
•

118 állatfaj
46 növényfaj
70 élőhelytípus

Forrás: http://ec.europa.eu/

2. A magyarországi Natura 2000 kijelölések
• A kijelölést politikai/gazdasági érdekek nem befolyásolhatták,
azt kizárólag tudományos érvek alapján kellett elvégezni.
• A hazánkban előforduló közösségi jelentőségű élőhelytípusok
és fajok esetében a kijelöléssel az országos állomány
elegendően nagy (az EU és a biogeográfiai régió szintjén való
fennmaradást biztosító) hányadát le kellett fedni.
• A kijelölést az élőhelytípusokra/fajokra vonatkozó részletes
adatgyűjtés (pl. elterjedés, területfoglalás, állománynagyság,
élőhelyigény, védelmi helyzet) előzte meg.
• A Natura 2000 hálózatba azokat a területeket jelölték ki,
amelyeken az élőhelytípusok/fajok jelentős állománnyal
megtalálhatók voltak.

2.1. Madárvédelmi területek kijelölése
• Rendszerint nagyobb kiterjedésű területek
• Közösségi jelentőségű (költő és vonuló) madárfajok
figyelembe vétele
• A populációméret országos állományhoz viszonyított
becslése: A-D
• A = 15% felett
• B = 2-15%
• C = 2% alatt, de
küszöbérték felett
• D = 2% alatt és
küszöbérték alatt

2.1. Madárvédelmi területek kijelölése

2.2. Természetmegőrzési területek kijelölése
• Kisebb és nagyobb kiterjedésű területek is lehetnek
• Közösségi jelentőségű élőhelytípusok és közösségi
jelentőségű növény- és állatfajok (kivéve madarak)
figyelembe vétele
• Élőhelytípusok : reprezentativitás (területfoglalás,
állományok természetessége) megállapítása: A-D
• Fajok: populációméret országos állományhoz
viszonyított becslése, izoláltság és védelmi helyzet
vizsgálata: A-D

2.2. Természetmegőrzési területek kijelölése

2.3. A kijelölés általános folyamata

Természetmegőrzési területek kijelölése: az Európai Bizottság jóváhagyásával

2.4. A magyarországi kijelölések lépései
• 2004: elkészült a szakmai kijelölés (KMT, KTT) térkép + Natura
2000 adatbázis („SDF”)
• 2004: a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet elfogadásra került, de
a hrsz.-es kihirdetés nem történt
• 2005: a helyrajzi számok tételes listájának közzététele (Magyar
Közlöny 80. száma) – 90 napos észrevételi lehetőség az
érintetteknek
• 2005: Pannon Biogeográfiai Szeminárium
• 2006: a Natura 2000 földrészleteket kihirdető miniszteri
rendelet (45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet) megjelenése
• 2006/2007: INSPIRE irányelv életbelépése

2.4. A magyarországi kijelölések lépései
• 2007: A hazai Natura 2000 hálózat a 2004. évi állapothoz
képest – a pontosítások miatti területkivételek és bővítések
eredőjeként – 10.501 hektárral csökkent. A folyamatban lévő,
Bizottság által elrendelt bővítési követelmények (21.442 ha)
azonban több területet érintettek, így a Natura 2000 hálózat
kiterjedése összességében 10.941 hektárral nőtt.
• 2007: az Európai Bizottság a magyar kijelölést jóváhagyta
• 2010: a Natura 2000 földrészleteket kihirdető miniszteri
rendelet ismételt (végleges) kihirdetése (14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet)
•
• 2011: az Európai Bizottság megállapította, hogy hazánkban
egyetlen közösségi jelentőségű élőhelytípus vagy faj esetén
sincs szükség további Natura 2000 területek kijelölésére

2.4. A magyarországi kijelölések lépései
Natura 2000 barométer:
jelzi a madár- és
élőhelyvédelmi
irányelvek területkijelöléssel kapcsolatos
rendelkezéseinek
végrehajtását és a
folyamat aktuális állását

