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1. A Natura 2000 területek természetvédelmi céljainak megállapítása.
Néhány tagállam tapasztalatai
A természetvédelmi célokat nagy vonalakban tartalmazhatják a Natura 2000 terület
kijelöléséhez kapcsolódó dokumentumok, részletesen pedig a terület kezelési tervében,
illetve aterületre megállapított természetvédelmi intézkedéseket tartalmazó dokumentumban
találhatóak. Az alábbiakban néhány példán keresztül mutatjuk be a természetvédelmi célok
megállapításának módjait.
Belgium – Vallónia. A vallon régió Natura 2000 hálózatában található valamennyi
élőhelytípus és faj számára meghatározott mennyiségi és minőségi objektívák1 szolgáltatnak
kiindulási alapot a területszintű természetvédelmi1 célok megállapításához. Ezen objektívák
az élőhelytípusok és populációk fenntartását vagy helyreállítását tűzik ki a 17. cikkben foglalt
paraméterek alapján. Az élőhelyek és fajok jelenlegi állapotát és eloszlását figyelembe véve
a mennyiségi célok pontos értékeket tűznek ki 2025-re. Ilyen cél lehet például az élőhelyek
területének, vagy a populációk eloszlásának fenntartása vagy növelése (hektárban, illetve
1x1 km-es rácshálózatra vetítve). A minőségi célok az élőhelyek minőségének fenntartását
vagy javítását jelentik, és pontos kritériumokat határoznak meg annak értékelésére.
A közösségi jelentőségű élőhelytípusokra és fajokra vonatkozó mennyiségi és minőségi
célok területi szinten is meghatározottak. Élőhelyekre vonatkozó mennyiségi célok pl.:
a) a terület kijelölését indokló természetes élőhelytípus területének fenntartása; b) ha
az az élőhely területének növelése céljából szükséges, más területek helyreállítása az
érintett földtulajdonos és földhasználó beleegyezésével. Minőségi cél lehet például a
terület kijelölését indokló természetes élőhelytípus minőségének fenntartása a kijelölési
eljárás dokumentációjában foglalt, vagy a rendelkezésre álló legjobb ismeretek alapján
történt értékelés szerint. Mennyiségi célok közösségi jelentőségű fajokra és madárfajokra
vonatkozóan: a) a terület kijelölését indokló fajok populációinak fenntartása a kérdéses
területen természetes és külső hatásokból eredő fluktuációknak kitéve, valamint az e fajok
számára szükséges élőhely területének fenntartása a kijelölést indokló dokumentumban
foglalt, vagy a rendelkezésre álló legjobb ismeretek alapján történt becslések szerint; b) ha
szükséges, e populációk megerősítése vagy kibővítése az érintett területen a földtulajdonos
és földhasználó beleegyezésével. Fajokra vonatkozó minőségi cél például a terület kijelölését
indokló faj populációjának fenntartásához szükséges élőhelyek minőségének fenntartása.
A minőség értékelése az érintett faj védettségi állapotára vonatkozó, a kijelölést indokló
dokumentumban foglalt adatok vagy a rendelkezésre álló legjobb ismeretek alapján történik;
a minőség az e dokumentum mellékletében felsorolt kritériumok alapján is értékelésre kerül.
Dánia. A természetvédelmi célokat az egyes Natura 20002 területekre létrehozott Kezelési
tervek tartalmazzák. E célok az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvekben felsorolt
fajokra és élőhelyekre területi szinten meghatározottak. A kezelési terv az egyéb specifikus
objektívák mellett rögzíti, hogy az általános cél a kijelölést indokló fajok és élőhelyek
kedvező védettségi állapotának fenntartása vagy helyreállítása. E specifikus objektívák
meghatározzák az egyes élőhelyekre és bizonyos fajok élőhelyeinek állapotára vonatkozó
hosszú távú terveket egy élőhelytípus területének bizonyos százalékkal való megnövelése;

1
2

http://biodiversite.wallonie.be/fr/enquetes-publiques-offentliche-untersuchungen.html?IDC=5580
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2009-15/
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szaporodóhelyek biztosítása egy adott faj számára; egy faj populációinak fenntartása vagy
növelése stb.
Franciaország. A különböző területekre (pl. természetes gyepek, erdők, partmenti élőhelyek
stb.) vonatkozó általános és a műveleti célkitűzéseket a Docob (Documents d'Objectifs,
i.e. kezelési terv) tartalmazza. Az általános célokat a fő élőhelytípusok, a területet érintő
emberi tevékenységek, és az aktuális ismeretek stb. figyelembe vételével állapítják meg. A
dokumentum részletesen meghatározza az egyes nagyobb területtípusok (pl. vízi környezet,
gyepek stb.) műveleti célkitűzéseit, és sürgősségi fok szerint megállapítja a fontossági
sorrendet is3. A dokumentumot prefektusi rendelet (Arrêté) hagyja jóvá.
Anglia. A Natural England a legtöbb különleges természetmegőrzési terület (KTT) számára
ambiciózus természetvédelmi célokat tűz ki4. A valamennyi KTT-re vonatkozó általános
előírások a terület kijelölését indokló természetes élőhelyekre és/vagy fajokra vonatkoznak.
(A kijelölést indokló tulajdonságokat alább soroljuk fel.)
 A kijelölést indokló természetes élőhelyek és fajok élőhelyei károsodásának és jelentős
zavarásának elkerülése, a terület egységességének biztosítása, illetve a terület maximális
hozzájárulása a kijelölést indokló élőhelyek és fajok kedvező védettségi állapotának
eléréséhez.
 A természetes változásoktól függően a következők fenntartása vagy helyreállítása:
– A kijelölést indokló természetes élőhelyek és fajok élőhelyeinek kiterjedése;
– A kijelölést indokló természetes élőhelyek és fajok élőhelyeinek szerkezete és funkciói
(beleértve a jellemző fajokat);
– A kijelölést indokló természetes élőhelyeket és fajok élőhelyeit támogató folyamatok;
– A kijelölést indokló fajok populációi;
– A kijelölést indokló fajok elterjedése a területen belül.
A következő lépés a kijelölést indokló élőhelyekhez és fajokhoz kapcsolódó mennyiségi
célok megállapítása (ha lehet). Ezt a kijelölést indokló természetes élőhelyeknek és
fajok élőhelyeinek előfordulását ábrázoló térképek segítik. A Natural England kiterjedt
konzultációkat követően kiadott egy, a természetvédelmi célokra vonatkozó útmutatót
(„Standard for European Site Conservation Objectives”), ami rögzíti a Natural England
természetvédelmi célok megállapítását segítő megközelítését.5
Wales. A szárazföldi KTT-k természetvédelmi céljai a Natura 2000 kezelési terveket
tartalmazó weboldalon is elérhető „Core Management Plans” (Alapvető Kezelési Tervek)
alatt találhatók6. Ugyanitt megtalálhatók a kijelölést indokló élőhelyek és fajok számára
megállapított természetvédelmi objektívák. Minden objektíva tartalmazza az adott élőhely
vagy faj kedvező védettségi állapotának területspecifikus leírását. E leírás a kezelési tervben
szereplő teljes területre vonatkozik, de az önálló kezelési egységek is feltüntetettek. A
természetvédelmi objektívák a következő két elemből állnak: 1) az élőhely vagy faj jövője,
2) teljesítmény-indikátorok. Az élőhely vagy faj jövője a védelem elérni kívánt célja, a
természetvédelmi célokat pedig a teljesítmény-indikátorok teszik mérhetővé. A teljesítmény3

Ld. pl.: http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fascicule_4_objectifs_de_gestionactions_17102012_cle0f1b18.pdf
4
A természetvédelmi célokat illetően ld.:
http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/conservation/designations/sac/conservationobjectives.aspx
5
Elérhető: http://publications.naturalengland.org.uk/publication/6734992977690624
6
http://naturalresourceswales.gov.uk/splash?orig=/ (a „designated sites / Special Sites Project” alatt)
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indikátorok lehetnek tulajdonságok (pl. populáció, kiterjedés, állapot) vagy egyéb tényezők
(pl. legeltetés), valamint a hozzájuk tartozó határértékek, amelyek alapján a monitorozási és
más adatok segítségével meghatározható, hogy a természetvédelmi célok milyen mértékben
valósultak meg.
Svédország.Atermészetvédelmicélok megállapításának irányelveit a Svéd Környezetvédelmi
Ügynökség által a Natura 2000 területek kezelésére kiadott útmutatója tartalmazza 7. A
természetvédelmi célokat az adott területnek az élőhely vagy faj (természetföldrajzi szintű)
kedvező védettségi állapotához való hozzájárulását figyelembe véve kell megállapítani.
A releváns természetvédelmi célok fontosságát (a 6.3 cikket átvett nemzeti jogszabályok
szerinti) megfelelőségi vizsgálat is hangsúlyozza. Az útmutató példákat is ad arra, hogy a
természetvédelmi célokat hogyan célszerű megfogalmazni, pl.:
 Legyenek egyértelműek és könnyen érthetőek.
 Elsősorban olyan szempontokat tartalmazzanak, amelyek megfelelő kezelési
intézkedésekkel kontrollálhatóak.
 Monitorozásuk és ellenőrzésük könnyen, ésszerű idő- és költségráfordítással megoldható
legyen.
A célokat átlagértékek helyett javasolt határértékek vagy intervallumok formájában
megfogalmazni. Javasolt továbbá a jellemző fajok előfordulásához kapcsolható indikátorok
használata. A céloknak stabil, kedvező védettségi állapotot kell tükrözniük, nem többet. Az
alábbiakban néhány példát sorolunk fel egy Natura 2000 terület erdei élőhelytípusai számára
megállapított természetvédelmi célokra:
Élőhely
*9010 Nyugati tajga

9050 Aljnövényzetben
gazdag fennoskandinai
erdők lucfenyővel (Picea
abies)
*91D0 Láperdők

Terület
area

%

Természetvédelmi célok

2116 ha

8%

● A terület fenntartása vagy növelése
● A holtfa mennyiségének kb. 20%-os növelése8
● Legalább két jellemző fajnak elő kell fordulnia a terület
x%-án.

88 ha

2%

● A terület fenntartása vagy növelése
● A holtfa mennyiségének kb. 20%-os növelése.
● Legalább két jellemző fajnak elő kell fordulnia a terület
x%-án

529 ha

12%

● A holtfa mennyiségének kb. 20%-os növelése.
● Zavartalan hidrológiai viszonyok biztosítása.
● Legalább két jellemző fajnak elő kell fordulnia a terület
x%-án.

Natura 2000 i Sverige. Handbok med allmänna råd (pages 22-28);
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0131-0.pdf
8
A korhadéklakó rovarok számára élőhelyet biztosító összes száradék, tuskó, illetve korhadó és kidőlt fa
mennyiségének %-a.
7

7

2. A természetvédelmi célok integrálása osztrák állami erdőkben. Erdőkhöz
kötődő madárfajok védettségi állapotának javítása
Kulcsszavak: együttműködés az erdőgazdálkodók és a természetvédelmi szervezetek
között, a természetvédelmi intézkedések integrálása az erdőgazdálkodásba, madárfajok
védelme az erdőben, holtfa, biotóp fák, őserdők megőrzése, kapacitásépítés.
Háttér
Ausztria területének 46%-át (kb. 3,9 millió ha) borítják erdők. Az erdők kb. 15%-a az állam
tulajdonában van. Az erdőkhöz kötődő madárfajok közel fele veszélyeztetett és szerepel
az osztrák vörös listán. E fajok változatos élőhelyeken fordulnak elő, és alkalmazkodtak az
erdészeti tevékenységek következtében igen korlátozott erdei struktúrákhoz.
Az Osztrák Szövetségi Erdőgazdaság (ÖBf – Österreichische Bundesforste) és a BirdLife
közös kezdeményezéssel egy projektet indított el az erdőkhöz kötődő madárfajok védelme
érdekében. A projekt céljai a következők:
– A veszélyeztetett madárfajok populációinak növelése,
– Az erdőgazdálkodási gyakorlat javítása és a természetvédelmi igények figyelembe
vétele (a minimális határértékek elérése),
– A helyes gyakorlatok beépítése az ÖBf rutinműködésébe.
Az érintett erdei élőhelyek közé jegenyefenyves-lucos-bükkösök (9410), bükkösök (9110,
9130, 9140, 9150) és tölgyesek (9160, 9170) tartoznak, A madárfajok közül a legfontosabbak
a harkályfélék (pl. közép fakopáncs Dendrocopos medius), de más fajok (pl. zuzmók,
rovarok és más gerinctelenek) is profitálhatnak a javasolt intézkedésekből. Bár az ÖBf és a
BirdLife együttműködésére nem a Natura 2000 keretei között került sor, az ÖBf várhatóan
felhasználja az így szerzett tapasztalatokat a Natura 2000 erdők kezelése során.
A projekt egy tanulmány kidolgozásával és egy útmutató („Madárvédelem az erdőkben”–
gyakorlati útmutató) létrehozásával kezdődött, melynek során két workshopot szerveztek
nemzeti és nemzetközi szakértők bevonásával. A workshopok során megfogalmazták az
erdei madárfajok védelméhez szükséges alapelveket, kritériumokat, mennyiségi célokat és
a becsült költségeket.
A természetvédelmi intézkedések tesztelése és a célok megállapítása
A fenti tanulmány konklúzióit három mintaterületen tesztelték,9 ahol elemezték az
intézkedések megfelelőségét és költségeit annak eldöntésére, hogy célszerű-e azok
alkalmazása a teljes ÖBf területen. A tesztelt intézkedések főként a következőkből álltak:
– a holtfa mennyiségének növelése: lehetőleg lombhullató fafajok; a kívánatos
mennyiségről egyeztetés történt az érdekelt felekkel; az intézkedés végrehajtásához
oktatás volt szükséges.
– olyan túlkoros, szuboptimális gazdasági potenciálú fák, amelyek nem kerültek kivágásra
a gyérítés során; főként elszigetelt tölgyes és bükkös facsoportokban.
– érett (≥ 120 év) faállományok megőrzése („biodiverzitás szigetek”); a közép fakopáncs
modellfajként való használata az intézkedés hatékonyságának értékelésére; a cél az
őserdők területének növelése volt.

9

A legkisebb adminisztrációs egység az erdőkerület (1000–4000 ha), melynek élén egy erdész áll; több
erdőkerület együtt alkotja az erdőadminisztrációt (20.000–40.000 ha), amelynek élén egy erdőmérnök áll.

8

További, opcionális intézkedések többek között a következők voltak: az erdőszegélyek
változatosabbá tétele, a természetes felújítás elősegítése, a pionír fafajok támogatása,
természetes fafajösszetétel kialakítása stb. Az információterjesztés, a tudatosság erősítésére
irányuló kampányok és a kapacitásépítés is a program részét képezték.
A tesztidőszak 2011-es lezárulását követően a fő eredményeket kiértékelték, majd
megegyeztek az ÖBf kezelésében álló állami erdők 2020-ig elérni kívánt céljai és a
végrehajtandó intézkedések tekintetében. A célok a következőket tartalmazzák:
Korhadékok, holtfa mennyiségének növelése: A mennyiségi cél 9 m3 holtfa/ha-ban lett
megállapítva vastag száradék (mellmagassági átmérő>20cm) formájában, ami növekedést
jelent a mintaterületeken jelen lévő átlag 3 m3/ha-hoz képest; a holtfa összmennyiségének
kívánt értéke 20 m3/ha.
Biotóp fák megőrzése: 5-7 biotóp fa/ha megőrzése (mellmagassági átmérő min. 50 cm),
beleértve 1-2 különleges természetvédelmi jelentőségű fafajt (pl. tölgy). A faállomány 1-2%-át
100 évnél öregebb fáknak kell alkotnia. A mintaterületeken 2,5 biotóp fa/ha fordult elő. A biotóp
fák mennyiségének ilyen mértékű növelése anyagi következményekkel jár.
„Biodiverzitás szigetek” kialakítása: érett (min. 120 éves) faállományokban a kezelésből
véglegesen kivett területeken erdőkerületenként 4 állandó biodiverzitás sziget (≥ 1 ha)
fenntartása.
A célok megvalósítása 2013-ban kezdődött. Az érintett szervezetek biztosak benne, hogy a
holtfára, a biotóp fákra és az állandó biodiverzitás szigetekre vonatkozó célokat 2020-ig el
lehet érni, de ehhez jelentős kommunikációs és oktatási erőfeszítésekre lesz szükség.
Az intézkedések végrehajtásának gyakorlati útmutatója a következőket tartalmazza:
– A kiszáradt fák és pionír fafajokat állományban hagyása (pl. gyérítés során);
– A hibásan növekedett, alacsonyabb gazdasági értékű fák előnyben részesítése (max.
50%);
– A fészeknek vagy fészkelőodúnak otthont adó fák megőrzése;
– Magányos tölgyfák és bükkfa-csoportok kiválasztása;
– Néhány fa kivágása 1 m-es magasságban;
– „Vágás helyett faragás”;
– A biodiverzitás szigetek hatásának felmérése a tervezés és a kivitelezés szintjén;
– Az őserdők kialakítására alkalmas állományok (≥ 120 év) leltárba vétele a kitermelésre
kijelölt erdőtípusok szerint;
– A célfajok minimális arányának megőrzése (pl. 10% tölgy);
– A lombkoronaszint minimális záródásának fenntartása az őserdő tulajdonságainak
megőrzése érdekében.
Tanulságok/konklúziók
 A projekt során szerzett tapasztalatok jól példázzák az erdőgazdálkodók és a
természetvédelmi szervezetek sikeres együttműködését a természetbarát erdészeti
gyakorlatok megállapítása érdekében.
 A kölcsönös megértés időbe telik, és ennek kedvezhet, ha egyes intézkedéseket az
érintett felek részvételével a gyakorlatban is tesztelnek. Az erdőkhöz kötődő madárfajok
védelme érdekében szükséges intézkedések megállapításához erdőgazdálkodókkal
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és természetvédelmi szakemberekkel 8 évvel ezelőtt megkezdett megbeszélésekre és
terepi vizsgálatokra volt szükség.
 A természetvédelmi célokra javaslatok tehetőek (pl. a holtfa mennyiségére vonatkozóan),
azonban az egyes célokat és intézkedéseket a különböző erdőtípusokban egyedileg kell
alkalmazni, és nagyon fontos, hogy az érintett felek egyetértsenek ezekben. E projekt
során a holtfa mennyiségére vonatkozó célok eleinte tudományos ismereteken alapultak,
melyeket később egyeztettek az érintett felekkel. Egyes célok (pl. a 120 évnél idősebb
állományok meghagyása) jelentős gazdasági következményekkel járhatnak, ezért ezeket
alaposan meg kell beszélni.
 Az intézkedések végrehajtásának költségeit és a korlátozásokkal járó kieső bevételt
pontosan ki kell számolni. Annak ellenére, hogy az osztrák állami erdők beruházási
költségei évente 4,5 millió eurót tesznek ki, a javasolt célok elérése érdekében további
anyagi támogatásra van szükség.
További információ:
Az ÖBf weboldala: http://www.bundesforste.at/index.php?id=554
Wichmann, G. Integrating Natura 2000 conservation objectives into public forests in
Austria. Előadás az erdőkről és a Natura 2000-ről az érdekeltek részvételével tartott 2.
munkaértekezleten: Lehetőségek és kihívások. Brüsszel, 2013. május 23. Európai Bizottság.
Elérhető: Circabc (1. sz. ügy) 14.10
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https://circabc.europa.eu/w/browse/28cb0d1f-bbf0-4b36-aedf-3909ecd486b7
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3. Az erdőgazdálkodási gyakorlatok javítása a Tullnerfelder Donau-Auen
Natura 2000 terület tulajdonosainak együttműködésével Ausztriában
Kulcsszavak: együttműködés az erdőgazdálkodók, a természetvédelmi szervezetek és az
erdészeti hatóságok között, természetvédelmi és erdészeti intézkedések a Natura 2000
területeken, erdőtulajdonosi hálózat, területspecifikus kezelési terv, információ, támogatás,
szerződések, földtulajdonosoknak nyújtott segítség.
Háttér
A Duna árterén található Natura 2000 terület („Tullnerfelder Donau-Auen”, 17.760 ha)
erdőgazdálkodásának javítását célzó kezdeményezést az alsó-ausztriai erdőtulajdonosok
és a természetvédelmi hatóság együttműködésével sikerült megvalósítani. A projektben
egy, a természetvédelem iránt elkötelezett földtulajdonosi közösség (BIOSA, Biosphere
Austria) járt el közvetítőként a földtulajdonosok és a természetvédelmi hatóság között.
A projekt fő célja a kommunikáció és a tájékoztatás minőségének javítása, illetve a
terület természetvédelmi céljaival és kezelési tervével összhangban levő intézkedések
megfogalmazása volt.
Együttműködés az intézkedések megtervezése és végrehajtása során
A projekt a földtulajdonosokkal való közvetlen kommunikáció javítását, illetve egy
földtulajdonosi hálózat létrehozását tűzte ki a Natura 2000 területen szükséges intézkedések
végrehajtására szolgáló új módszer kialakítása érdekében.
Az egyedi, területspecifikus kezelési tervet az érintett felekkel (pl. erdészeti hivatal,
erdőgazdaságok) közösen dolgozták ki. A cél az volt, hogy a szükséges intézkedéseket
konszenzus alapján határozzák meg és hajtsák végre. A projekt központjaként a Natura
2000 területen található egyik erdőgazdaságot használták a kezelési tervben meghatározott
erdészetiintézkedéseknépszerűsítéséhezésavégrehajtásukhozszükségesegyüttműködés
javításához. A földtulajdonosok az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA
2007-2013) támogatásával anyagi segítséget kaptak az erdei élőhelyek és fajok védelme
érdekében szükséges intézkedések végrehajtásához.
A projekt a földtulajdonosok és az alsó-ausztriai hatóságok képviselőinek tájékoztatásával
kezdődött. A területspecifikus terv kidolgozása során a résztvevők felkeresték az érintett
erdőket és megbeszéléseket folytattak a földtulajdonosokkal, ami lehetővé tette, hogy
az erdészeti intézkedések megtervezését a Natura 2000 terület kezelési terv céljaival
összhangban. A tervezett intézkedéseket az erdészeti hivatal képviselőivel is megvitatták a
területen tett látogatások során. Miután valamennyi érintett fél elfogadta az intézkedéseket,
megkezdődött azok végrehajtása.
Az intézkedések közé a következők tartoztak: biotóp fák megőrzése (fészkek és fészekodúk
védelme), költőhelyek védelme, holtfa mennyiségének növelése, folyóparti és holtágak
menti területek kivonása a kezelés alól, őserdő-szigetek kialakítása, a tölgy elegyarányának
fenntartása vagy növelése az ártéri erdőkben, a nemesnyár-ültetvények őshonos égerkőris-fűz erdőkké való átalakítása stb. Madárvédelmi kérdésekben intenzív konzultációk
folytak a BirdLife Ausztriával.
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A kötelezettségvállalás időtartamát az intézkedésektől tették függővé, pl. a biotópvédelmi
sávok esetében 5 éves, míg az őserdők és a fészkelőhelyek védelme esetében 20 éves
időszakot határoztak meg.
A helyi közösségek és érdekelt felek (vadászat, turizmus, halászat) képviselői számára
tájékoztatókat tartottak.
Eredmények és tanulságok
A projekt mintaként szolgál a Natura 2000 természetvédelmi intézkedések végrehajtásához
szükséges partneri kapcsolatokhoz. A természetvédelmi hatóságokkal együttműködve 15
erdőgazdaság és földtulajdonos 145 hektáron hajtott végre közel 22 természetvédelmi
projektet a Tullnerfelder Donau-Auen Natura 2000 területen. Ez az együttműködésre
alapozott megközelítés jól szemlélteti, hogy a földtulajdonosok beleegyezése mennyire
fontos a konfliktusok elkerüléséhez és a Natura 2000 projektek sikeréhez.
Ez volt az első eset, hogy valamennyi földtulajdonos lehetőséget kapott a tervezési és
végrehajtási folyamatban való aktív részvételre, és a természetvédelmi szükségletek
konstruktív megbeszélésére. A célok kitűzése és az egyéni természetvédelmi elképzelések
megvitatása közösen történt, az intézkedéseket pedig önkéntes alapon hajtották végre.
Az érdeket felek bevonásával zajló tájékoztatások és gyűlések a projekt kulcsfontosságú
elemei voltak. A projekt segített a földtulajdonosoknak a Natura 2000 erdőik kezelésében, és
tanácsot adott arra vonatkozólag, hogy a természetvédelmi intézkedéseket hogyan lehet úgy
kivitelezni, hogy azok ne ütközzenek az erdőgazdálkodási célokkal és ne okozzanak jelentős
jövedelemkiesést.
A tanácsadás és a földtulajdonosok gazdasági céljainak figyelembe vétele rendkívül fontos
volt a folyamat során. Az egyik legidőigényesebb feladat az érdekelt felek támogatása volt a
döntéshozatalban.
A kölcsönös megegyezéssel született intézkedések végrehajtásához szükséges forrásokat a
vidékfejlesztési alap (2007-2013) biztosította, de mivel a kötelezettségvállalások 5-től 20 évig
terjednek, a célok elérése érdekében gondoskodni kell a hosszú távú finanszírozásról is.
További információ:
http://www.biosa.at/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=68&lang=de

Kapcsolat: Renate Haslinger, biosa@landforstbetriebe.at
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4. Állami erdők kezelése a Belgium délkeleti részén lévő Natura 2000
területeken
Kulcsszavak: élőhely- és fajvédelem, az erdők kereskedelmicélúkezelése, erdőrezervátumok,
holtfa, habitatfák, az erdőszerkezet változatosabbá tétele, ökológiai folyosók, élőhelyek
helyreállítása.
Háttér
A vallon Regionális Erdészeti Hivatal (DNF) 100.000 ha állami erdőt jelölt ki a Natura
2000 hálózat alá. A hivatal az erdőszerkezet változatosabbá tétele, az élőhelyek és fajok
védelme, illetve a természetes regeneráció érdekében speciális intézkedéseket fogadott el,
valamint módosított az erdőművelési eljárásokon és az erdőgazdálkodási gyakorlaton. Az
erdőrezervátumok kijelölése egyszerűnek és költséghatékonynak bizonyult.
Vallónia fő erdei élőhelyeit különböző típusú bükkösök alkotják, de találhatók itt tölgyesek,
ártéri és folyómenti erdők is. A közösségi jelentőségű erdei fajok közül főként madarak, pl.
fekete gólya (Ciconia nigra), hamvas küllő (Picus canus), nagy őrgébics (Lanius excubitor)
stb. fordulnak itt elő.
Legfontosabb intézkedések
A DNF számos intézkedést fogadott el annak érdekében, hogy az erdei élőhelyek és
fajok kedvező védettségi állapotának fenntartása és az erdők kereskedelmi célú kezelése
egyaránt megvalósulhasson a Natura 2000 területeken. Ezen intézkedések többek között:
– A gyérítés, valamint a holtfák és a nagy biológiai értékű fák megtartásának kombinálása;
e fák megjelölése és regisztrálása. Az intézkedés célja a legalább 2 holtfa/ha, és
legalább egy biotóp fa/2 ha elérése.
– Erdőrezervátumok (művelés alól kivett erdők) kialakítása.
– Az erdei élőhelyek (pl. mészkerülő bükkösök) természetes regenerálódásának
elősegítése. Ez a kisebb tisztások, aljnövényzet és magas fák mozaikjával hozzájárul
az erdőszerkezet változatosabbá tételéhez.
– A közönséges lucfenyő állományok tarvágása a folyóvölgyekben és a tőzeges
talajokon, illetve a lucfenyő felújulásának megakadályozása.. Ez megteremti a
kulcsfontosságú erdei élőhelyek közötti ökológiai folyosók létrehozásának alapját,
javítja a fényviszonyokat, kedvez a természetes ártéri fás vegetációnak és ezáltal a
természetes vizek minőségének, továbbá helyreállítja a mocsarakat és tőzeglápokat a
lucfenyő számára alkalmatlan talajokon.
– Az erdőszegélyek vegetációjának változatosabbá tétele.
– Az erdőművelési eljárások és a fakitermelés időzítése oly módon, hogy az ne essen
egybe a madarak reprodukciós időszakával.
– A nyílt területek magas természeti értékű elemeinek (pl. tőzeglápok a Hautes Fagnes
fennsík körül) helyreállítását célzó műveletek.
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Fő konklúziók
– A Natura 2000 erdőkben a kedvező védettségi állapot fenntartása és az erdők
kereskedelmi célú kezelése egyaránt megoldható. A Natura 2000 kijelölés kompatibilis
az erdők többcélú kezelésével, beleértve az erdőgazdálkodást, a turizmust és a
vadászatot.
– Az erdőrezervátumok könnyedén kialakíthatóak a gazdálkodásra alkalmatlan
területeken: (meredek hegyoldalakon, nedves, sziklás talajon, ahol a fakitermelési
vagy közelítési munkálatok költségesek és/vagy nehezen megoldhatók), így azoknak
nincs jelentős hatása az erdő gazdasági funkciójára.
– A lucfenyő eltávolítása kedvez a Natura 2000 terület kijelölését indokló élőhelyeknek
és fajoknak, mint pl. a fekete gólya, a hamvas küllő és a nagy őrgébics. Mivel a
természetesen előforduló fa- és cserjefajok jól alkalmazkodtak a helyi földrajzi és
klimatikus körülményekhez, a természetes zavarás (széltörés, kártevők megjelenése
stb.) veszélye csökken.
– Néhány korlátozás új lehetőségeket teremt, hiszen hatásukra újra kell gondolni az addig
alkalmazott erdőművelési gyakorlatot. Ez olyan megoldásokhoz vezethet, amelyeket
addig nem alkalmaztak.
A projekt számos tanulságot is segített levonni az egyes intézkedésekre vonatkozóan, pl.:
– Az erdei élőhelyek természetes regenerációjának elősegítését követően az
Ardennekben az elmúlt évtized során gyakoribbá vált a termőtestképzés (bükk, tölgy).
Ezzel együtt továbbra is problémát jelent a túlszaporodott gímszarvas, ami a gyenge
talajokon veszélyezteti az őshonos fajok természetes felújulását, ezért a vadállomány
szabályozására van szükség.
– A belső erdőszegélyek a madarak és a rovarok számára élőhelyeket, a szarvas számára
táplálkozóterületeket biztosítanak, ami csökkenti a legelésből fakadó nyomást az erdei
ökoszisztémákon.
Kapcsolat: Ives Pieper, yves.pieper@spw.wallonie.be. Vallon Erdészeti Hatóság.
Előadás az erdőkről és a Natura 2000-ről az érdekeltek részvételével tartott 1.
munkaértekezleten: Lehetőségek és kihívások. Brüsszel, 2013. május 23. Európai
Bizottság. Elérhető: CIRCABC
https://circabc.europa.eu/sd/a/8782c8f1-6afa-4c08-8d70-e4b4c03650e9/Workshop_EU_
DG_ENV_13_12_2012.pdf
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5. A természetvédelmi célok integrálása az erdőgazdálkodásba. Erdei
élőhelyek védettségi állapotának helyreállítása Flandriában
Kulcsszavak: kedvező védettségi állapot helyreállítása, közösségi jelentőségű erdei
élőhelyek, holtfa, erdőrezervátumok, támogatások és más ösztönzések.
Háttér
Flandria területének kb. 11%-át borítja erdő. Ez az alacsony erdőborítás nem újkori jelenség,
eredete a középkorig nyúlik vissza. A múltban az erdőket elsősorban gazdasági hasznuk
(faanyag, vad) miatt értékelték, manapság azonban az erdők fő funkciója a társadalmikulturális ökoszisztéma-szolgáltatások (pihenés, tiszta levegő, természetvédelem stb.)
nyújtása, és kezelésük is ennek megfelelően történik.
Az erdőgazdálkodás jogi háttere szigorú és igen ambiciózus mind a lakosságra,
mind az erdőtulajdonosokra nézve. Az erőgazdasági üzemtervekre és a fakitermelési
engedélyekre az erdőtörvény szigorú szabályai vonatkoznak, és a természetvédelmi
törvény is erősen befolyásolja az erdőtulajdonos kezelési döntéseit. A háborítatlan
megőrzés és az elővigyázatosság elvei tiltanak minden olyan erdőművelési gyakorlatot,
ami a természeti értékek hosszú távú károsodásához vezethetnek. A korlátozások és a
kötelezettségek a Flamand Ökológiai Hálózatba eső magánerdőkre és a Natura 2000
különleges természetmegőrzési területeire is vonatkoznak (a magánerdők kb. fele esik
ezekbe a kategóriákba), bár az előírások kevésbé szigorúak és a minőségi célok kevésbé
ambiciózusak, mint az állami erdők esetében. Cserébe a tulajdonosok sokféle támogatást
vehetnek igénybe, pl. az erdeik lakosság számára való megnyitásához, erdőfelújításhoz
és erdőtelepítéshez, kezelési terv létrehozásához, természetvédelmi intézkedések
végrehajtásához stb. Emellett követelményeknek megfelelő erdőtulajdonosok igényelhetik
erdejük FSC-tanúsítását is a flamand kormánytól. Az eredmények értékeléséhez részletesen
kidolgozott monitorozási program áll rendelkezésre.
A védettségi állapot helyreállítása és az erdőgazdálkodás a Natura 2000 hálózatban
A 2007-ben végzett állapotfelmérés szerint az összes erdei élőhely kedvezőtlen védettségi
állapotban volt, ami ambiciózus regionális természetvédelmi célok végrehajtását vonta
maga után. Ezt az élőhelyek kedvező védettségi állapotára való hosszú távú törekvés
(az EU 2020-as Biodiverzitás Stratégiája) íjra elő. Elméletben e célokat a teljes területen
meg lehetett volna valósítani, azonban a gyakorlatban az élőhelyminőségi és -bővítési
intézkedéseket elsősorban az erdei élőhelyek több mint 50%-át (és az I. mellékletben
nem felsorolt élőhelyekkel együtt az összes erdő 1/3-át) magában foglaló különleges
természetmegőrzési területeken hajtják végre.
A Natura 2000 regionális célokat az összes különleges természetmegőrzési területen
előforduló valamennyi fajra és élőhelyre kidolgozták. A 2020-ra elérendő célokat a
Természetvédelmi és Erdészeti Ügynökség erre vonatkozó dokumentuma is részletesen
tartalmazza. 2020-ig 16 élőhelytípus védettségi állapotának javítására van szükség, a többi
esetében ezt a célt 2050-ig kell elérni. Valamennyi erdei élőhelytípus (kivéve a marginális
9150) az utóbbi kategóriába tartozik, hiszen esetükben a célok eléréséhez legalább
40 évre van szükség nagy léptékű erdősítési és állományátalakítási intézkedések miatt.
Az állományátalakítást olyan tempóban kell végezni, ami megfelel a fenntarthatóság és a
tartamos erdőgazdálkodás elveinek. Azonban ezen élőhelyek esetében is, jelentős pozitív
változásokat kell felmutatni 2020-ra. Az értékelési kritériumokat és a kedvező védettségi
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állapot elérésének követelményeit Thomaes et al. (2009) sorolja fel minden erdőtípusra
vonatkozóan; Thomaes et al. (2012) kézikönyvében pedig további útmutatás található az
erdőgazdálkodók számára az erdei élőhelytípusok kezelését, illetve az átalakítási műveleteket
illetően.
A holtfa és a túlkoros fák mennyiségének növelése Flandriában
A flamand erdészeti szakpolitika kifejezett törekvése a holtfa mennyiségének és minőségének
növelése, illetve a túlkoros fák megőrzése. Ezt kétféleképpen kívánják elérni. Egyrészt
a többcélú erdőkben az erdészeti munkálatok során meghagynak néhány korhadó és
kiszáradt fát, miáltal fokozatosan növelik a holtfa mennyiségét és minőségét. A túlérett fákat
a kitermelés során hektáronként néhány fa meghagyásával érik el.
Másrészt az erdőterület 2%-án kialakítanak egy szigorúan védett erdőrezervátumokból álló
hálózatot. E rezervátumokban spontán gyűlik fel a holtfa, és a fák természetes úton érik el
az idős kort (ún. „másodlagos őserdő”). A rezervátumokban zajló folyamatok elemzése azt
mutatta, hogy a holtfa átlagos nettó felhalmozódása kb. 1,5 m³/ha/év (nagy eltérésekkel), így
várhatóan átlagosan egy évszázadba fog telni a holtfa természetes mennyiségének elérése.
Mivel sok területen eleve viszonylag nagy mennyiségben találhatóak 100 évnél öregebb fák,
kb. ugyanennyi időre van szükség a túlkoros fák természetes mennyiségének eléréséhez is.
A szakemberek bíznak benne, hogy ez a két, egymást kiegészítő megközelítés segít elérni
az erdei biológiai sokféleség megőrzésére és helyreállítására irányuló célokat. Tanulmányok
egyértelműen igazolják az összefüggést a több holtfa és túlkoros fa (első és második
erdőleltárhoz viszonyított) jelenléte, illetve az azokhoz kapcsolódó biológiai sokféleség
állapotának jelentős javulása között.
Az erdőgazdálkodás ökológiai céljainak elérését segítő támogatások és más
ösztönzések
Az erdőtulajdonosokkal szemben támasztott óriási elvárásokat különféle támogatások
és más ösztönzők segítenek kompenzálni. Az erdőtulajdonosok számára elérhető
konkrét támogatásokat az állami és magánerdők tulajdonosai számára rendelkezésre
álló támogatásokról szóló 2003-as kormányrendelet tartalmazza. E rendelet értelmében
támogatás igényelhető az erdő nyilvánosság számára való megnyitásához, őshonos
fafajokkal történő felújításához, ökológiai funkcióinak támogatásához, illetve egy átfogó
kezelési terv készítéséhez.
Őshonos fafajokból álló erdőfelújítás esetén a támogatás összege fafajtól függően 15003200 euró/ha, ami elegyes állományok esetén 500 euró/ha-al növelhető, illetve további
500 euró/ha igényelhető, ha aljnövényzet vagy cserjeszint (pl. Corylus, Cornus, Viburnum)
telepítésére is sor kerül. A felújítás történhet mesterséges (ültetés) és természetes úton
egyaránt. Elvárás, hogy a felújítás megfeleljen a kezelési tervnek (ha van), és ne mondjon
ellent a terület általános természetvédelmi céljainak (pl. fenyér helyreállítása). A támogatás
meghatározza a felújítás minimális sűrűségét is. A kifizetések két részletben történnek:
az első 60%-ot a pályázó a pályázat elfogadását követően kapja, majd 5 évvel később a
felújítás eredményét a helyszínen ellenőrzik. Amennyiben megfelelő, sor kerül a maradék
40% kifizetésére.
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Az ökológiai funkciók támogatása a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelő,
jóváhagyott erdészeti üzemterv meglététől függ, amelyben a támogatott területeket
egyértelműen kijelölik. Négyféle terület jelölhető ki:
– Az erdőben található kisméretű, nyílt területek, melyek kezelése természetvédelmi céllal
történik (tavak, fenyérfoltok, fajgazdag gyepek): 125 euró/ha/év – Őshonos lombhullató
erdőállományok, melyek kezelése természetvédelmi céllal történik és „természetes
erdőtípus” kialakítására törekszik: 125 euró/ha/év
– Legalább 70 éves őshonos lombhullató- vagy erdeifenyő állományok, melyek kezelése
nem kifejezetten „természetes erdőtípus” kialakításának céljával történik: 50 euró/ha/év
– Hivatalosan magforrásként nyilvántartott őshonos fa- és cserjefajokból álló állományok,
melyek kezelése a hatékony maggyűjtés céljával történik: 50 euró/ha/év
Végül, a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelő részletes kezelési terv
kidolgozására is igényelhető támogatás: egyéni tulajdonosok 200 euró/ha-ra jogosultak,
több tulajdonos esetén ez az összeg 20-50 euróval nő hektáronként.
Azok az erdőtulajdonosok, akik erdejüket a fenntartható erdőgazdálkodás kritériumai
szerint művelik (és ezt egy jóváhagyott kezelési terv is igazolja), speciális támogatásokat is
igényelhetnek, illetve a mentesülnek az öröklési jog alól.