Forrás: http://ec.europa.eu/

2.5. A Natura 2000 státusz értelmezése
Védett természeti területek
(NP, TK, TT, TE)

Natura 2000 területek
(SPA, SAC, SPA+SAC)

•

•

•

•

•

Nemzeti hatáskörben, a hazai
jogszabályokkal meghatározott
eljárásrend szerint kijelölt területek.
A kijelölés „önkéntes” (országon
belüli kezdeményezés alapján,
részben kompromisszumok
eredményeként történik).
A kijelölés alapja valamilyen
regionális természeti
„értékkomplex” vagy lokális
természeti érték.
A fenntartás során elvileg a
természetvédelmi céloknak kell
prioritást kapniuk.

•

•
•

Európai uniós direktívák alapján, de
nemzeti hatáskörben, nemzeti szinten
meghatározott eljárásrend alapján
kijelölt területek.
A kijelölés kötelező jellegű, a közösségi
jelentőségű fajok (populációk) és
élőhelytípusok megfelelő/elégséges
reprezentáltsága szükséges.
A kijelölések alapja a közösségi
jelentőségű élőhelytípusok és fajok
részletes jegyzéke.
Fő cél a közösségi jelentőségű
élőhelytípusok és fajok kedvező
természetvédelmi helyzetének
fenntartható használat melletti
biztosítása.

2.5. A Natura 2000 státusz értelmezése
Védett természeti területek
(NP, TK, TT, TE)

Natura 2000 területek
(SPA, SAC, SPA+SAC)

• Egy Natura 2000 terület átfedhet több és többféle besorolású
országos jelentőségű természetvédelmi területtel
• Bonyolult, nehezen áttekinthető területi lehatárolások
alakulhatnak ki ( nehézkes kommunikáció)

2.6. Közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

9110 – Mészkerülő bükkösök
9130 – Szubmontán és montán bükkösök
9150 – A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön
9180 – Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
91E0 – Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 – Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus
laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)
91G0 – Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus
betulus-szal
91H0 – Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel
91I0 – Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
91K0 – Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion)
91L0 – Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronio-Carpinion)
91M0 – Pannon cseres-tölgyesek
91N0 – Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)

2.7. Erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok
•
•
•
•
•
•
•
•

erdei lágyszárúak
xilofág/szaproxilofág bogarak
erdőkhöz kötődő lepkék
harkályok és másodlagos odúlakók
ragadozómadarak, baglyok és fekete gólya
erdőlakó denevérek
erdőlakó ragadozók (farkas, hiúz, medve)
erdőlakó rágcsálók (hód)

3. A hazai Natura 2000 hálózat főbb jellemzői
• 525 Natura 2000 terület került kijelölésre
• 56 madárvédelmi terület (SPA)
• 479 természetmegőrzési terület (SAC)
• Összes Natura 2000 terület: 1.994.980 ha (21,4%)
• Összes országos védett terület: 847.180 ha (9,1%)
• Védett és Natura 2000 területek együtt: 2.067.880 ha
(22,2%)

3.1. Erdők a hazai Natura 2000 hálózatban
• Az összes Natura 2000 területre eső erdő:  834.000 ha
- állami erdő:  619.000 ha
- magánerdő:  215.000 ha
- madárvédelmi terület (SPA):  499.000 ha
- természetmegőrzési terület (SAC):  683.000 ha
• A védett erdők összterülete:  458.000 ha
• A Natura 2000 erdők az ország erdőterületének 40,46%-át
teszik ki!
• A Natura 2000 erdők 50%-a nem védett területet érint!
Az erdőterület-adatok erdőrészletekre és egyéb részletekre együttesen vonatkoznak!!!