További információ:
Vandekerkhove, K. 2013. Integration of Nature Protection in Forest Policy in Flanders
(Belgium). INTEGRATE Country Report. EFICENT-OEF, Freiburg. Elérhető:
http://www.eficent.efi.int/portal/
Thomaes, A., Vandekerkhove, K., De Keersmaeker, L., Cornelis, J., Van Elegem, B.,
Roelandt, Bb. 2009. Bossen. In: T’Jollyn, F, Bosch, H., Demolder, H., de Saeger, S.,
Leyssen, A., Thomaes, A., Wouters, J., Paelinckx, D., Hoffmann, M. 2009. Ontwikkeling van
criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000
habitattypen. Versie 2.0. INBO.R.2009.46 pp. 223-290.
Thomaes, A., de Keersmaeker, L., Vandekerkhove, K. 2012. Droge bossen. In:
Van Uytvanck, J., de Blust, G. (eds.), Handboek voor beheerders: Europese
natuurdoelstellingen op het terrein: Deel I. Habitats. Leuven, Lannoo Campus en Instituut
Natuur- en Bosonderzoek, pp. 244-269.

17

6. Fenntartható erdőgazdálkodás a bulgáriai Szmoljan régió
Natura 2000 területein
Kulcsszavak: erdészeti üzemtervek, érintett felek bevonása, képzés, Natura 2000 integrált
kapacitásépítés, erdőgazdálkodási követelmények.
Háttér
Az ország körülbelül egyharmadát borító erdők fontossága kiemelkedő a Natura 2000
céljainak megvalósításához Bulgáriában. Jelenleg az erdőket a nemzeti erdőtörvénynek
megfelelően kezelik. E törvény meghatározza az erdő tulajdoni viszonyait, illetve
művelésének, felújításának, használatának és védelmének módjait a Bolgár Köztársaság
területén.
Az országosan védett területek nagy része (beleértve a Natura 2000 területeket) erdővel
borított, így a nemzeti erdészeti hatóságok hatókörébe tartozik, és ezáltal az erdészeti
ágazat a Natura 2000 területek kezelésének kulcsfontosságú szereplője Bulgáriában. A
hatóságok az erdőket tíz éves erdészeti üzemtervek alapján kezelik, ugyanakkor sok jelenleg
hatályos erdészeti üzemterv nem felel meg a Natura 2000 természetvédelmi céljainak, és
végrehajtásuk az erdei élőhelyek károsodásához, illetve egyes fajok zavarásához vezethet.
A Szmoljan régió Bulgária déli részén található; itt húzódik a Rodope, a Balkán-félsziget
legöregebb hegyláncának központi vonulata. A régió az Európai Zöld Öv részét képezi,
ami az európai kontinenst közel 40 évig keleti és nyugati blokkra osztó hajdani vasfüggöny
vonalát követi. Ez a terület olyan természetes élőhelyeket őrzött meg, amelyek menedékként
szolgáltak sok veszélyeztetett faj számára, és ott (zavarás hiányában) érintetlen ökológiai
hálózat alakulhatott ki.
A görög határhoz közel eső Rodope-hegységben (az Európai Zöld Öv más részeihez
hasonlóan) az ember és a természet közötti kapcsolat nem volt intenzív. A régió 1990-ig
katonai felügyelet alatt állt és oda a bejutás korlátozott volt, így Európa és a világ egyik
legfontosabb természeti területei közel érintetlenek maradtak. A régióban négy különböző
Natura 2000 terület található.
Mivel az erdőgazdálkodás a helyi lakosság egyik fontos bevételi forrása, valószínű, hogy a
Natura 2000 erdők védelmét szolgáló bármilyen intézkedések elutasításba ütköznek, ezért
rendkívül fontos az ökológiai és a gazdasági érdekek összehangolása.
Természetvédelem és fenntartható erdőgazdálkodás a Natura 2000 erdőkben
A projekt célja a Natura 2000 területeken található erdők védelme és fenntartható kezelése
Bulgáriában, különös tekintettel a Szmoljan régióra. A projekt során a Natura 2000 céljainak
és a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelő modellt alakítottak ki, ami más
bulgáriai régiók számára is mintaként szolgál. A projekt egyik kifejezett célja volt, hogy
segítsen az erdészeti gyakorlat és a Natura 2000 területek természetvédelmi céljainak
integrálásában.
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Ehhez két erdészeti üzemtervet választottak ki a Szmoljan régió két erdőgazdaságából.
Mindkét erdőgazdaság ugyanazon a Natura 2000 területen (Rodopi-Zapadni – BG0001030)
található, és mindkettő főként állami (önkormányzati), és kisebb részben magánerdőkből áll.
A projekt számára megfelelő erdőrészletek (Mihalkovo és Izvora-Devin) kiválasztását
követően számos három oldalú találkozót tartottak, melyek célja az erdészeti üzemtervek
kialakításával és a Natura 2000 előírásaival kapcsolatos kérdések (pl. erdőtípusok
meghatározása, a kedvező védettségi állapot fogalma, illetve annak elérési és fenntartási
módjai) tisztázása volt. A találkozókon az erdőgazdaságok képviselői, külső szakértők, és az
erdészeti üzemtervek kidolgozásával megbízott cég képviselői vettek részt.
A Natura 2000 céljait integráló erdészeti üzemtervek bemutatása
Az erdei élőhelytípusok azonosítása az élőhelyvédelmi irányelv és „A Közösségi jelentőségű
élőhelyek azonosítása Bulgáriában” c. kézikönyv előírásai szerint végzett erdőleltárok
adatai alapján történt. A munka során megbecsülték az azonosított erdei élőhelytípusok
védettségi állapotát, és minden erdőrészletre megtervezték a szükséges területspecifikus
intézkedéseket.
Minden élőhelytípusban kijelöltek egy bizonyos területet (Mihalkovóban az élőhely 10-23%át, Izvora-Devinben 10-37%-át) őserdők létrehozására. „*9530 Mediterrán (szubmediterrán)
fenyőerdők endemikus feketefenyővel” (42.66 pontuszi feketefenyő erdők) élőhely esetében
jelölték az élőhely 100%-át kijelölték, mert a csupán 7,2 ha kiterjedésű terület védettségi
állapota kedvezőtlen.
A mihalkovói projektterület erdészeti üzemtervének hivatalos ellenőrzésére az érintett felek
második találkozóján, 2012 augusztusában került sor. Ekkor az erdő kezelésére vonatkozó,
a külső szakértők által tett javaslatok és előírások megvitatása is megtörtént. A fő kérdések
a kitermelés különböző módjaival kapcsolatos, az erdők természetesebb szerkezetének
(változatos sűrűség, koreloszlás, fedettség stb.) elérését célzó javaslatokat érintették,
különösen a lombhullató erdőkre (bükkösök, tölgyesek) vonatkozóan. A javaslatokat az
üzemtervekbe is bevették. Az így kidolgozott üzemterveket az erdészeti hivatal műszaki
erdészeti bizottsága hagyta jóvá.
Ezen túlmenően egy nemzeti szintű munkacsoportot is létrehoztak, melynek feladata az
erdőtörvény módosítási javaslatainak benyújtása és egy nemzeti erdőstratégia kialakítása
volt. A munkacsoportban a WWF Duna-Kárpátok Program bulgáriai irodája is részt vett.
Helyi kapacitásépítés a Natura 2000 erdők fenntartható kezelése érdekében
A Natura 2000 erdők fenntartható kezelésének módjairól 2012 novemberében tartottak
egy regionális munkaértekezletet, ami olyan kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozott,
mint pl. a holtfa kezelése az erdei ökoszisztémákban. Ez a téma Bulgáriában általában
nem sok figyelmet kap, sőt, a holtfa jelenlétét sokszor veszélyesnek tartják. A Natura 2000
területek fenntartható kezelésére vonatkozó gyakorlati tapasztalatszerzéshez tanulmányutat
szerveztek Németországba.
A résztvevők terepi bemutatók során ismerhették meg a biotóp fák funkcióit, és megtanulhatták
azok kijelölésének módját.
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Fő eredmények és tanulságok
A Natura 2000 követelmények erdészeti üzemtervbe integrálása a Szmoljan régió két
erdőgazdaságában sikeresen megtörtént.
A Natura 2000 területeken alkalmazott fenntartható erdőgazdálkodási módszerekre
vonatkozó tudásátadásra munkaértekezletek, oktatások, és egy németországi tanulmányút
formájában került sor.
A projekt elősegítette a Natura 2000 területek kezelését célzó helyi kapacitásépítést. A
habitatfák azonosítása és kijelölése (a tudásátadást követően) a gyakorlatban is megtörtént.
A projekt eredményeit összegezték, hogy a Szmoljan régión kívül is hasznos információként
szolgáljanak. A részletes eredményeket az erdészeti üzemtervekre vonatkozó jelenlegi
jogszabályok felülvizsgálata során fogják felhasználni.
További információ:
http://greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project/file.index.file/lang.2/
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/130909_final_report_en_final_mit_
fotodokumentation.pdf

20

7. A Natura 2000 Zöld Melléklet: eszköz a védett élőhelyeket és fajokat
tartalmazó erdők kezeléséhez Franciaországban
Kulcsszavak: erdőgazdálkodás, követelmények (kötelezettségek) és javaslatok, magánerdők,
óvintézkedések, fészkelő madarak.
A Natura 2000 Zöld Melléklet (Annexes Vertes) egy referenciadokumentum az olyan Natura
2000 erdőterületek kezeléséhez, ahol az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvek szerint
védett élőhelyek és fajok vannak jelen. E melléklet a regionális erdőgazdálkodási programok
(SRGS) részét képezi, és azt a Regionális Erdőtulajdon Központ (CRPF) állította össze
az erdészeti hivatalokkal együttműködésben. A melléklet minden közösségi jelentőségű
élőhelytípus és erdei faj vagy fajcsoport esetében specifikus kezelési követelményeket
(kötelezettségeket) és javaslatokat határoz meg. A Natura 2000 területeken az erdészeti
tevékenységek engedélyezéséhez a magánerdő-tulajdonosoknak rendelkezniük kell a
mellékletben előírtaknak megfelelő kezelési tervvel.
A Zöld Melléklet meghatározza továbbá a területen jelen lévő madárfajok fészkelő- és
pihenőterületei zavarásának elkerülésére vonatkozó követelményeket és javaslatokat, pl.
az ilyen területek körül tartandó távolságot. Nagy-Britanniában például februártól júliusig
biztosítani kell a háborítatlanságot a fészkelő területek 80 méteres körzetében. Akitermelendő
erdőrészletekben a fészkes fák és azok kb. 0,3ha-os (30m) környezetében a fakitermelés
tilos, és csak minimális mennyiségű beavatkozás végezhető.
A Regionális Erdőtulajdon Központok felelősek az erdészeti üzemtervek (pl. egyszerű kezelési
tervek, kezelési szabályozások, helyes erdőgazdálkodási gyakorlatok) jóváhagyásáért. E
központok részt vesznek az erdőgazdálkodási tevékenységek által (az e tervek által érintett
területeken jelen levő, megfelelően azonosított) a fészkelő- és pihenőterületekre gyakorolt
hatások elkerüléséhez szükséges óvintézkedések meghatározásában is. A háborítatlan zóna
kiterjedését helyi szinten, egyeztetés úján határozzák meg, így az régiónként eltérő lehet.
Kivonat a Champagne-Ardenne Natura 2000 régió regionális erdőgazdálkodási
programjának Zöld Mellékletéből
3. követelmény (kötelezettség)
A madarak és rovarok élőhelyeinek változatosságához hozzájáruló biotóp fák (száradékok,
kiszáradófélben lévő fák, az erdőtalajon fekvő korhadó, öregedő, túlkoros, illetve odvas fák)
megtartása, ha vannak. Ha nincsenek, meg kell keresni és meg kell őrizni az ilyen ökológiai
potenciált rejtő fákat. A kiválasztás történhet úgy, hogy e fák megtartása ne okozzon jelentős
anyagi veszteséget. Hektáronként legalább egy, legalább 35 cm (lehetőleg legalább 50cm)
átmérőjű biotóp fa megtartása kötelező. Utak mentén, és azok 50 méteres körzetében
található fák nem alkalmasak erre a célra.
5. követelmény (kötelezettség)
Fészket tartó vagy fészekodút rejtő fák nem vághatók ki. A költési időszak zavartalansága
érdekében az erdészeti munkálatokat el kell kerülni az egyes fajok (ragadozómadarak,
fekete gólya) által használt területek 200 m sugarú körzetében, a Zöld Mellékletben található
táblázatban meghatározott időszakokban. Kitermelés előtt az erdőtulajdonosoknak célszerű
tájékoztatást kérniük a Natura 2000 terület kezeléséért felelős szakemberektől az ott jelen
lévő fajokra vonatkozóan.
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További példák:
Annexe du Schéma Régional de Gestion Sylvicole en Bourgogne: http://www.foret-debourgogne.org/files/documentation/2011-09%20Annexe%20N%202000.pdf
Annexe Verte Natura 2000 du SRGS de Champagne Ardenne: http://draaf.champagneardenne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_verte_version_approuvee_cle0e9a67.pdf
Annexe Verte Natura 2000 au Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) de PoitouCharentes:
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Annexe_verte_Natura2000_PoitouCharentes.pdf
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8. Az együttműködés és a szerződések szerepe az erdőgazdálkodásban.
Vallée de la Loue et du Lison, Franciaország
Kulcsszavak: a Natura 2000 előírások integrálása az erdőgazdálkodásba, természetvédelmi
célok, Natura 2000 kezelési terv, konzultáció és tájékoztatás, együttműködés az
erdőtulajdonosokkal, Natura 2000 szerződések, támogatás.
Háttér
A 25.023 hektáros „Loue és Lison-völgy” Natura 2000 területen 76 önkormányzat található.
A terület kb. 50%-át (12.350 ha) borítja erdő, melynek közel fele (6640 ha) állami kézben
van. Az állami erdők 65 közösségi erdőből állnak, melyeket a Nemzeti Erdészeti Hivatal
(Office national des forêts, ONF) kezel. Az erdő többi része magántulajdonban áll.
A nagy erdőterületnek, a változatos domborzatnak és kitettségnek, illetve a meredek
lejtőknek köszönhetően a terület biológiai sokfélesége kiemelkedő. Az élőhelyvédelmi
irányelvben felsorolt élőhelytípusok közül öt megtalálható itt, és a terület rendkívül fontos
az erdős hegyoldalak és a hozzájuk tartozó élőhelyek (patakok, tufák, sziklák stb.)
megőrzése szempontjából is. A területen főként bükkösök és tölgyesek, valamint folyómenti
és ártéri erdők találhatók, illetve sok közösségi jelentőségű faj, pl. az eurázsiai hiúz (Lynx
lynx), a vörös kánya (Milvus Milvus), a sárgahasú unka (Bombina variegata), a csókarák
(Austropotamobius pallipes), illetve számos denevérfaj is előfordul.
A Natura 2000 természetvédelmi célok integrálása az erdőgazdálkodásba
Az erdészeti tevékenységek és a biológiai sokféleség védelmének összeegyeztetése
volt a Document d’objectifs („Docob”, a Natura 2000 területek természetvédelmi céljait,
legfontosabb teendőit és intézkedéseit tartalmazó kezelési terve)11 elkészítése során az
egyik elsődleges célkitűzés és egyben a legnagyobb kihívás. Egy helyi szakszervezet,
a Joint Union of Loue a helyi érdekelt feleket (tulajdonosok, állami erdők kezelői, állami
erdőgazdaságok) is bevonta a Docob előkészítésébe és végrehajtásába, ami lehetővé tette,
hogy olyan konkrét erdészeti intézkedéseket határozzanak meg, amelyek kompatibilisek a
biológiai sokféleség védelmével. Az „Erdők és kezelésük” munkacsoport kialakításában az
összes érdekelt részt vett, ami elősegítette a párbeszédet és a kölcsönös megegyezést.
A Docob többek között a következő kihívásokat és célokat fogalmazza meg:
– az erdőknek és az erdőgazdálkodásnak fontos szerepe van a területen, így a biológiai
sokféleség védelmére irányuló törekvéseket össze kell egyeztetni a gazdasági
tevékenységekkel és a lakossági használattal;
– figyelembe véve a terület topográfiai lehetőségeit és az egyes állományok háborítatlan
megőrzésének szükségességét, az alacsony intenzitású erdőművelés jelent járható
utat;
– az ártéri erdők helyreállítása szükséges az olyan területeken, amelyeket a tűlevelű
fafajokból álló ültetvények részben károsítottak;
– kívánatos a természetes, őshonos vegetáció, illetve korosztályi szerkezet fenntartása
és helyreállítása;

11

http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/vallees-de-la-loue-et-du-lison-a1923.
html
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– a vízi környezetre különös figyelmet kell fordítani;
– ki kell alakítani egy, a terület méreteinek megfelelő „őserdő-szigetekből” álló hálózatot.
A Docob három szinten, az erdőtulajdonosokkal (közösségekkel), az erdőgazdaságokkal,
illetve az állami erdők kezelőivel (Office National des Forêts, a franciaországi erdészeti
hatóság) írja elő az együttműködést.
A projekt során számos Natura 2000 szerződést kötöttek helyi közösségekkel. Például a
Nans-sous-Sainte-Anne városával kötött szerződés segített egy közösségi jelentőségű ártéri
erdő helyreállításában egy alternatív technika („cable-mat” – dróthálóból készült hordozható
járófelület) alkalmazásával. Ez a technika rendkívül előnyös vizes élőhelyek és talajok esetén,
bár a közösség számára extra költségekkel jár. E költségeket a Natura 2000 szerződés
fedezte.
Az önkormányzatokkal való együttműködés során számos őserdő-sziget kijelölésére is
sor került. E szigetek lehetővé teszik, hogy a fák elérjék az öreg kort, illetve a holtfa és az
ahhoz kapcsolódó fajok jelenlétével kedveznek a biológiai sokféleségnek. Az erre alkalmas
állományok kitermelhető korúak, és bennük hektáronként legalább 10 nagy, öreg fa található.
A ki nem termelt faanyagból származó bevételkiesésért a közösség kompenzálást kapott
(akár 4000 euró/ha, 30 éves periódusra vonatkozóan).
Továbbá, a patakok és a hozzájuk tartozó vízi fauna védelmét illetően az erdőgazdaságok és
az erdészeti szakemberek tájékoztatást kaptak.
Tanulságok
A biológiai sokféleség megőrzésének erdőgazdálkodásba való integrálása a Joint Union of
Loue és az érdekelt felek (állami erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók és állami szervezetek
(ONF)) közötti együttműködésnek köszönhető. Az együttműködés különösen fontos volt a
közösségi erdőkre és erdészeti beruházásokra vonatkozó tervek felülvizsgálata során. A
Natura 2000-rel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kérdések integrálását (azaz az
erdészeti üzemtervek módosítását) nagyban elősegítette az összes érdekelt fél részvétele,
illetve a szerződések kötése az érintett közösségekkel.
Az erdészeti tevékenységek és a biológiai sokféleség megőrzése nem összeegyeztethetetlen
a Natura 2000 területeken, de komoly elköteleződést és hosszú távú koordinációt igényel
szoros együttműködésben az érdekelt felekkel. Emellett emberi és anyagi erőforrásokra,
illetve az intézkedések megvalósításával és/vagy az alternatív technikákkal járó extra
kiadások vagy kieső bevétel kompenzálására is szükség van.

További információ: A 2013. május 23-i munkaértekezleten tartott előadás. Elérhető:
Circabc (5. sz. ügy)12.
Kapcsolat: Anne Galibert, Fédération nationale des Communes forestières,
anne.galibert@communesforestieres.org, Maurice Demesnay, President du Syndicat Loue
Lison, opérateur du site Natura 2000 Loue Lison. Emmanuel Cretin, chargé de mission.

12

https://circabc.europa.eu/w/browse/28cb0d1f-bbf0-4b36-aedf-3909ecd486b7
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9. A siketfajd védelmét szolgáló erdők a Vogézekben (Franciaország)
Kulcsszavak: Siketfajd, természetvédelmi intézkedések, kezelési terv, őserdő állományok
(„szigetek”), önkormányzati erdők, Natura 2000 szerződések, erdőgazdálkodási útmutatás.
Háttér
A franciaországi Vogézek erdői adnak otthont a siketfajd egyik alfajának (Tetrao urogallus
major). A siketfajd élőhelyi igényei rendkívül speciálisak: összefüggő, változatos
szerkezetű, idős tűlevelű állomány, sűrű áfonyás (Vaccinium sp.) aljnövényzet és lazán
záródó lombkoronaszint biztosítanak megfelelő táplálkozási lehetőségeket a faj számára.
A siketfajd vogézek-beli élőhelye a helytelen erdőgazdálkodási gyakorlat, a túlszaporodott
gímszarvas- és vaddisznóállomány, valamint a turizmus miatt szétdarabolódott és
károsodott. A faj fennmaradását több egyéb tényező is veszélyezteti, pl. a változatos,
őshonos fafajokból álló erdők monokultúrákká alakítása; ragadozók (pl. vörös róka Vulpes
vulpes) növekvő jelenléte; kerítésnek ütközés; illetve egyes területeken a túl intenzív
vadászat. A Franciaország északkeleti részén húzódó Vogézek a siketfajd ezen alfajának
nyugati elterjedési határát, és egyben utolsó menedékét jelentik. Az elmúlt 10 év során
drasztikusan csökkenő populáció jelenleg körülbelül 100 egyedet számlál. 2007 óta egy
LIFE program kerete között törekszenek a siketfajd megmentésére Lotaringiában.
Természetvédelmi intézkedések
Az intézkedések a Vogézek erdeinek emblematikus fajának, a siketfajd populációjának
fennmaradása és növekedése számára szükséges kedvező élőhelyek fenntartására és a
zavartalanság biztosítására koncentráltak. A projekt céljai a következők voltak:
– A siketfajd igényeinek megfelelő erdőgazdálkodás kialakítása, beleértve nagy (900 ha)
érintetlen területek kijelölését, az erdészeti szakemberek tájékoztatását és képzését, és
egy útmutató kiadását;
– A faj előfordulási területei körül olyan zavartalan területek kijelölése, ahova bizonyos
időszakokban tilos a belépés (ez a turistautak elterelését is jelenti);
– A turisták és a lakosság tájékoztatása a siketfajdot fenyegető veszélyeket illetően.
A projekt azt is igyekezett bemutatni, hogy egy faj és élőhelyének védelme sikeresen
összeegyeztethető a gazdasági tevékenységekkel, ezért a projekt olyan, a siketfajd
populációjának növelésével összeférő tevékenységeket is támogatott, amelyek nagy
valószínűséggel elősegítik a térség gazdasági, társadalmi és turisztikai fejlődését. A
siketfajd védettségi állapotának javítását szolgáló intézkedések jó hatással vannak a teljes
erdei madárfaunára, és a projekt jelentős mértékben hozzájárult a siketfajd jelenleg készülő
nemzeti védelmi tervéhez is.
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A legfontosabb végrehajtott intézkedések többek között:
– Kétféle őserdő-sziget kialakítása az önkormányzati erdőkben: az egyikben az
erdőművelést 30 évre teljesen leállították, a másikban az erdőgazdálkodás továbbra
is folytatható, de a nagyobb fákat 30 évig meg kell őrizni. Az intézkedés Natura 2000
szerződések formájában történt, és jelenleg több mint 800 hektárnyi ilyen sziget található
a közösségi erdőkben.
– Az intézkedés célja, hogy az alsó koronaszint és az aljnövényzet több fényhez jusson,
ami elősegíti az áfonya térfoglalását. Ez alkalmassá teszi a területet a siketfajd számára.
– A siketfajdnak kedvező erdőművelési gyakorlatot ismertető útmutató készítése és
kiadása „Siketfajd-védelmi erdők: erdőművelési útmutató” címmel. Az útmutató konkrét
tanácsokat és javaslatokat ad az erdőgazdálkodóknak a faj számára megfelelő élőhelyek
fenntartására és létrehozására vonatkozóan. Összeállítása számos partner (nemzeti és
helyi hatóságok, magán és állami erdőgazdálkodók, társadalmi szervezetek, kutatók
stb.) együttműködését igényelte; célja pedig az volt, hogy megteremtse az erdészek és
a siketfajd-védelmi szakemberek közötti kommunikáció alapját.
– Az erdészek oktatások során ismerhették meg az útmutatóban javasolt intézkedések
végrehajtásának módját, pl. a fák kijelölését.
– A Natura 2000 terület céljait tartalmazó dokumentumot (Docob) is konzultációs folyamat
során állították össze, több mint 300 fő részvételével.
– Az egyes partnerek közötti együttműködéssel ismeretterjesztési és oktatási
tevékenységek is megvalósultak. E tevékenységek közé tartozott az erdőt és a siketfajdot
bemutató, iskolások számára készített “La Forêt du Grand Tétras” (A siketfajd erdeje) c.
kiadvány összeállítása. Az ismeretterjesztő foglalkozásokon 125 osztály 2700 tanulója
vett részt.
További információ: http://lifetetrasvosges.lorraine.eu/jahia/Jahia/site/tetras/
http://lifevideos.eu/videos/?id=LIFE08_NAT_FR_000474_02_FR_HABIT.mp4
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10. A Natura 2000 kezelés megtervezése, Baden-Württemberg, Németország
Kulcsszavak: Natura 2000 kezelési terv, erdészeti üzemterv, a Natura 2000 előírások
integrálása az erdőgazdálkodásba, természetvédelmi célok, konzultáció és tájékoztatás,
együttműködés az erdőtulajdonosokkal, Natura 2000 szerződések, támogatás.
Háttér
Baden-Württemberg a Német Szövetségi Köztársaság egyik legtöbb erdővel rendelkező
tartománya. Körülbelül 1,3 millió hektár erdő terül el a tartomány 38%-án. Az erdők 24%a az állam, kb. 40%-a önkormányzatok és helyi hatóságok tulajdonában áll („társasági
erdő”), míg 36% magánkézben van. A Németország délnyugati részén folytatott
erdőgazdálkodásra jellemző a különféle tulajdoni viszonyok keveredése és az erdőtulajdon
erdős szétdarabolódottsága: a magánerdők 89%-át 200 hektárnál kisebb birtokok alkotják,
melyek átlagos mérete kb. 1,4 hektár. Baden-Württemberg tartományban 350 Natura
2000 terület található összesen 633.027 hektáron, és az erdők 27%-a fekszik Natura 2000
területen.
A Natura 2000 erdők kezelési tervei
ABaden-Württembergben található Natura 2000 erdők kezelési terveit az erdészeti szolgálat
segít elkészíteni és végrehajtani. 2005-2008. között 17 különleges természetmegőrzési
területen és különleges védelmi területen végeztek kísérleti természetvédelmi és fejlesztési
terveket. A Baden-Württembergi Erdészeti Kutatóintézet (FVA) tanulmányozta és értékelte a
tartomány valamennyi állami, önkormányzati és magánerdejében előforduló erdőtípusokat
és erdei élőhelytípusokat. A szükséges természetvédelmi célokat, intézkedéseket és
beruházásokat élénk társadalmi konzultáció (tájékoztatások és bizottsági ülések) során
határozták meg. A Natura 2000 kezelési tervek kidolgozásához felhasználták az erdőleltár
adatait és az erdészeti üzemterveket is. 2008 óta a Natura 2000 területek kezelési tervei
szorosan kapcsolódnak az erdészeti üzemtervekhez, és elkészítésükben valamennyi
érdekelt fél részt vesz.
A kísérleti természetvédelmi és fejlesztési tervekre alapozott folyamatok legfontosabb
elemeit bevették a kezelési tervekbe is, különös tekintettel a természetvédelmi és erdészeti
szervek közötti munkamegosztásra és együttműködésre, a vizsgálati eljárásokra, a
társadalmi részvételre és a tanácsadó testületi gyűlésekre. A kezelési tervek a Natura 2000
területek közel felére készültek el.
A kezelési tervek összeállítása általában három lépésben történik:
a) Előkészítés:
A LUBW (állami környezetvédelmi ügynökség) és az FVA adatokat gyűjt a II. mellékletben
felsorolt fajokra vonatkozóan, és felméri azok védettségi állapotát; kidolgozzák a
természetvédelmi célokat és a szükséges intézkedéseket; az FVA és a regionális
erdészeti hatóságok megállapítják a tervezési alapelveket (természetvédelmi célok
és szükséges intézkedések) az egyes erdei élőhelytípusokra vonatkozóan; a második
fázisban az erdőket és a nyílt területeket egyaránt figyelembe veszik.
b) Társadalmi részvétellel zajló tervezés:
Kb. 15 hónapba telik; a tulajdonosok és gazdálkodók tervekről, célokról és eljárásokról
való tájékoztatásával kezdődik. Az indító ülésen egy tanácsadó testület felállítására
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kerül sor. A tervet általában külső szakértők bevonásával állítják össze, melynek során
különös figyelmet fordítanak a status quo biztosítására, illetve a kedvező védettségi
állapot fenntartására és helyreállítására. A természetvédelmi célokat és a szükséges
intézkedéseket tartalmazó tervezet összeállítása, megvitatása a tanácsadó testülettel,
majd nyilvánosságra hozatala; a nyilvánosságra hozatalt követően a tervezet hat hétig
véleményezhető. Az érintett felek aktív részvétele nyilvános és a földhasználókkal folytatott
konzultációk keretében, valamint információterjesztéssel bátorítható. A magánerdőtulajdonosok bevonására a tervezés kezdeti fázisában tájékoztatások és közgyűlések
formájában kerül sor. Ha változtatásokra van szükség a tervezetben a nyilvános
konzultációt követően, azt a regionális hatóságok és a tanácsadó testület beszélik meg.
A kezelési terv végleges változatát nyilvánosságra hozzák és az internetről is letölthetővé
teszik (ld. további információ alább).
c) Végrehajtás:
A végrehajtásért elsősorban az alacsonyabb szintű természetvédelmi hatóságok (a négy
állami hatóság Stuttgartban, Karlsruhében, Freiburgban és Tübingenben) a felelősek,
azonban a helyi erdészeti hatóságok felelőssége is nagy. A célokat és intézkedéseket a
rendszeres (az állami erdőkben 10 évente végzendő) erdőleltárok során kell meghatározni,
azonban a magánerdőkben ez nem kötelező. A helyi hatóságoknak általában nincs
végrehajtási jogköre.
A kezelési tervek nem kötelező érvényűek a magántulajdonosok számára. A
magánerdőkben az élőhelyek és fajok védettségi állapotát javító javasolt tevékenységek
végrehajtása önkéntes alapon, szerződéses keretek között valósul meg. A végrehajtás,
illetve a korlátozásokból fakadó bevételkiesés és a felmerülő költségek kompenzálása
pl. az EU által társfinanszírozott, az erdők számára elkülönített környezeti alapokon
(Umweltzulage Wald, UZW 13) keresztül történhet. A támogatások azonban a minimális
követelményeket nem teljesítő kis erdőtulajdonosok számára nehezen elérhetők.
A kezelési tervek összeállítása és a meglévő tervek végrehajtása (és így a tanulási folyamat)
jelenleg is zajlik. A célok a következők: kezelési terv létrehozása minden Natura 2000 terület
számára, oktatási programok kialakítása, és a meglévő támogatási eszközök optimalizálása.
További információ:
A kezelési tervek előkészítése (német nyelven): http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/
servlet/is/59480/. A kezelési tervek elérhetők:
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44926/
Spielmann, M. W. Bücking, Quadt, V. & F. Krumm 2013. Integration of Nature Protection in
Forest Policy in Baden-Württemberg (Germany). INTEGRATE Country Report. EFICENT-OEF,
Freiburg. http://www.eficent.efi.int/files/attachments/eficent/projects/badenwuerttemberg.pdf
Lásd még a 2013. május 23-i munkaértekezleten tartott előadást. Elérhető: Circabc (3. sz.
ügy)14.
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http://lw.landwirtschaftbw.de/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Umweltzulage+Wald+_UZW_
14 https://circabc.europa.eu/w/browse/28cb0d1f-bbf0-4b36-aedf-3909ecd486b7
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11. Az élőhelyvédelmi irányelv természeti és gazdasági hatásainak elemzése
erdészeti vállalatok esettanulmányai alapján Németországban
Kulcsszavak: az élőhelyvédelmi irányelv természeti és gazdasági hatásai, a kezelési tervek
elemzése, természetvédelmi intézkedések, ősfák.
Háttér
A természetvédelmi elvárásoknak az erdőgazdálkodásra és az erdészeti ágazatra
gyakorolt hatásait vizsgáló kutatási program során elvégezték az élőhelyvédelmi irányelv
gazdasági hatásinak elemzését, melyet a Német Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági
és Fogyasztóvédelmi Minisztérium támogatott.
Németország teljes erdőterületének kb. 24%-a tartozik a Natura 2000 hálózatba az
élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvek értelmében. Körülbelül 817.000 hektáron
találhatók erdei élőhelytípusok, amiből kb. 586.000 hektárt (72%) tesz ki az öt bükkös
élőhelytípus (2. táblázat). A legtöbb területet két élőhelytípus foglalja el: „9110 Mészkerülő
bükkösök (Luzulo-Fagetum)”, illetve „9130 Szubmontán és montán bükkösök (AsperuloFagetum)”, kb. 568.000 ha összterülettel.
A Natura 2000 erdőterület kb. 5%-a állami, míg 46%-a tartományi erdő. A közösségi erdők
kb. 21%-ot, a magánerdők kb. 28%-ot tesznek ki.
Fő természetvédelmi intézkedések
A tanulmány a „9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)” és a „9130 Szubmontán
és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)” számára kialakított kezelési terveken és
természetvédelmi célokon alapult. A Natura 2000 kezelési tervek végrehajtásának hatásait
az elérendő célok, illetve az erdőgazdaságok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján
vette figyelembe.
A Natura 2000 kezelési tervek elemzése alapján az állami bükkösökben leggyakoribb
természetvédelmi intézkedések a habitatfák, a holtfa és az őserdő-szigetek védelme vagy
mennyiségük növelése. Szintén fontos a természetes erdei élőhelyek jellemző fajainak
védelme, pl. a természetes felújítás elősegítésével, a ritka fafajok védelmével, illetve az
idegenhonos fajok (duglászfenyő, lucfenyő) fokozatos eltávolításával.
A tanulmányban azonosított főbb hatásokat az alábbiakban ismertetjük.
Az erdőgazdálkodás Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak országos
áttekintése
Nyolcvankilenc, főként bükkös élőhelytípussal rendelkező erdőgazdaságban végzett online
felmérés alapján a Natura 2000 területeken leggyakoribb intézkedések a következők: a
holtfa védelme és mennyiségének növelése (55%), az ősfák védelme és mennyiségük
növelése (49%); a habitatfák védelme és mennyiségük növelése (47%); természetközeli
erdőgazdálkodási gyakorlatok (43%), illetve a fafajok jelenlegi eloszlási arányának
megtartása és az élőhelyidegen fajok betelepítésének korlátozása (39%).
A felmérés rákérdezett a Natura 2000 intézkedések gyakorlati hatásaira is. A válaszadó
erdőgazdaságok fele az ősfák, a biotóp fák, illetve az őserdő-szigetek kijelölését a produktív
erdőterületben okozott veszteségnek könyvelték el.
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Ez általában a Natura 2000 terület 13%-át érintette. A válaszadó erdőgazdaságok
fele a természetes erdei élőhelyek megőrzését célzó intézkedéseket a fafajválasztás
korlátozásának tekintették. Az érett állományok megőrzését célzó, a hagyományos ciklust
meghaladó vágásforduló idejét az erdőgazdaságok egyötöde említette.
A holtfa megőrzését célzó intézkedéseket az erdőgazdaságok fele tekintette olyan
korlátozásnak, ami a kitermelhető faanyag mennyiségét (az értékesítés szempontjából) egy
tizenketted résszel csökkenti. Egyharmaduk gondolta úgy, hogy az extra munkavédelmi
intézkedések köbméterenként kb. 3 euróval növelik meg a kitermelési költségeket. A
mindennapos adminisztrációban jelentkező többletmunkát az erdőgazdaságok egyharmada
említette, és annak költségét átlagosan 12 euró/ha-ra becsülték. Összességében a nyereség
csökkenése és az extra költségek átlagosan 26,51 euró/ha/év veszteséget jelentenek, ami
az egyes erdőgazdaságok esetében 0-200 euró/ha/év közé esik.
Az erdőgazdaságokat a felmérés arról is megkérdezte, milyen kompenzációs eszközöket
részesítenének előnyben a gazdálkodás korlátozásáért. 56% az all-inclusive átalánydíjat,
26% szerződéses alapú rendszert részesítené előnyben, melynek során a kompenzáció
mértékét egyedileg állapítják meg az egyes gazdaságokra vonatkozóan, míg 9% az ún.
ökopontok gyűjtésére alapozott kreditrendszert választaná.
Az élőhelyvédelmi irányelv természeti
erdőgazdaságok esettanulmányai alapján