3.2. A hazai Natura 2000 hálózat (térkép)

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/

3.3. A hazai Natura 2000 hálózat az EU-ban
A szárazföldi Natura 2000 területek aránya az EU tagállamaiban

Forrás: http://ec.europa.eu/

4. A Natura 2000 célkitűzések értelmezése
• A természetes vegetáció megmaradt fragmentumainak
fenntartása ( közösségi jelentőségű élőhelytípusok)
• A flóra és fauna ritka és közepesen gyakori fajainak
védelme, populációik fennmaradásának biztosítása
( közösségi jelentőségű növény- és állatfajok)
• Az élőhelytípusok és fajok jövőbeni természetvédelmi
helyzete nem romolhat!
• Távlati cél a kedvező természetvédelmi helyzet
(favourable conservation status, FCS) elérése.

4.1. Kedvező természetvédelmi helyzet
Egy természetes élőhely védelmi helyzetét kedvezőnek
(favourable conservation status, FCS) tekintjük, 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 megfelelő.

4.1. Kedvező természetvédelmi helyzet
Egy faj védelmi helyzetét kedvezőnek (favourable conservation
status, FCS) tekintjük, 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.

4.2. A Natura 2000 célkitűzések értelmezése erdőkben
• Az egyes közösségi jelentőségű élőhelytípusokhoz sorolt
erdők területe országos léptékben nem csökkenhet (
növekedhet).
• A közösségi jelentőségű élőhelytípusokhoz sorolt erdők
természetességi mutatói (elegyesség, szerkezeti mutatók,
holtfa-ellátottság, regenerációs potenciál, stb.) nem
romolhatnak ( javíthatók/javítandók).
• Az egyes közösségi jelentőségű növény- és állatfajok
populációmérete országos léptékben nem csökkenhet
( növekedhet).

4.3. A Natura 2000 célkitűzések „kezelése” erdőkben
Az erdőgazdálkodók dilemmái:
• Ne csináljunk semmit?
• Úgy gazdálkodjunk, ahogyan eddig?
• Úgy gazdálkodjunk, ahogyan eddig, de emellett vegyük
figyelembe az élőhelytípusok/fajok szempontjából
megfogalmazott természetvédelmi irányelveket?
• Az élőhelytípusok/fajok fenntartása érdekében
változtassunk az eddigi gazdálkodás módokon?
• Csak védelmi/kezelési tevékenységet végezzünk?

5. Kiépülő eszközrendszer a Natura 2000 célok eléréséhez

•
•
•
•
•
•
•

Natura 2000 adatbázis (SDF)
Jogszabályi elemek
Kompenzáció
Támogatási jogcímek
Natura 2000 fenntartási tervek
Képzések, kommunikációs programok
Monitorozás

5.1. Natura 2000 adatbázis (SDF)
• Egységes szerkezetű adatlap minden területre

Forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/

5.1. Natura 2000 adatbázis (SDF)
• Folyamatosan frissített információtartalom

5.2. Jogszabályok
• 1996. évi LIII. törvény (természetvédelmi törvény)
• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
• Természetvédelmi kezelési tervek
• 2009. évi XXXVII. törvény (erdőtörvény)
• 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (végrehajtási rendelet)
• Erdőterv-rendeletek (2011-2016)

5.2. Jogszabályok
2009. évi XXXVII. törvény (erdőtörvény)
• Natura 2000 rendeltetés megállapítása esetén: hagyásfák és hagyásfacsoportok visszahagyása, közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok
védelme érdekében térbeli és időbeli korlátozások (28/A. § (1) bek.)
• Álló és fekvő holtfa visszahagyása (5 m3/ha), az intenzíven terjedő faés cserjefajok visszaszorítása, az elegyesség fenntartása, a faállomány
szerkezeti változatosságának növelése, a meglévő idős, böhöncös fák,
az őshonos cserjeszint és az erdőszegély megőrzése (28. § (1) bek.)
• Natura 2000 elsődleges rendeltetésű erdők esetében: az üzemmód
megválasztása, a tarvágás végzésének tilalma (10. § (1-2) bek.)
• Natura 2000 területeken – rendeltetéstől függetlenül – általános
szabály, hogy közösségi jelentőségű, jelölő élőhely 100 méteres
körzetében intenzíven terjedő fafajjal erdőt, fásítást, illetve fás szárú
növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényt
telepíteni tilos (45. § (3) bek.)

5.2. Jogszabályok
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (végrehajtási rendelet)
• Natura 2000 rendeltetésű területen vagy jelölő erdei élőhelyként
kijelölt erdőkben a lehetőségekhez képest (22. §):
- hosszabb véghasználati időszakú, egyenlőtlen bontáson alapuló, fokozatos
felújítóvágás vagy szálalóvágás tervezésével, valamint a tarvágások térben és
időben tagolt tervezésével vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás esetén is az
erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására kell törekedni,
- a véghasználatok tervezése során arra kell törekedni, hogy az erdészeti
tájban honos fafajokkal jellemezhető faállomány-típusok, illetve a közösségi
jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok esetében erdőtömbönként a
korosztályviszonyok kiegyenlítettek legyenek,
- a termőhelynek nem megfelelő vagy idegenhonos főfafajú erdők
véghasználatának tervezésekor a fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítást
alternatív lehetőségként minden esetben meg kell tervezni

• Vágáskorok tervezése (mellékletek)

5.3. Kompenzáció
2007-2013
• 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes
szabályairól
• A jogszabályi előírásokból fakadó többletköltségek és bevétel-kiesések
ellensúlyozására, csak magánjogi erdőgazdálkodóknak.
• A lehíváshoz csak kifizetési kérelem benyújtása volt szükséges (+
vállalni kellett, hogy egy célirányos képzésen részt vesz a pályázó).
• A kompenzációs kifizetés valójában normatív kifizetés/támogatás
formájában működött (csak a Natura 2000 besorolást vizsgálták).

5.3. Kompenzáció
2014-2020 (Vidékfejlesztési Program)
• VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
• Célja, tartalma és az igénybevétel feltételei: mint a 2007-2013 közötti
időszakban

5.4. Támogatási jogcímek
2007-2013
(önálló Natura 2000 támogatási jogcím nem volt!)

• 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására
nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
• 39/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről
• 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
• 25/2012. (III. 20.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről

5.4. Támogatási jogcímek
2014-2020 (Vidékfejlesztési Program)
(önálló Natura 2000 támogatási jogcím nincs!)

• VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítása (erdőkárok utáni újraerdősítés)
• VP5- 8.5.1.-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások (erdőszerkezet
átalakítása, klímarezisztens fafajokkal való erdősítés, invazív fa- és
cserjefajok visszaszorítása, erdei tisztások kialakítása, kerítés és
villanypásztor építése, erdőszegély kialakítása)
• VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek (fiatal erdők állománynevelése: befejezett erdősítés
ápolása, tisztítás, nyesés)
• VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések (szálaló
erdőgazdálkodás + kerítés és villanypásztor építése, erdősítések
kézimunka igényes ápolása, természetkímélő anyagmozgatás)

5.5. Natura 2000 fenntartási tervek
• A Natura 2000 területre vonatkozó természetvédelmi
információkat és irányelveket összefoglaló koncepcionális terv.
• I. Natura 2000 fenntartási terv (azonosító adatok, a kijelölés
alapjául szolgáló élőhelytípusok és fajok, veszélyeztető tényezők,
kezelési irányelvek, kezelési egységek, kezelési térkép)
• II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó
dokumentáció (természetföldrajzi jellemzés, közösségi
jelentőségű élőhelytípusok és fajok adatlapjai, területhasználati
formák bemutatása, szakirodalom)

• Tartalmi követelmények: 2075/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
• Részletes útmutató: VM (2014)
• Ágazati célkitűzés: 2020-ig valamennyi terv készüljön el!

5.5. Natura 2000 fenntartási tervek
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés:

„A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére
vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának
lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában kötelező földhasználati
szabályokat nem állapít meg.”
A fenntartási tervek elvileg csak javaslatokat tartalmaznak!