és

gazdasági

hatásainak

elemzése

A tanulmányt hat tartomány (Baden-Württemberg, Bajorország, Hesse, Mecklenburg-ElőPomeránia, Alsó-Szászország és Észak-Rajna-Vesztfália) 21 magán, közösségi és állami
erdőgazdasága alapján végezték el. Az erdőgazdaságok a Natura 2000 kezelési tervekben
felsorolt intézkedések közül elsősorban hármat emeltek ki, ami korlátozást jelentett számukra:
• Habitat- és biotóp fák kijelölése,
• Elegendő mennyiségű érett állomány megőrzése, valamint
• Az élőhelyre jellemző fafajok elegendő számának biztosítása.
Ezen túlmenően az adminisztrációs többletköltségek is hatást gyakorolnak az erdőgazdaságra
a Natura 2000 területeken.
A kieső bevételt átlagosan 40 euró/ha/év összegben határozták meg.
Habitat- és biotóp fák kijelölése
Az erdőgazdaságok többsége számára a biotóp- és ősfák kijelölése tartósan 3-4%-kal
csökkenti a termelékeny erdőterületet. Ezen intézkedések (valamint az érett állományok
megfelelő arányú megőrzése) nagyobb kockázattal járnak az emberek számára, illetve a
kitermelés és a felelősségvállalás is magasabb költségekkel jár. A megnövekedett járulékos
költségek köbméterenként kb. 1,5-2 eurót tesznek ki.
Elegendő mennyiségű érett állomány megőrzése
Az elegendő mennyiségű érett állomány megőrzését szolgáló intézkedéseknek két hatását
emelték ki a válaszadó erdőgazdaságok. Egyrészt az öreg fák alacsony aránya miatt az érett
állományok kitermelésének elhalasztása a vágásforduló meghosszabbodását jelenti, ami a
faanyag elértéktelenedésével járhat (pl. gesztkorhatás miatt). A másik problémát a változó
keretfeltételek miatt a vágásforduló rövidítésének korlátozása jelenti.
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Az élőhelyre jellemző fafajok elegendő számának biztosítása
Az élőhelyre jellemző fajok védelme érdekében szükséges leltárra vonatkozó, a Natura
2000 kezelési tervek által tartalmazott intézkedéseket a 21 erdőgazdaságból 14 a gazdasági
célok korlátozásaként értékelte. (Ez a mondat nem világos) A tanulmányban részt vevő
erdőgazdaságok a gyérítésből és a nyesésből fakadó közvetlen költségeket levonhatják a
nem az élőhelyre jellemző természetes felújítás, illetve fafajválasztás közép- és hosszú távú
megkötéseinek költségeiből.
Adminisztrációs többletköltségek
A Natura 2000 erdők kezelésére az erdőgazdaságokban átlagosan évente 2 euró/ha
adminisztrációs többletköltségek további hatással vannak. E költségek pl. az alacsonyabb
szintű természetvédelmi hatóságokkal az intézkedések végrehajtását megelőző koordináció,
vagy a biotóp- és ősfák kiválasztása és kijelölése során keletkeznek.
A projekt egyértelműen rámutatott, hogy az erdőgazdaságok számára több munkát és
kevesebb bevételt eredményez a Natura 2000 kezelési tervekben foglalt intézkedések
végrehajtása. Ha a faanyag ára a közeljövőben is növekedni fog, a Natura 2000 intézkedések
következtében felmerülő haszonáldozati költségek is növekedhetnek.

További információ:
– FFH-Impact projekt: Az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtása a németországi erdőkben. Az
erdőre gyakorolt gazdasági és természeti hatásokat bemutató esettanulmány az Institute of
Forest Based Sector Economics, a Becker, Borchers and Wippel tanácsadó iroda, Göttingeni
Egyetem Erdőgazdaságtani és Erdőleltár Tanszéke, és a Hamburgi Egyetem jogi karának
együttműködésével.
– Executive summary available at http://literatur.ti.bund.de/digbib_extern/dn052208.pdf
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12. Az öreg fák és a holtfa védelmét szolgáló „DE-AuT” koncepció
ismertetése, Baden-Württemberg, Németország
Kulcsszavak: habitatfák, holtfa, erdőgazdálkodás, monitorozás, háborítatlan megőrzés,
pihentetett területek (set aside), természetes lebomlási folyamatok, erdőrezervátumok.
A habitatfák és egy bizonyos mennyiségű holtfa jelenléte elengedhetetlen az erdei
biodiverzitás megőrzéséhez, és e paraméretek rendkívül fontosak az I. mellékletben
szereplő erdei élőhelyek védettségi állapotának értékeléséhez is. Emellett mindkét
szerkezeti elem kulcsfontosságú számos, a II. és IV. mellékletben felsorolt erdei és más
ritka vagy védett (madár)fajok védelme érdekében.
2008-ban a ForstBW állami erdőgazdaság elhatározta, hogy kialakít egy, az öreg fák és
a holtfa megőrzésére szolgáló koncepciót (Alt- und Totholzkonzept, AuT-Konzept), ami
biztosítja az I. mellékletben felsorolt erdei élőhelyek, illetve egyes, a II. és IV. mellékletben
felsorolt fajok kedvező védettségi állapotát, megfelel a kitermelésbiztonsági előírásoknak
és a gazdasági alapelveknek, integrálható a hagyományos erdőgazdálkodásba,
monitorozható, illetve a monitorozás eredményeinek megfelelően módosítható.
A sok, néha egymásnak is ellentmondó cél egyértelművé tette, hogy a koncepciót egy
természetvédelmi és erdészeti szakemberekből álló interdiszciplináris munkacsoport
segítségével kell kidolgozni, fajvédelmi, erdőművelési, természetvédelmi jogi,
munkabiztonsági, gazdasági és ellenőrzési szakemberek részvételével.
A koncepciót a németországi Baden-Württemberg tartományban dolgozták ki kutatók,
erdészeti és természetvédelmi szakemberek együttműködésével.
Az AuT koncepció három fő természetvédelmi elemből áll:
1. A fontos élőhelyi elemekkel (pl. nagy harkályodú, sasfészek, más védett faj fészke)
rendelkező magányos habitatfák megjelölése és védelme.
2. A habitatfák kb. 15 csoportjának azonosítása, megjelölése, térképre való felvételezése,
védelme. Ez lehetővé teszi, hogy a kijelölt habitatfák nagy méretet és öreg kort érjenek el,
változatos habitatszerkezeteket (pl. koronacsúcs-törés, korhadás) alakítsanak ki, és hogy
végül holtfává váljanak. E „habitatfa-csoportokat” valamennyi idősebb állományban ki kell
jelölni (átlagosan három hektáronként egy csoport).
3. Nagy természetvédelmi értékű kisméretű erdőfoltok – ún. vadrejtő sűrűk, menedékek –
kialakítása és a termelésből való kivonása a zavartalanság biztosítása, illetve a természetes
korhatási folyamatok elősegítése érdekében.
A kiválasztott állományokat és facsoportokat kivonják a termelésből, és hagyják, hogy
ott természetes folyamatok mehessenek végbe egészen a holtfa elkorhadásáig. A kijelölt
területek eltérő méretének és szerkezetének köszönhetően a nagyon öreg, korhadó fákból
kialakított facsoportok, a ritkább, magányos habitatfák, valamint a száradékok és a holtfa
egyenletesen oszlanak el az erdőben.
A területeket a ritka és védett fajok, öreg állományok, fontos élőhelyi struktúrák jelenléte,
illetve más erdészeti és ökológiai paraméterek alapján választják ki. A védelem elősegíti az
ezen elemektől függő fajok fennmaradását. A koncepció célja elsősorban az élőhelyvédelmi
irányelv II. és IV. mellékletében, valamint a madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt
fajok védelme. Ezek olyan ernyőfajok, amelyek védelme sok más faj számára is kedvező.
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Az eredmény a korhadó fák és a holtfa változatos jelenléte a meglévő, nagyobb
erdőrezervátumok közötti funkcionális kapcsolatot biztosító erdőkben, ami hozzájárul a
természetszerű erdők ökológiai állapotának további javulásához.
2010 óta az öreg fák és a holtfa védelmének koncepcióját az erdészeti gyakorlat BadenWürttemberg valamennyi állami erdőjében integrálja, a különleges természetmegőrzési
területeken belül és kívül egyaránt. Bár az önkormányzati és a magánerdők tulajdonosai
számára a koncepció nem kötelező érvényű, vannak, akik ennek ellenére is alkalmazzák,
főként a különleges természetmegőrzési területeken. Ennek oka, hogy a koncepció
bizonyítottan jó természetvédelmi eszköz, ami megfelel az I. mellékletben felsorolt erdei
élőhelyek, illetve a II. és IV. mellékletben szereplő sok faj esetében az öreg fák és a holtfa
jelenlétére vonatkozó előírásoknak, valamint figyelembe veszi a munkabiztonsági és
gazdasági alapelveket is. Más erdőtulajdonosok is alkalmazni fogják, amint kompenzációt
kapnak a piacképes faanyag ki nem termeléséből adódó veszteségekért, pl. növekvő uniós
támogatások formájában.
1. táblázat: Az AuT koncepció természetvédelmi elemei (Schmalfuß, 2010)
Sasfészkek, üreges fák, élőhelyeket
biztosító fák
Mi? Védett költő- és szaporodóhelyek
kivonása a művelés alól; jogi védelem
(BNatSch §44)
Hol? Lehetőleg habitatfa-csoportokban,
központi helyen
Habitatfa-csoportok
Mi? Egy vagy több, speciális
habitatszerkezetű fa és az azt körülvevő
fák
Hol? A fő hasznosítás alatt álló
állományokban, öreg állományokban,
örökerdőkben (Dauerwald)
Mikor? Kiválasztás a kitermelés
megkezdése előtt
Mennyi? kb. 3 hektáronként 1 habitatfacsoport (15 fából)
(lehet több vagy kevesebb!)
Meddig? Ameddig a fák természetes
úton ki nem száradnak; a holtfa az
állományban marad

Erdei menedékek
Mi? Legalább 1 ha méretű állományok vagy
állományrészek, melyekben a természetes
fejlődési és lebomlási folyamatok mehetnek végbe
(erdőművelés alól véglegesen kivont terület)
Hol? A terület kiválasztásának kritériumai:
● Kor (csak „öreg erdő”)
● Hagyományosan összefüggő élőhelyekkel
rendelkező erdők
● Kezelési intenzitás (lehetőleg extenzíven kezelt
erdők),
● Terület (alacsony növedék, speciális területek,
rossz megközelíthetőség, kevés út),
● Erdei biotóp-térképezés, ökológiai jelentőség
(barlangok, fajeloszlás),
● Speciális hely (öreg erdő közelsége),
● Közútbiztonság és erdővédelem
Mikor? Kiválasztás az erdészeti üzemtervezés során,
előzetes kiválasztás az erdészeti hivatalon keresztül
Mennyi? A helyi körülményektől és a megfelelő
állományoktól függően erdészeti hivatalonként
eltérő; összesen a teljes erdőterület 5%-a, beleértve
a bioszféra-rezervátumok „Bannwälder” és
magterületeit is

A koncepció az állami tulajdonú erdőkben kötelező érvényű, de más erdőtulajdonosok is
alkalmazhatják. A koncepció hozzájárul a ForstBW állami erdőgazdaság azon céljához, hogy
2020-ra az állami erdőterület 7%-át kivonja a termelés alól, és hagyja, hogy ott természetes
folyamatok érvényesüljenek. Ez az első becslések szerint évente 4 millió euróval fogja
csökkenteni az erdőből származó bevételeket a végrehajtás utolsó fázisában (Reger, 2010).

További információ:
Schmalfuß, N. 2010. Das Alt- und Totholzkonzept für den Landesbetrieb ForstBW.
AFZDerWald, 65(1), 10-12
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13. Az erdészeti tevékenységek esetében szükséges megfelelőségi
vizsgálatra vonatkozó útmutatás, Írország
Kulcsszavak: megfelelőségi vizsgálat, természetvédelmi intézkedések, lehetséges hatások,
enyhítő intézkedések, az erdőművelési munkálatok korlátozása/tiltása.
Háttér
Amint azt az EU élőhelyvédelmi irányelve, illetve a madarakra és a természetes élőhelyekre
vonatkozó 2011-es szabályozások (SI 477/2011) előírják, az erdészeti szolgálat köteles
előzetes vizsgálatot (szükség esetén megfelelőségi vizsgálatot) végezni olyan erdészeti
tevékenységek esetében, melyekhez beleegyezés, jóváhagyás vagy licenc szükséges. A
vizsgálat célja a Natura 2000 területekre (különleges természetmegőrzési területek (KTT) és
különleges védelmi területek (KVT)) gyakorolt potenciális negatív hatások kiszűrése.
Az erdészeti szolgálat 2012-ben egy olyan megfelelőségi vizsgálati eljárást alakított ki, ami
tartalmazza az általános eljárásokat, illetve a kékes rétihéja és a folyami gyöngykagyló
számára kijelölt KVT-k és KTT-k speciális előírásait is.
Abban az esetben, ha az előzetes vizsgálat szerint a projekt hatással lehet a Natura
2000 területre, a pályázónak Natura hatásnyilatkozatot kell benyújtania. E dokumentum
átvételekor, a projekt jóváhagyása előtt, az erdészeti szolgálat megfelelőségi vizsgálatot kell
végezzen.
Erdészeti tevékenységek esetében szükséges, egyes fajok ökológiai szükségleteit
figyelembe vevő megfelelőségi vizsgálat
A kékes rétihéja esetében szükséges megfelelőségi vizsgálat
A kékes rétihéja számára szükséges táplálkozóhelyek csökkenésének elkerülése érdekében
a 2011-es évre megállapított korlátozások szerint csak a körülzárt/feljavított füves területek
és a gyepes/szittyós területek erdősítése hagyható jóvá.
A kékes rétihéja KVT-n belül a következő területek nem erdősíthetők:
– nyílt/természetes állapotú (javítatlan) területek, beleértve a hangás lápokat;
– hangás, mocsaras vegetációval rendelkező (körülzárt vagy nyílt) területek;
– olyan körülzárt/feljavított területek, melyek jelentős mértékben közelítenek a természetes
vegetációhoz; és
– 2007 januárja óta ismét hasznosított nyílt/természetes állapotú (javítatlan) területek.
Erdősítési tevékenységek esetén a faj számára szükséges megfelelőségi vizsgálat előírja,
hogy a projektterület 20%-ának kifejezetten a kékes rétihéja élőhelyeinek javítását célzó, a
biológiai sokféleség növelésére kijelölt területekből kell állnia. Ezeket a (körülzárt vagy nyílt)
területeket, melyeken hangás, lápos részek is lehetnek, ki kell vonni az erdősítés alól, de az
erdősítésre kerülő terület szerves részét kell képezniük.
A kékes rétihéját a költési időszakban potenciálisan zavaró erdészeti műveleteket tartalmazó,
a KVT-en belüli vagy azon kívül tervezett projektek jóváhagyására és támogatására
vonatkozóan is vannak speciális eljárások.
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A fakitermelés és más zavaró műveletek esetén a korlátozások az ún. „vörös területekre”
koncentrálnak a kékes rétihéja költési ideje (április 1-augusztus 15.) alatt. A „vörös terület” az
ismert kékes rétihéja fészkek körül 1,2 km sugarú körben kijelölt zónát jelenti.
A folyami gyöngykagyló esetében szükséges megfelelőségi vizsgálat
A folyami gyöngykagyló (Margaritifera margaritifera és Margaritifera durrovensis) az
élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) és a vadvilágra vonatkozó jogszabályok (1976,
kiegészítve 2000-ben) értelmében védett. A legfrissebb becslések szerint Írországban
található az EU folyami gyöngykagyló-populációjának 46%-a. A faj jelenleg egész Európában
csökkenő tendenciát mutat.
Akövetelmények a folyami gyöngykagyló populációknak otthont adó folyók vízgyűjtő területén
tervezett, és azokra potenciálisan hatást gyakorló erdészeti tevékenységekre vonatkoznak,
különös tekintettel az ismert gyöngykagyló populáció 6 km-es hidrológiai körzetére. A
követelmények egy sor olyan intézkedést írnak le, melyek célja az erdészeti tevékenységek
potenciális negatív hatásának csökkentése, és amelyek kiegészítik az erdészeti szolgálat
egyéb irányelveit és szabályozásait.
A negatív hatások hatékony csökkentéséhez területspecifikus információkra és részletes
tervezésre van szükség. A megfelelő enyhítő intézkedések meghatározása a vizsgálatot
végző szakértő feladata. Ilyen intézkedések lehetnek pl.:
– pufferzónák kialakítása vagy szűrők alkalmazása az elvezetett vízben lebegő szilárd
anyagok megfogása érdekében;
– törmelékcsapda vagy az üledék megfogását szolgáló más eszközök;
– cserjeszint kezelése a tápanyagok területen tartása érdekében;
– vízlevezető hálózat elrendezése;
– műtrágya alkalmazásának korlátozása;
– a növényvédő- és rovarirtó-szerek alkalmazásának minimalizálása;
– a környezeti szempontoknak megfelelő gépek használata;
– kis környezeti hatású erdőművelési eljárások (pl. folyamatos erdőborítás) alkalmazása.
További információ:
http://www.agriculture.gov.ie/forestservice/grantandpremiumschemes/schemescirculars/ Ír
Erdészeti Szolgálat, 2012. A megfelelőségi vizsgálati eljárást ismertető tájékoztató (2012.
március).
B melléklet. A kékes rétihéjára vonatkozó megfelelőségi vizsgálati eljárás erdősítés esetén:
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/forestry/grantandpremiumschemes/
schemecirculars/AppendixBAAPRequirementsHenHarrierSPAsAfforestation140312.pdf C
melléklet. A folyami gyöngykagylóra vonatkozó megfelelőségi vizsgálati eljárás fakitermelés
és más, zavarással járó műveletek esetén:
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/forestry/grantandpremiumschemes/
schemecirculars/AppendixCAAPRequirementsHenHarrierSPAsFelling140312.pdf
Ír Erdészeti Szolgálat, 2012. A megfelelőségi vizsgálati eljárást ismertető tájékoztató.
D melléklet. A folyami gyöngykagylóra vonatkozó megfelelőségi vizsgálati eljárás erdészeti
tevékenységek esetén (2012. augusztus 20.):
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/forestry/grantandpremiumschemes/
schemecirculars/AppendixDAAPregardingFPMAug12210812.pdf
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14. Az írországi Őshonos Erdő Program. Egy eszköz a Natura 2000
erdőterületek kezeléséhez
Kulcsszavak: szétdarabolódott erdők, az őshonos fás területek védelme és területük
növelése, hatóságok közötti együttműködés, támogatások.
Háttér
Írország az unió egyik legkevésbé erdősült országa: területének csupán kb. 10%-át borítja
erdő. Ebből kb. 100.000 ha őshonos erdő (az ország területének kb. 1,2%-a). Egy 2003
és 2008 között elvégzett országos felmérés szerint az ír erdők 4 alaptípusra oszthatóak 15,
amelyek között az EU élőhelyvédelmi irányelvében felsorolt, a Natura 2000 kijelölést indokló
4 erdőtípus is megtalálható16. Az őshonos erdőkből közel 9500 ha esik Natura 2000 védelem
alá.
Írország őshonos erdeiben régóta folyik a fahasználat, így egyetlen terület sem tekinthető
teljesen természetesnek. Az évszázadok során az erdők olyannyira szétdarabolódtak, hogy
átlagos méretük csupán 6 ha, és csak nagyon kevés haladja meg a 100 ha-t. Ezen erdőket a
múltban faanyag és kéreg kinyerésre, széntermelésre használták, és a legeltetés is gyakori
volt.
Az elmúlt évtizedekben a kezelés intenzitása csökkent, és sok őshonos erdőt vagy teljesen
felhagytak, vagy részben vagy egészben idegenhonos tűlevelű fafajokból álló ültetvényekké
alakítottak át. Az idegenhonos fa- és cserjefajok közül sok özönfajnak bizonyult, illetve sok
erdőterületen a túl- és alullegeltetés is jellemzővé vált. Ennek következményeképpen sok
őshonos erdő biológiai sokfélesége rossz állapotba került, és az erdők kevésbé alkalmassá
váltak a minőségi faanyagtermelésre is.
Az Őshonos Erdő Program
Az Őshonos Erdő Programot az erdészeti szolgálat alakította ki a National Parks and Wildlife
Service, a Woodlands of Ireland és a Heritage Council együttműködésében. A program
célja Írország őshonos erdeinek és a hozzájuk tartozó biológiai sokféleségnek a védelme,
állapotuk javítása, és területük növelése megfelelő kezelés és erdőtelepítés útján. Ahol
lehet, a program támogatja a minőségi lombos fák termelését is.
A program két önálló elemből áll:
– 1. elem: a meglévő őshonos erdőállományok védelmére és állapotuk javítására
fókuszáló természetvédelem;
– 2. elem: új őshonos erdők telepítése.
A program ökológiai alapelvekre épül.. Minden esetben az adott területen legmegfelelőbb
őshonos erdőtípust kell képviselni. A fafajválasztás a talajtípus és a fent említett élőhelyi
csoportosítás alapján történik.

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), kőris (Fraxinus excelsior), éger (Alnus glutinosa) és nyír (Betula
pubescens).
16
Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken (91AO), enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91 EO), a Britszigetek tiszafásai (Taxus baccata) (91JO) – a kőriserdők egy változata) és láperdők (91DO) – a nyírerdők
egy változata.
15
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Anyagi segítség támogatások formájában vehető igénybe. Az 1. elemhez egy 5000 eurós
támogatás két részletben kerül kifizetésre: 75% a munkálatok megkezdésekor, a fennmaradó
25% pedig 4 évvel később, amennyiben a költségek ellenőrzése megtörtént, a munkálatokat
megfelelően végezték el, és a projekt elérte a kívánt eredményeket. A pályázók 7 éven
keresztül éves prémiumot is kapnak a projekt fenntartásáért, illetve a földtulajdonosokat
kompenzálják az erdő őshonos erdőként való kezelése következtében a faanyagtermelésből
kieső bevételért. A 2. elem támogatásának első részlete 4100 euró, második részlete
1100 euró. A 481 euró/ha éves prémiumot a gazdálkodók 20 éven keresztül vehetik igénybe.
Eredmények és tanulságok
Az Őshonos Erdő Program Írország nemzeti erdészeti szakpolitikájának kulcsfontosságú
természetvédelmi intézkedése. A program számos más, az őshonos erdőkből származó
előnyöket és funkciókat is támogat, pl. táj, kulturális örökség, fa és nem fa termékek és
szolgáltatások, hagyományos erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása, környezeti
nevelés, szénmegkötés.
A program 12 éve működik és jelentős sikereket ért el a földhasználók körében, akik
számára problémát jelentett az erdők gazdaságtalanná vált kezelése. 2011 végéig a
program segítségével több mint 3500 ha erdő jutott támogatáshoz. A program lehetőséget
ad Írország őshonos erdői és a hozzájuk kapcsolódó biológiai sokféleség megőrzésére és
kiterjesztésére, illetve a Natura 2000 területek kedvező védettségi állapotához is jelentősen
hozzájárul.
További információ:
http://www.teagasc.ie/forestry/grants/native_woodland_scheme.asp
Az Őshonos Erdő Program alapelvei (frissítve: 2013. február):
http://www.teagasc.ie/forestry/docs/grants/NWS_Establishment_Aug2011_Feb13.pdf
Kapcsolat: Orla Fahy, orla.fahy@agriculture.gov.ie. Kevin Collins,
Kevin.Collins@agriculture.gov.ie. Forest Service.
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15. Bosco della Fontana, Olaszország. Holtfa visszahagyását és mennyiségi
növelését szolgáló eljárások a korhadéklakó rovarok védelme érdekében
Kulcsszavak: korhadéklakó rovarok védelme, holtfa, idegenhonos fajok kiirtása.
Háttér
A Bosco della Fontana rezervátum egy 233 ha-os Natura 2000 terület a Pó-síkságon,
ahol az egyik legjobb állapotban megmaradt gyertyános tölgyes reliktumerdő található.
Ennek a tölgyestípusnak a területe összesen 8000 hektárra csökkent. A Pó-síkság
legtöbb erdejéhez hasonlóan a Bosco della Fontana rezervátumot is a visszafordíthatatlan
természetföldrajzi elszigetelődés veszélye fenyegeti az utak, a fokozódó urbanizáció, és az
intenzív mezőgazdaság következtében.
Ezzel együtt a területen több mint 1750 gerinctelen-, 102 madár-, 6 kétéltű-, 9 hüllő- és
24 emlősfaj található. Az év különböző szakaszaiban jelen van a területen a korhadéklakó
rovarokra specializálódott ritka fekete harkály (Dryocopus martius) és három másik harkályfaj.
Ez a természetvédelmi beavatkozások (egy LIFE projekt keretei között megvalósult) első
szakaszának hatékonysága szempontjából jelentős.
A területen az élőhellyel összeegyeztethető maximális diverzifikációra alapuló
természetvédelmi stratégiát alkalmaztak a vegetáció elszigeteltség következtében
megváltozott szerkezeti összetétele miatt. A cél olyan kiegyensúlyozott, mozaikos élőhelyek
újbóli kialakítása volt (különösen az erdei környezetben), ahol elegendő mennyiségű öreg
fa, holtfa és durva fás hulladék található, azaz ahol az erdőszerkezet az őserdőkre jellemző.
A cél elérését kezdetben egy LIFE Nature projekt támogatta.
Megvalósított intézkedések
A projekt során különös figyelmet fordítottak az újrahasznosítására: a vörös tölgyeket
durva fás hulladékká, a platánokat mikroélőhelyekké alakították át a korhadéklakó rovarok
számára. Ezt a vörös tölgy egyedek gyökerestől való kifordításával és felaprításával, illetve
a platánfák habitatfákká való átalakításával érték el.
A Bosco della Fontana LIFE projekt során az élő fa durva fás törmelékké, és a korábban
helytelenül betelepített idegenhonos fafajok öreg, odvas fákká való átalakítására szolgáló
új technikákat próbáltak ki.
E technikák többek között a következők voltak:
– Fák kidöntése gyökerestül, csörlő használatával;
– Álló, félig kidőlt és kidőlt holtfa kialakítása;
– Száradékok kialakítása robbanóanyag segítségével;
– Álló holtfa kialakítása kéreggyűrűzéssel;
– A fák öregedését felgyorsító eljárások alkalmazása, illetve a gerinctelenek és gerinces
fajok számára élőhelyet biztosító üregek, odvak hiányának kompenzálása („habitatfák”);
– Fészekodúk készítése;
– Hasítékok készítése a habitatfák alsó részén.
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– Az eredmények közzététele az erdőgazdálkodókkal, erdészeti és biológia szakos
egyetemi hallgatókkal szervezett találkozókon és szemináriumokon, illetve a Natura
2000 hálózatot érintő folyóiratokban, posztereken és konferencia-előadásokon.
– Egy jelentés/kézikönyv összeállítása a „Holtfa visszahagyását és mennyiségi növelését
szolgáló eljárások a korhadéklakó rovarok védelme érdekében” címmel. E kézikönyv
tartalmazza a projekt részletes leírását, az alkalmazott technikákat és módszereket,
illetve az eredményeket bemutató képeket, ábrákat stb.
Eredmények és tanulságok
– A mesterségesen létrehozott mikroélőhelyekre az odúlakó madarak reakciója azonnal
tapasztalható volt.
– A habitatfákban kialakított odúk hőszigetelése valószínűleg jobb, mint a hagyományos
fészekodúké, és bizonyos esetekben nagyobb védelmet nyújthatnak a természetes
predáció ellen is.
– 33-35 m3 durva (legalább 10 cm átmérőjű) fás hulladék dinamikus rendelkezésre állása
kedvező a korhadéklakó rovarok számára. Ezt a mennyiséget kb. 20 éven belül érik el
idegenhonos fajok alapanyagként való felhasználásával és a természetes zavarások
hatásainak reprodukálásával.
– A rendelkezésre álló erdészeti gépeket és felszerelést használó kísérleti módszerek jó
eredményeket hoztak technikai és gazdasági téren egyaránt.
– A projekt megvalósítása során a létrehozni kívánt élőhelynek és a terület jellemzőinek
(főként a lejtésnek) megfelelő különböző technológiákat alakítottak ki.
– Bár a Bosco della Fontana rezervátumban kikísérletezett technológiák „exportálhatók”,
nincs egy általánosan alkalmazható recept. Minden projektet egyedileg kell kialakítani az
adott helyzet figyelembe vételével.
– A korhadéklakó rovarokra vonatkozó előzetes ismeretek rendkívül fontosak annak
eldöntéséhez, hogy mennyi technológiai és gazdasági erőfeszítést érdemes megtenni a
holtfa és a korhadék által nyújtott mikroélőhelyek kialakításához egy adott területen. Egyes
rovarcsaládok, pl. a zengőlégyfélék különösen alkalmasak e döntések meghozatalához.

További információ:
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/986
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.
showFile&rep=file&fil=BOSCO_FONTANA_deadwood.pdf
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16. Lettországi ökoerdők
Kulcsszavak: állami erdők, védett területeken kívül eső természeti értékek, kötelező és
önkéntes intézkedések, kezelési tervek, fajok és élőhelyek monitorozása, zöld infrastruktúra
és ökológiai egységesség, szétdarabolódás, helyreállítás.
Háttér
Az ország 56,9%-án elterülő 3,8 millió ha erdővel Lettország az egyik leginkább erdősült uniós
tagállam. A legtöbb és a legváltozatosabb természeti értékek az állami erdőkben találhatók.
Lettország erdőinek felét az 1990-ben alapított „Latvijas valsts meži” (LVM) részvénytársaság
kezeli. Az LVM állami tulajdonú erdőket is kezel, és célja a fenntartható erdőgazdálkodás
folytonosságának biztosítása. A természetvédelmi és a biológiai sokféleség megőrzését
figyelembe vevő célokat integráló kezelés a stratégiai és taktikai tervezés fontos része az
LMV által kezelt erdőkben.
Erdők természetvédelmi kezelésének javítása Lettországban: az Ökoerdő koncepció
Jelentős természeti értékek találhatók a védett területek hálózatán (beleértve a Natura 2000
hálózatot) kívül is.
Az „Ökoerdő” koncepció az LVM által kezelt, nagy biológiai sokféleséggel rendelkező
területeken alkalmazott új természetvédelmi eszköz, mely az állami szinten kötelező
természetvédelmi intézkedések mellett további önkéntes intézkedéseket valósít meg
ritka fajok és élőhelyek fenntartása, illetve az erdők magas természetvédelmi értékének
megőrzése érdekében.
Jelenleg 456 ökoerdő található összesen több mint 200.000 hektáron, ahol 2011 óta olyan
különleges faj- és élőhelyvédelmi kezelési terveket és programokat hajtanak végre, melyek
biztosítják a természeti értékek fennmaradását.
Az Ökoerdők kialakítása és kezelése a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek Natura
2000 területeken kívüli védelmét szolgáló egyik első lépés a Balti-régióban. Ez a lépés alapot
jelenthet a zöld infrastruktúra és az ökológiai egységesség további javításához, illetve az
élőhelyek szétdarabolódása által okozott negatív hatások mérsékléséhez.
AZ Ökoerdők olyan új erdőgazdálkodási rendszert képviselnek, ami különféle erdőterületeken,
különböző körülmények között is alkalmazható, pl.:
– egy jellegzetes faj legnagyobb életképes populációinak otthont adó erdőben;
– olyan erdőterületen, ahol ritka és védett fajok, valamint magas természetvédelmi értékű
erdei élőhelyek fordulnak elő, koncentrálódnak vagy esnek egybe; illetve
– kulcsfontosságú környezeti funkciókat nyújtó erdőkben.
Az Ökoerdőkben a legértékesebb területek találhatók, ahol a természeti értékek és élőhelyek
nagy sűrűségben és változatosságban fordulnak elő. Ezen erdők az LVM által kezelt területen
homogén módon oszlanak el, természetességük nagy fokú, és a természetvédelem és az
erdőgazdálkodás (beleértve a fatermelést) érdekeit kiegyensúlyozottan képviselik.
Az Ökoerdők kialakítása és kezelése
Az Ökoerdők kialakításának és kezelésének főbb lépései:
–
–
–
–

Kiindulópont: az LVM által kezelt erőforrások/erdők;
A természeti értékek azonosítása;
A természeti értékek koncentrálódási területeinek kijelölése;
A legértékesebb területek kiválasztása;
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–
–
–
–

Az Ökoerdő-hálózat kialakítása;
Kezelési tervek létrehozása;
A kezelési tervek végrehajtása;
Felügyelet és monitorozás.

Az Ökoerdő-hálózat kezelése terepi kutatásokra épül, ami lehetővé teszi a tudományosan
megalapozott kezelési tervek kidolgozását. A különböző természeti értékek esetében eltérő
kezelési intézkedésekre (pl. háborítatlan megőrzés vagy aktív kezelés; fenntartás vagy
helyreállítás) lehet szükség.
A közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek felügyelete és monitorozása 2012 óta az állami
Natura 2000 monitoring program szerint történik.
A zöld infrastruktúrának és a szárazföldi Natura 2000 hálózat ökológiai egységességének
javítását célzó Ökoerdő-hálózat az LVM önkéntes, a meglévő jogi előírásokon felüli
kezdeményezése.
Kapcsolat: Ieva Rove. LVM. I.Rove@lvm.lv
Előadás az erdőkről és a Natura 2000-ről az érdekeltek részvételével tartott 2.
munkaértekezleten: Lehetőségek és kihívások. Brüsszel, 2013. május 23. Elérhető: Circabc
(6. sz. ügy17).

17

https://circabc.europa.eu/w/browse/28cb0d1f-bbf0-4b36-aedf-3909ecd486b7
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17. A Natura 2000 kezelési tervek és az erdőgazdálkodási üzemtervek
integrálása Lengyelországban
Kulcsszavak: együttműködés a hatóságok között, erdészeti üzemtervek, Natura 2000
kezelési tervek, konzultáció, megegyezés, természetvédelmi intézkedések, támogatások.
Háttér
Lengyelországban a Natura 2000 területek többsége erdőkben található. Ezen erdők az
állami erdőgazdaságok által kezelt területek 40%-át teszik ki, és több mint 2,8 millió ha-on
terülnek el. Az állami erdőkben 2,1 millió ha (az állami erdők 29,9%-a) különleges védelmi
terület és 1,5 millió ha különleges természetmegőrzési terület (21,4%) található.
A Natura 2000 területek kijelölése az állami erdőgazdaságok, a helyi önkormányzatok, a civil
szervezetek és a tudományos közösség aktivizálódását és együttműködését eredményezte.
Lengyelország erdészei most szembesülnek az EU madárvédelmi és élőhelyvédelmi
irányelvei előírásainak megfelelő kezelési tervek kidolgozásának kihívásaival.
Erdőgazdálkodás és a Natura 2000: gyakorlati integrálás
A fenntartható erdőgazdálkodást az állami erdészeti hivatal által kidolgozott erdészeti
üzemtervek szerint valósítják meg. Ezen üzemtervek olyan alapvető dokumentumok, melyek
ismertetik az adott erdőterületet és erőforrásokat, illetve meghatározzák az ott végzendő
erdőgazdálkodási tevékenységeket. A környezetvédelmi miniszter által jóváhagyott
terveket 10 évente készítik el. Az erdészeti üzemterv részét képezi a természetvédelmi
program, ami vázlatosan bemutatja a területre természetvédelmi állapotát, illetve a
természetvédelmi feladatokat és végrehajtásuk módját. Az erdészeti üzemterveket
jelenleg a lengyelországi Natura 2000 hálózatot felügyelő testület (a Környezetvédelmi
Főigazgatóság) együttműködésével dolgozzák ki.
A természetvédelmi törvénynek megfelelően állami erdőgazdaság által kezelt Natura 2000
területen a természetvédelmi feladatokat a kerületvezető erdésznek kell megvalósítania
az adott terület Natura 2000 kezelési tervének előírásai szerint18. A gyakorlatban az
állami erdőben található Natura 2000 területek természetvédelmi feladatait a Natura 2000
kezelési terveket kidolgozó szakemberek állapítják meg, és azok jóváhagyásához az állami
erdőgazdasággal való egyeztetés szükséges. Ezt követően a kezelési tervet integrálják a
vonatkozó erdészeti üzemtervbe.
Például az állami területen található „Bory Tucholskie” PLB220009 (2012) különleges
védelmi terület kezelési tervének elkészítése során a Környezetvédelmi Intézet (Varsó)
és az illetékes környezetvédelmi igazgatóságok (Gdansk és Bydgoszcz) szakértőiből álló
csoport konzultációt szervezett a különleges védelmi területen található erdőkerületek
állami képviselőivel. A konzultáció során megbeszélték a Natura 2000 kezelési terv egyes
intézkedéseit, és megállapodtak azok integrálásáról az erdészeti üzemtervbe.
A Natura 2000 kezelési terv elkészítését az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
támogatta az „Infrastruktúra és környezet” uniós program keretei között. Poland’s financial
share (20%) is provided by the National Fund of Environmental Protection and Water
Management. A Natura 2000 kezelési tervek elkészítéséhez a LIFE+ program is nyújtott
anyagi támogatást. A tervek elkészítésében nyilvános konzultációk során valamennyi
érintett fél részt vett.
18