5.5. Natura 2000 fenntartási tervek
Fenntartási tervek felhasználása az erdőtervezésben (2009-2017)

5.5. Natura 2000 fenntartási tervek
Fenntartási tervek felhasználása az erdőtervezésben (2017-)

5.6. Képzések, kommunikációs programok
•
•
•
•
•

Szemléletformálás + a tárgyi tudásanyag bővítése
Jogosult erdészeti szakszemélyzet rendszeres képzése
Továbbképzések, tanulmányutak, szakmai bemutatók
Jelölőversenyek, egyéb szakmai versenyek
Marteloscope-mintaterületek kialakítása

• A releváns ismeretanyag középszintű és felsőszintű
erdészeti szakképzésbe való beemelése
• LIFEinFORESTS projekt

5.7. Monitorozás
• Monitorozás: az állapotváltozások nyomon követése
• Jelentés az Európai Bizottság felé
az élőhelyvédelmi irányelv szerint: 6 évenként

a madárvédelmi irányelv szerint: 3 évenként

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A területek leíró adatainak további pontosítása (SDF)
A fenntartási tervek (FT) teljes körű befejezése
A jogszabályok további finomítása, javítása
A kompenzáció és a különböző támogatási jogcímek fokozatos
újragondolása, megújítása
Az erdészeti szakirányú képzés további erősítése
A kommunikáció erősítése, szemléletformálás
A folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodás kiterjesztése
Az erdőgazdálkodási technológiák további fejlesztése
A jelenleg döntően vágásos üzemmódban kezelt állománytípusok
kezelésének vizsgálata
A sérülékeny élőhelytípusok kezelésének vizsgálata

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Domb- és
hegyvidéki
zonális erdők
9130
91K0
91G0
91L0
91M0
ismert
technológiák
kiterjesztése
folyamatos
erdőborítás
melletti
gazdálkodás

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Domb- és
hegyvidéki
ligeterdők
91E0
ismert
technológiák
alkalmazása
visszafogott
használatok
folyamatos
erdőborítás
biztosítása

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Véderdők
9110
9150
9180
91H0
véderdőfenntartás

vadhatás és
inváziós
fafajok elleni
védekezés

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Síkvidéki
ligeterdők és
láperdők
91F0
91E0
vágásos
üzemmód
háttérbe
szorítása
erdőfelújítási
technológiák
fejlesztése

Forrás: http://www.hedervar.hu/

inváziós fafajok
elleni
védekezés

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Erdőssztyepp
erdők
91I0
91N0
használatok
minimalizálása
vágásos
üzemmód
elhagyása
inváziós fafajok
elleni
védekezés

Forrás: http://www.greenfo.hu/

felújulás
segítése

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Elegyes állományok kialakítása és fenntartása
Börzsöny:
35048 mintapont
Mátra:
13513 mintapont
Aggteleki-karszt:
11055 mintapont

Forrás: Standovár T. – Szmorad F. – Kelemen K. – Kenderes K. (2017)

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Szerkezeti elemekben gazdag állományok kialakítása és fenntartása
Változatos záródás
Szintezettség

Változatos kor-és
átmérőviszonyok
Álló és fekvő holtfa
jelenléte
Mikrohabitatok jelenléte

6. Jövőbeni kihívások és feladatok
Korosztályviszonyok táji szintű tervezése
A Mátra erdeinek
korosztályviszonyai
50 év múlva, a
jelenleg
üzemmódok és
vágáskorok alapján

Forrás: Szmorad F. – Standovár T. – Tímár G. (2015)

7. Az erdészek szerepe a Natura 2000 célok megvalósításában

Amire szükség van/lenne a jövőben:
• Nyitottság korunk környezeti problémáinak kezelésére, a
természetvédelmi kérdések megoldására
• Új megoldások keresése és mindennapi gyakorlatba integrálása
• Az élőhelytípusok/fajok állományainak fenntartása üzemi szintű
erdőgazdálkodás mellett
• Az élőhelytípusok/fajok állományainak fenntartása, segítése a
klímaváltozással érintett tájakban

• Az erdésztársadalom meghatározó szerepe van/lesz a jövő
erdeinek (és erdei élővilágának) alakításában!

Köszönöm a figyelmet!