Lengyelországban egy Natura 2000 terület kezelési terve kétféle lehet attól függően, hogy a terület más
védelmi státusszal (pl. nemzeti park, rezervátum, geopark) is rendelkezik-e vagy sem.
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Az erdőgazdálkodók által végrehajtandó természetvédelmi intézkedések
Példák a „Bory Tucholskie” PLB 220009 különleges védelmi területen elfogadott, az erdészek
által végrehajtandó madárvédelmi intézkedésekre:
– Védelmi zónák kijelölése és azok határainak rendszeres ellenőrzése a védett fajok
fészkei körül többek között a következő fajok esetében: fekete gólya, barna kánya, vörös
kánya, rétisas, uhu, gyatyáskuvik. A fekete gólya, a rétisas és az uhu esetében a védelmi
zónákat 5 egymást követő éven keresztül meg kell tartani akkor is, ha feltételezhető,
hogy a költőpár elhagyta a fészket.
– A túraútvonalakra tervezett turisztikai infrastruktúra (esőbeállók, pihenők, parkolóhelyek
stb.) nem kerülhetnek a védelmi zónákhoz 500 m-nél közelebb.
– Kidőlt/kidöntött fák hátrahagyása az uhu fészkelőterületén.
– Öreg fák meghagyása a teljes erdőterület legalább 5%-án, illetve a lehető legtöbb odvas
fa megkímélése a kitermelés során más ritka madárfajok (pl. fekete harkály) védelme
érdekében.
– Legalább 10 m3/ha holtfa hátrahagyása a vizes élőhelyeken, az idős állományokban,
illetve 0,5 ha-nál nagyobb kiterjedésű tavak 50 m-es körzetében, valamint folyópartok
kijelölt zónáiban.
Fő eredmények és tanulságok
A Natura 2000 kezelési tervek és az erdészeti üzemtervek elkészítésére egyaránt sor kerül
az erdőt is magában foglaló Natura 2000 területek számára, de a két dokumentum teljes
integrációja csak az erdészeti és természetvédelmi hatóságok és szakemberek megfelelő
együttműködésével érhető el.
A Natura 2000 területeken található fajok és élőhelyek védelméhez szükséges intézkedéseket
az erdőgazdálkodókkal való konzultációt követően integrálják az erdészeti üzemtervekbe. Az
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységeket az erdészek végzik el.
Kapcsolat: Marta Gaworska, Erdészeti és Természetvédelmi Hivatal, Varsó, Lengyelország.
marta.gaworska@mos.gov.pl
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18. Erdőgazdálkodás Szlovéniában. Az integrálás és a támogatások
stratégiai megközelítése
Kulcsszavak: a Natura 2000 előírásainak integrálása az erdőgazdálkodásba, együttműködés,
természetvédelmi célok, természetvédelmi intézkedések, részvétel, monitorozás,
erdőrezervátumok, anyagi támogatás.
Háttér
Szlovénia területének 35%-a tartozik a Natura 2000 hálózat alá. A hálózat 71%-át alkotja
erdő. Minden erdő rendelkezik a monitorozási és az ellenőrzési intézkedéseket is tartalmazó
kezelési tervvel.
A Natura 2000 előírásainak erdészeti gyakorlatba való integrálási folyamata 2005 óta tart.
Az intézkedéseket és a feladatokat, valamint az azokra vonatkozó terveket részletesebben
„A Natura 2000 területek kezelési programja (2007-2013)” c. operatív program tartalmazza.
A folyamat a következő lépésekből áll:
–
–
–
–
–
–

természetvédelmi irányelvek kidolgozása,
az illetékes közszolgálati szervezetek közötti együttműködés javítása,
az erdők kezelési zónákra osztása,
a természetvédelmi intézkedések általános integrálása,
az erdőgazdálkodást korlátozó intézkedések meghozatala,
az erdészeti indikátorok frissítése,

A folyamatot olyan konkrét tervezési és technikai eszközök segítették, mint pl.:
–
–
–
–
–
–
–

a LIFE Natura 2000 Szlovénia kezelési modell,
részvételi és integrálási módszertan,
a Natura 2000 operatív program 2007-2013 kialakítása,
monitorozás, állapotanalízis,
az erdészeti üzemtervek szabványosítása Natura 2000 tervekként,
projektek (Natreg, Wetman, Alpa),
intézkedések meghozatala és integrálása az erdőtulajdonosok bevonásával.

A Natura 2000 és az erdőgazdálkodás: természetvédelmi irányelvek és intézkedések
A Szlovén Erdészeti Szolgálat és a Természetvédelmi Intézet (IRSNC) közösen, egyidejűleg
dolgozták ki az erdészeti üzemterveket (10 éves ciklus) és a Natura 2000 kezelési terveket
a Natura 2000 és az erdők céljaira alapozott specifikus erdészeti/természetvédelmi
intézkedések érdekében.
A természetvédelmi iránymutatásokat a lehető legjobb végrehajthatóságot szem előtt
tartva, 4 csomagra osztva alakították ki. Minden csomag tartalmazta a szükséges
természetvédelmi intézkedéseket is, pl.:
Iránymutatás a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozóan
O Intézkedés: a természetes és mesterséges felújítás elősegítése
– Iránymutatás a kisebbségben levő élőhelyekre vonatkozóan
o Intézkedés: bozótosok, partmenti övezetek és gyepfoltok fenntartása a táblák
között
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– Iránymutatás egyes fajok speciális jellemzőire vonatkozóan
Intézkedés: a veszélyeztetett faj védelme számára fontos biotóp megőrzése és
fenntartása
– Iránymutatás az erdőgazdálkodás korlátozására vonatkozóan
o Intézkedés: az erdőterület legalább 3%-ának termelés alóli kivonása és
erdőrezervátumként vagy ökológiai szigetként (ún. „ecocell”) való kijelölése,
legalább 1-3 idős fa megőrzésével.
O

Az erdőrezervátumokat és az ökológiai szigeteket az erdőgazdálkodási tevékenységek
korlátozásával alakították ki. A magántulajdonosokkal való potenciális konfliktusokat
azonosították.
Eredmények és tanulságok
Az erdészeti üzemtervek kidolgozása során a Szlovén Erdészeti Szolgálat és az IRSNC
jól kiegészítették egymás munkáját. Az eredmény egy olyan adaptív üzemterv, ami az
erdők, illetve a védett fajok és élőhelytípusok állapotának monitorozásán alapul. Az adaptív
üzemterv alkalmazkodik az erdő termelési és a természetvédelmi funkcióihoz, és megfelelő
intézkedések tervezésével feloldja az azok között felmerülő esetleges konfliktusokat.
Ez lehetővé teszi az erdő többcélú hasznosítását. Az üzemterv emellett tartalmazza a
teljes erdőterületre és az önálló kezelési zónákra vonatkozó természetvédelmi célokat
és iránymutatásokat is, ami lehetővé teszi a fajok kedvező védettségi állapotát biztosító
intézkedések hozatalát, illetve azok megfelelő végrehajtását.
A 2007-2013 közötti periódus során az erdészeti beruházások finanszírozása kizárólag
nemzeti forrásokból történt. A 2014-2020 közötti periódusra Szlovénia egy olyan pályázat
benyújtását tervezi, ami az erdő-környezetvédelmi kifizetések programon keresztül
tartalmazza az „Ecocell” ökológiai szigetek (a magánerdők olyan területei, ahol az erdészeti
tevékenységek korlátozottak) fejében teljesített kifizetéseket is. Ez a támogatás egy
előzetes tanulmányra alapul, melynek célja a szlovén Natura 2000 kezelési tervek alapján
végzett/korlátozott erdészeti tevékenységek vizsgálata. Az első tervek szerint a pályázat
közel 1200 olyan ökológiai szigetet fog tartalmazni, ahol nem lesz semmilyen elvégzendő
intézkedés, illetve több mint 700-at, ahol intézkedéseket írnak elő. A projekt teljes becsült
költségvetése 382.000 euró.
A Natura 2000 irányelvek integrálása az erdészeti üzemtervekbe javított az erdő biológiai
sokféleség-megőrzési képességén mind az általános tervezés, mind a napi szintű kezelés
szempontjából.
A Szlovén Erdészeti Szolgálat és az IRSNC közötti együttműködés során más olyan
területekre is fény derült, ahol az együttműködés hasznos lehet.
A kedvező védettségi állapot megőrzését célzó egyes intézkedések végrehajtása és
monitorozása nehéznek bizonyult.
További információ: Előadás az erdőkről és a Natura 2000-ről az érdekeltek részvételével
tartott 1. munkaértekezleten, elérhető: Circabc (5. sz. ügy)19.
Kapcsolat: Gregor Danev, Natura 2000 kezelési tervezés a 2014-2020 közötti időszakra.
Gregor.Danev@zrsvn.si. Andrej Bibic, Környezetvédelmi és Területtervezési Minisztérium.
19

https://circabc.europa.eu/w/browse/28cb0d1f-bbf0-4b36-aedf-3909ecd486b7
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19. A Natura 2000 kezelési tervezés eszközei, Kasztília és León régió
(Spanyolország)
Kulcsszavak: erdőtervezés, a Natura 2000-re gyakorolt potenciális hatások felmérése,
integrálás atervezés és avégrehajtásszintjén, erdőgazdálkodás, denevér- és madárvédelem
(ibériai sas, barátkeselyű, fekete gólya).
Háttér
Kasztília és León az Európai unió legnagyobb régiója 9.422.600 ha, amelyből 4.808.000
ha erdő.
Bár a biológiai sokféleség és természeti értékek védelme az erdészeti tervezés részét
képezik több mint száz éve, a Natura 2000 hálózat olyan új elemeket vezet be, amelyeket
figyelembe kell venni az erdészeti üzemtervezés során és a gyakorlatban egyaránt.
Az erdőmérnökök és az erdőgazdálkodók munkájának megkönnyítéséhez megfelelő
eszközökre van szükség. Ehhez a regionális kormányzat kidolgozta „ANatura 2000 hálózatba
tartozó erdők üzemtervezését segítő módszertani útmutató” és „Az erdei élőhelyekhez
kötődő madár- és denevérfajok védelmével összeegyeztethető erdőgazdálkodási útmutató”
c. kiadványokat, melyek hasznos tanácsokat adnak a Natura 2000 hálózatba tartozó erdők
üzemtervezéséhez és kezeléséhez.
A Natura 2000 hálózatba tartozó erdők üzemtervezését segítő módszertani útmutató
Az útmutató két fő célja, hogy:
1. olyan eszközt nyújtson az erdőgazdálkodóknak, ami segít az üzemtervezni kívánt
területen jelen lévő Natura 2000 hálózat előírásainak figyelembe vételében, és
2. segítsen a Natura 2000 területeken tervezett projektek potenciális negatív hatásainak
azonosításában és megelőzésében a döntéshozatali szinten.
Az útmutató tehát egy olyan dokumentum, ami egy szabványos módszert bemutatva segít
az erdőgazdálkodóknak a 6.3 cikkben leírt vizsgálat elvégzésében és a természetvédelmi
szükségletek szem előtt tartásában. Az útmutató a régióban elérhető fő üzemtervezési
eszköz, az „Általános erdőtervezési utasítások” c. útmutató felépítését követve segíti elő a
különféle szempontok figyelembe vételét az üzemtervezés során. Az útmutató a következő
fő szempontokat érinti a Natura 2000 területre gyakorolt hatások elemzésekor:
Természetes állapot: endemikus és védett fajok, valamint azok élőhelyeinek jelenléte.
Indikátorfajok. Egyedülálló fák. Vonuló fajok. A védett faunára vonatkozó speciális
tanulmányok (ha szükséges). Vadfajok és potenciális hatásuk a vegetációra és a
természetes felújításra.
Társadalmi-környezeti állapot: az erdők által nyújtott szolgáltatások globális előnyei.
Erdőhasználat: lehetséges és tényleges használat; termelés és védelem. A biológiai
sokféleség fokozásához és a vidékfejlesztéshez kapcsolódó egyes
használati
módok lehetséges korlátozásai, rangsorolás és más használati módokkal való
összeegyeztethetőség. Az egyes erdőkre vonatkozó specifikus célok, illetve a tervezési és
kezelési egységek meghatározása.
Tervezés fafajválasztás: fő- és másodlagos fafajok, azok szerepe a termelésben és a
biológiai sokféleség növelésében; elegyetlen vagy elegyes erdő/állomány, véghasználat
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és annak potenciális hatása a tájra és az élőhelyek védelmére, tarvágás, gyérítés, szálalás,
vágásméret, vízfolyások jelenléte, lékek az erdőben, túlkoros fák, holtfa és üreges fák, a
kitermelés időzítése. Erdőművelési eljárások.
Védett területek jelenléte: az erdőgazdálkodással kapcsolatos specifikus célok: az erdei
ökoszisztémák védelme, a természetvédelmi céloknak, illetve a kitermelés tervezett helyének
és idejének megfelelő fafajválasztás.
Hasznosítás: a fakitermelés részletes megtervezése: térben és időben. Legelők: elsődleges
vagy másodlagos használat, megfelelő legelési terhelés, tér- és időbeni eloszlás, jelenlévő
fajok. Vegyes rendszerek: legelőerdők („dehesák”). Sarjaztatás és más, a legeltetéshez
kapcsolódó erdőművelési eljárások.
Egyéb használat: gombagyűjtés: tér- és időbeli megkötések. Vadászat és horgászat:
vadrezervátumok, szabályozott vadászat, vadgazdálkodási tervek. Pihenés és rekreáció:
más használati módokkal való potenciális tér- és/vagy időbeli összeegyeztethetetlenségek.
Tervezés: a tájképre, az élőhelyekre és az állatfajokra fordított külön figyelem; veszélyeztetett
fajok, fontos élőhelyek, természetvédelmi terv, bizonyos használati módok korlátozása vagy
akár tiltása, erdészeti munkálatok időzítése, érzékeny és sérülékeny fajok és ökoszisztémák,
lehetséges korlátozások a tájkép megőrzése érdekében.
Költségvetés: produktív és improduktív használati módok, közvetett haszon (védelem,
megőrzés), nem árutermelési célú használat. Ökológiai egyensúly (ha releváns); környezeti
hatástanulmány és auditálás.
Az erdei élőhelyekhez kötődő madár- és denevérfajok védelmével összeegyeztethető
erdőgazdálkodási útmutató
Ezen útmutató tartalmazza az erdei élőhelyekhez kötődő madár- és denevérfajok védelmével
összeegyeztethető erdőgazdálkodási kritériumokat. Három fő részből áll: (1) általános
kritériumok, (2) a természeti környezet különböző elemeivel kapcsolatos erdőgazdálkodási
kritériumok, (3) az egyes fajok védelméhez szükséges kezelési kritériumok.
Az első rész meghatározza azokat akritériumokat, amelyek biztosítják, hogy az egyes erdészeti
műveletek megfeleljenek az erdei élőhelyekhez kötődő állatfajok alapvető igényeinek, és
ne veszélyeztessék e fajok jó védettségi állapotát. Az előírások különböző intézkedésekre
vonatkoznak, pl.: a termelésből kivont területek meghatározása (max. 15 ha), ahol bizonyos
célfajok védelme érdekében minden erdészeti tevékenység tilos, vagy az emberi jelenlét
korlátozása a költési időszakban egyes madárfajok fészkei körül, stb.
Egyes erdészeti tevékenységek és természeti elemek esetében részletesebb kritériumokat
is meghatároz, pl.:
– kitermelési módok, tarvágás, egyes fák megkímélése;
– veszélyeztetett vagy sérülékeny faj, illetve ragadozómadár fészkét tartó fák meghagyása
a kitermelés során;
– védett fák: pl. potenciális fészkelőhelyként szolgáló, nagy, odvas, mikroélőhelyeket
biztosító fák;
– a holtfa és a korhadó fa jelenlétének elősegítése;
– nyílt területek, lékek megőrzése;
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– a természetes kísérőfajok és az aljnövényzet javítása;
– vízfolyások és parti vegetáció fenntartása és javítása, különös tekintettel azok ökológiai
folyosóként való funkcionálására;
– vadmenedékek kialakítása;
– műtrágya és növény-egészségügyi szerek használatának szigorú szabályozása
(intenzív ültetvények);
– talajjavítás és -védelem meghatározása az egyes erdészeti munkálatok szerint;
– a tájkép védelmének szem előtt tartása az erdőgazdálkodás során;
– erdészeti utak szükségessége, legjobb használata, potenciális negatív hatások
elkerülése.
A kézikönyv kitér három, az erdei élőhelyekhez kötődő madárfaj, az ibériai sas (Aquila
adalberti), a barátkeselyű (Aegypius monachus) és a fekete gólya (Ciconia nigra)
védelméhez szükséges intézkedésekre is. E fajok szükségessé teszik a terület Natura
2000 hálózat alá történő kijelölését, és egy szigorú védelmi program alkalmazását a fajok
teljes elterjedési területén.
E fajok jelenléte miatt az erdészeti munkálatok térbeli és időbeli korlátozására van szükség.
A korlátozás alatt álló területeket és a kezelés feltételeit az időbeli korlátozással együtt
határozzák meg. A korlátozások különösen szigorúak lehetnek a költési időszak során. A
kézikönyv szemléletes ábrákkal mutatja be e területek lehetséges gyakorlati kijelölését,
illetve fajonként felsorolja az egyes periódusokban érvényes korlátozásokat. A fekete gólya
esetében például a térbeli korlátozás nemcsak a fészket és környékét érinti, hanem a
táplálkozáshoz és a vonuláshoz szükséges folyókat és vízfelületeket is.
Az erdei élőhelyekhez kötődő denevérfajokat illetően a legtöbb intézkedés a menedékként
és pihenőhelyként szolgáló helyekre vonatkozik, pl. denevérek által használt, vagy
potenciális menedékként szolgáló üreges fák védelme.
További információ:
A Natura 2000 területek erdészeti üzemtervezési útmutatója (spanyol nyelven) elérhető:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/751/525/RN%202000%20Y%20
PLANIFICACI%C3%93N%20FORESTAL.pdf
Az erdei élőhelyekhez kötődő madár- és denevérfajok védelmével összeegyeztethető
erdőgazdálkodási útmutató (spanyol nyelven) letölthető:
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20
interpretaci%C3%B3n/Manual%20gesti%C3%B3n%20forestal%20compatible%20
con%20aves%20y%20quirop.pdf
Kapcsolat: Francisco Javier Ezquerra, Junta de Castilla y León. EzqBotFr@jcyl.es
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20. A barátkeselyű védelmével összeegyeztethető erdőgazdálkodás egy
spanyolországi magánerdőben
Kulcsszavak: fatermesztés, erdészeti üzemterv, együttműködés, magánerdő, a különleges
védelmi terület figyelembe vétele az erdészeti üzemtervben, természetvédelmi intézkedések,
erdőművelési korlátozások, kommunikáció, konzultáció, kölcsönös megértés.
Háttér
A Madridtól északra fekvő Sierra Guadarrama hegylánc erdeifenyő (Pinus sylvestris) erdőit
évszázadok óta fakitermelésre használták Spanyolországban. Az El Paular Pinewoods belga
magánvállalat tulajdonát képező „Los Belgas” fenyves („a belgák fenyvese”) a Peñalara
nemzeti parkban található, és az ott kijelölt különleges madárvédelmi terület (Alto Lozoya)
a Natura 2000 hálózat része. Az erdőben, más fontos természeti értékek mellett egy igen
jelentős, közel 100 párból álló barátkeselyű (Aegypius monachus) populáció található.
Az Alto Lozoya különleges védelmi terület (KVT) ragadozómadár-faunája igen gazdag:
a madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) I. mellékletében felsorolt 21 fajból számos
megtalálható itt. Emellett a területen megtalálható az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK)
I. mellékletében felsorolt élőhelytípusok közül 15, illetve a II. mellékletben felsorolt fajok
közül 10 emlős-, kétéltű-, hüllő-, hal- és gerinctelen faj.
Az erdő tulajdonosa 1840 óta használja ezt a fenyvest, azaz ott több mint 170 éve
folyamatosan erdőgazdálkodás folyik. Az első kezelési tervet 1957-ben alakították ki.
1957. A fő termék az erdeifenyő fűrészáru, amit a vállalat a saját fűrészüzemében dolgoz
fel, és ezáltal fontos munkahelyeket teremt.
A természetvédelmi célok integrálása az erdőgazdálkodásba
A védett terület kijelölését követően hatékony együttműködést alakítottak ki a
természetvédelmi/erdészeti hatóság és az erdőtulajdonos között. Az erdészeti üzemtervet
a védett terület követelményeinek megfelelően azonnal módosították.
A barátkeselyű populációra, a faj élőhelyi igényeire, és az erdőművelés által a populációra
gyakorolt lehetséges hatásokra vonatkozó tanulmányokat a védett terület kezelői a BirdLife
Spanyolország (SEO/BirdLife) segítségével végezték el. A tanulmányokat és a megfelelő
természetvédelmi intézkedések meghatározását az EU LIFE program támogatta. Az
intézkedések erdészeti üzemtervbe való integrálását a természetvédelmi/erdészeti hatóság
és az erdőtulajdonos közötti jó kapcsolat segítette elő.
Az erdő kezelését az SEO/BirdLife tanácsai alapján évente igazítják a természetvédelmi
célokhoz. Az erdőtulajdonos mindig készséges volt az együttműködésre és a faj védelméhez
szükséges intézkedések erdészeti munkálatokba való integrálására.
A területen a fészkes fákat meg kell kímélni, és az azokhoz közeli fák kivágása sem
engedélyezett egy (a vegetáció sűrűsége, a topográfia és más tényezők alapján)
meghatározott sugarú körzeten belül.
A fészkek környékén az erdészeti munkálatok beszüntetésére vagy korlátozására
lehet szükség egy bizonyos, a fajtól függő ideig. Emellett az erdő „tisztítását” szolgáló
tevékenységek korlátozásában is megegyeztek a gazdagabb, változatosabb, sűrűbb
aljnövényzet kialakítása érdekében. A madárpopulációk éves monitorozására is sor kerül.
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Amennyiben a korlátozások gazdasági veszteséget okoznak, a nemzeti park biztosíthat
kompenzációt, azonban erre eddig nem volt szükség, mert a megegyezés szerint
történő erdőgazdálkodás lehetővé tette a jelentős veszteségek nélküli gazdálkodást és
a természetvédelmi célok megvalósulását egyaránt. Az erdőgazdálkodó mindazonáltal
részesült az erdészeti munkálatok elvégzését, illetve infrastruktúra létrehozását és
fenntartását segítő támogatásokban.
Fő eredmények és tanulságok
Az együttműködés nagyban hozzájárult a védett fajokról alkotott ismeretekhez, és segített
az erdőgazdálkodás és a természetvédelem összeegyeztetésében. Lehetővé tette az olyan
gyakorlati intézkedések kialakítását, amelyek egyértelműen hozzájárulnak a faj hosszú távú
védelméhez.
A barátkeselyű-kolónia 1997 és 2013 között 34 párról 100 párra nőtt. A monitorozás
megmutatta, hogy a reproduktív paraméterek hasonlóak a gazdasági céllal használt
erdőrészleteken belül és kívül egyaránt.
Akezelés javította az erdő felújulási és termelékenységi képességét is, és hatására jelentősen
nőtt a faanyag mennyisége.
Az érintett felek által elfogadott éves üzemtervek lehetővé tették a természetvédelmi
intézkedések aprólékos és hatékony integrálását a napi erdőgazdálkodási gyakorlatba.
A projekt sikere a nemzeti park kezelői, az erdőtulajdonos és a természetvédelmi szakemberek
együttműködésében rejlik. Az érintett felek közötti állandó kommunikáció és konzultáció,
valamint a folyamatos monitorozás kulcsfontosságúak voltak a projekt során.
A projekt rámutatott, mennyire fontos az érintett felek bevonása a társadalom számára
többféle szolgáltatást nyújtó erdők kezelésébe. Az ismeretek bővítése és az ilyen erdőkre
jellemző eltérő célok kölcsönös megértése elengedhetetlen a különböző érdekeket szem
előtt tartó szereplők gyümölcsöző együttműködéséhez.
E Natura 2000 terület céljainak eléréséhez szükséges intézkedések nem akadályozták meg
az erdő gazdasági célú használatát, sőt, hozzájárultak az erdőből kitermelhető faanyag
mennyiségének növeléséhez. Azonban az erdészeti ágazatban és a faanyagárakban
megfigyelhető trendek alapján elképzelhető, hogy a helyzet változni fog. Ez szükségessé
teszi az erdőtulajdonosok megfelelő támogatását a természeti értékek megőrzése és a
társadalom számára nyújtott gazdasági előnyök biztosítása érdekében. Ebből kifolyólag az
elmúlt évek során egyes társadalmi szervezetek és a helyi hatóságok körében felmerült az
igény az erdőterület támogatására.
Referenciák és más források
– Bravo Fernández, J.A.; Serrada Hierro, R. 2011. “Cabeza de Hierro”: Un monte privado,
ordenado y modelo de multifuncionalidad. Foresta nº 52. Madrid.
– Bravo Tomás, E. 2009. El Pinar de Los Belgas en El Paular. Más de 160 años de gestión
privada del bosque. Ambienta magazine. Környezetvédelmi Minisztérium. Madrid.
– Az El Paular Pinewoods belga társaság weboldala: www.maderaspaular.com
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21. A legelőerdők (dehesák) fenntartása Spanyolországban
Kulcsszavak: legelőerdő rendszer, mezőgazdasági környezeti rendszerek, önkéntes
vállalások.
Háttér
A legelőerdők vagy dehesák többnyire a Quercus nemzetségbe tartozó szétszórt fákkal
tarkított legelők, bár egyes régiókban keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia) is előfordul
ezeken a területeken. Legelőerdők Spanyolországon kívül Portugáliában is találhatók (itt
montados néven ismertek), és az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt „6310
Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.)” élőhelytípusnak felelnek meg. A
gazdag biológiai sokféleséggel rendelkező dehesák fontos élőhelyet biztosítanak számos
védett és veszélyeztetett fajnak, pl. ibériai sas (Aquila adalberti), daru (Grus grus), ibériai
hiúz (*Lynx pardinus). A legelőerdők több millió hektárt foglalnak el Spanyolországban és
Portugáliában.
A dehesák törékeny egyensúlyban lévő természetközeli rendszerek, melyek fennmaradását
természetes és emberi tényezők (pl. csökkenő produktivitás, túllegeltetés) veszélyeztetik.
Spanyolországban a fő dehesa-régiók fenntartását és megőrzését az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatja mezőgazdasági környezeti
rendszerek megvalósításával Andalúzia, Kasztília-La Mancha és Extremadura, illetve erdőkörnyezeti rendszerek megvalósításával Kasztília és León autonóm közösségek területén.
EMVA támogatásokkal megvalósított intézkedések
Bár vannak apró eltérések az egyes régiókban megvalósított intézkedések között, azok
általános célja a következő:
– a dehesák funkcionáló rendszerekként való megőrzése fenntartható kezelési programok
keretei között,
– a fák megfelelő felújításának biztosítása,
– a dehesákhoz tartozó biológiai sokféleség támogatása,
– a dehesák produktivitásának és környezeti tulajdonságainak javítása, pl.: a fák és az
állatállomány egészségi állapota, a legelő minősége, a talaj gazdagsága stb., és
– az erdőtüzek kockázatának csökkentése.
E célkitűzések a következő fő kötelezettségekkel járhatnak:
– Szerződések kötése 5 évre a legalább 20 hektáros (Andalúzia és Extremadura) vagy
legalább 10 hektáros (Kasztília-La Mancha) területekre.
– Akcióterv készítése (elemzés, diagnózis, és ökoszisztéma-kezelési iránymutatás).
– Az összes elvégzett tevékenység dokumentálása.
– A fák mennyiségének növelését célzó intézkedések (természetes felújítás elősegítése,
ültetés, nyesés, a legelő karbantartása a bokrok kivágásával, kártevők és kórokozók
integrált kezelése stb.). Egyes régiókban 40 fa/ha elérése szükséges.
– Megfelelő sűrűségű állatállomány (0,1-1 számosállat-egység/ha) tartása a természetes
felújítás elősegítése és a túlzott becserjésedés megakadályozása érdekében.

51

– A tájképi elemek (pl. kőfalak) megőrzésének biztosítása.
– Kapacitásépítési tevékenységek.
– Tanácsadás biztosítása a szerződési időszak során.
Az önkéntes vállalások közé a következők tartozhatnak:
– Atermészetes felújítás elősegítése az állatállomány kezelésével és más intézkedésekkel.
– Hagyományosan a dehesákhoz tarozó védett, őshonos (sertés, marha, juh stb.) fajták
tartása. Ökológiai gazdálkodás.
– A legelő minőségének javítása.
– A terület lakossági használatának támogatása (az arra alkalmas részeken).
– Információs rendszerek kialakítása a döntéshozatali folyamat hatékonyságának javítása
érdekében.
Támogatások
A fent felsorolt intézkedések végrehajtásához elérhető támogatások mennyisége régiónként
eltérő: 40-200 euró/ha/év az „erdő-környezetvédelmi” intézkedések estében, illetve 196-415
euró/ha/év a „dehesák fenntartható kezelése” címén.

További információ:
Erdő-környezeti támogatások Andalúzia, Kasztília és León, Kasztília-La Mancha és
Extremadura régiókban (spanyol nyelven):
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-deprogramacion-2007-2013/programas-de-desarrollo-rural/
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22. Svéd nemzeti erdővédelmi stratégia és a védett erdők kezelésére
vonatkozó útmutatás
Kulcsszavak: természeti rezervátumok, élőhelyvédelmi területek, természetvédelmi
megállapodások, együttműködés, érintett felek bevonása, monitorozás, fajspecifikus
kezelés, erdőművelési korlátozások, anyagi kompenzáció.
Az erdőterületek jogi védelmét szolgáló svéd nemzeti erdővédelmi stratégia
A stratégiát 2005-ben vezették be Svédországban az erdők jogi védelmének biztosítása
érdekében. A jogi védelem természeti rezervátumok és élőhelyvédelmi területek kijelölésén,
illetve természetvédelmi megállapodásokon keresztül valósul meg.
Astratégiát a Svéd Környezetvédelmi Ügynökség, a Nemzeti Erdészeti Testület, az Országos
Közigazgatási Testület, a Regionális Erdészeti Testület és a Múzeumok Országos Testülete
együtt készítette. Ez a stratégia képezi a regionális végrehajtási stratégiák alapját.
A földtulajdonosokra fontos partnerként tekintenek a biológiai sokféleség megóvásáért
tett közös erőfeszítésekben. A stratégia célja, hogy a jogi védelem és az önként
vállalt természetvédelmi intézkedések kiegészítsék egymást. Hangsúlyozza, hogy
a földtulajdonosok rendkívül fontos partnerek az erdők biológiai sokféleségének
megőrzésében és javításában. A stratégia leírja a hatóságok és a magas természeti értékű
kulcsterületek tulajdonosai közötti párbeszéd kialakításánák módját.
A végrehajtás szempontjából legfontosabb kérdések
A stratégia szerint a hivatalos védelem alapja, hogy a védelemre kijelölt területnek egy
magas természeti értékű erdei magterületből kell származnia.
Az egyes erdei élőhelyek esetében a magterületeket a magas természetű értékű erdők
azonosítását szolgáló alapos tudományos kutatások során jelölték ki. A stratégia előnyben
részesíti az állományi szinten rendkívül magas természeti értékű területeket, illetve azokat,
amelyek méretük vagy a magterületen elfoglalt helyük miatt jó eséllyel megtartják a magas
természeti értéküket a jövőben is. Azon erdőtípusok esetében, amelyekért Svédország
nemzetközi természetvédelmi felelősséggel rendelkezik,
a nemzeti stratégia megállapítja a hivatalos védelem regionális célkitűzéseit. Az egyes
jogi eszközök esetében regionális célkitűzések a helyi körülmények és a jogi eszköz
előkövetelményeinek megfelelően eltérőek. Svédország északi részén a természeti
rezervátumok, míg a déli részeken az élőhelyvédelmi területek és a természetvédelmi
megállapodások lesznek túlsúlyban.
Az illetékes hatóságoknak együttműködést kell kialakítaniuk az érintett felekkel. A stratégia
a tájat az együttműködés színtereként határozza meg, ahol az erdei és mezőgazdasági
környezetben sor kerül a közös természetvédelmi erőfeszítések végrehajtására. Sokszor
a hivatalos védelem, az önkéntesen pihentetett területek, a természetvédelem általános
megfontolásai és a természetvédelmi kezelés együtt szükségesek a természetvédelmi
célok eléréséhez.
Az éves regionális kezelési tervek és a hivatalos védelem regionális céljai elérésének
értékelése az egyes régiók különböző erdőtípusaiban folyamatosan történik. A stratégia
frissített változatát a svéd állam által 2014-ben elfogadott, a biológiai sokféleségről és az
ökoszisztéma-szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat tartalmazza.
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A védett területen található erdők és más fás területek kezelésének irányelvei a
2013-2020 közötti időszakra vonatkozóan
Az irányelvek tartalmazzák a legfontosabb és a kiegészítő kezelési intézkedéseket,
valamint a fajspecifikus és az általános kezelés alapelveit. Céljuk, hogy hozzájáruljanak
a svéd környezetvédelmi előírások megvalósulásához, valamint az élőhelyvédelmi és a
madárvédelmi irányelvekben felsorolt élőhelyek és fajok kedvező védettségi állapotának
eléréséhez. Az irányelvek a következőkre térnek ki:
– A védendő terület kezelési stratégiájának megválasztása (a háborítatlan megőrzéstől
az aktív kezelésig),
– Az intézkedések végrehajtásának fontossági sorrendje,
– A prioritások mellett a legfontosabb kezelési eljárások és helyreállító intézkedések
azonosítása a 2013-2020 közötti időszakra vonatkozóan,
– Az intézkedések végrehajtására vonatkozó iránymutatás.
Az irányelvek alapja, hogy a védett területeknek egyedülálló szerepe van az erdős
tájak természeti értékeinek megőrzésében. A védett területek által jelenleg képviselt
természetvédelmi érték a a kezelési szükségletek kiindulópontja.
Az alapszintű és a legmagasabb prioritású kezelési stratégiák a 2013-2020 közötti időszakra
a következők:
– A természetes zavarásként funkcionáló erdőtüzek fenntartása és/vagy ismételt
bevezetése a boreális és a boreo-nemorális régiókban;
– Az árvizek rendjének fenntartása és/vagy helyreállítása, valamint a jó vízáteresztésű
talajok helyreállítása;
– A legeltetés, a leveles takarmány használata és a kaszálás, mint kezelési forma
fenntartása és/vagy ismételt bevezetése, különösen a nemorális és boreo-nemorális
régiók rétjein és legelőin;
– Háborítatlan megőrzés.
A 2013-2020 közötti időszakra javasolt kiegészítő intézkedések többek között: a lucfenyő
visszaszorítása a természetes lombhullató állományokban és egyes fenyőerdőkben,
idegenhonos özönfajok eltávolítása, helyreállítás.
A Natura 2000 erdők védelme Svédországban
A svéd állam álláspontja szerint (a 6.3 cikk értelmében) a Natura 2000 erdőkben, minőségi
élőhelyeken erdészeti tevékenység nem engedélyezhető, mert azok csökkentenék az élőhely
minőségét vagy tönkretennék az élőhelyet. Általános szabályként a földtulajdonos jogosult
a kieső jövedelem teljes kompenzálására, ha az erdei élőhely kijelölése következtében az
erdőben nem folytatható fakitermelés.
A kompenzálás általában az erdő természeti rezervátumként való védetté nyilvánítása,
vagy hosszú távú földhasználati szerződések formájában történik. A kártérítés összegét
az erdő becsült piaci értéke, valamint az erdőre vonatkozó korlátozások hatásai alapján
állapítják meg.
További információ:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1243-6.pdf;
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5466-X_del1.pdf;
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5466-X_del2.pdf
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Esettanulmány az erdőkről és a Natura 2000-ről tartott 2. munkaértekezleten. 2013. 05. 23.
Elérhető: CIRCABC20
Kapcsolat: Anna Lindhagen. Anna.Lindhagen@naturvardsverket.se

20

https://circabc.europa.eu/w/browse/28cb0d1f-bbf0-4b36-aedf-3909ecd486b7
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23. Fás legelők kezelése Svédországban
Kulcsszavak: fás legelők (9070), természetszerű erdők, hagyományos kezelés,
természetvédelmi intézkedések, élőhelyszerkezet és -minőség, KAP finanszírozás.
Svédországban a fás legelők (9070) megnevezés az egykor gyakori természetszerű erdők
széles skálájára (pl. extenzíven legeltetett tűlevelű erdők, legelőerdők idős tölgyesekkel,
legelőkké átalakított fás rétek stb.) vonatkozik. Afás legelőkön legeltetés és más hagyományos
kezelés (fejesfa üzemmód (ún. nyakalás), bozótos tisztítása stb.) szükséges az élőhelyi
szerkezet és minőség fenntartásához. A szükséges kezelési mód a terület hagyományos
kezelésétől és aktuális minőségétől függ.
Háttér
A történelem során a bekerített földeken és gyepeken kívül eső időszakosan művelt területek
voltak a legfontosabb legelők. Bár a területeken gyakran több-kevesebb erdő is volt, sokáig
fontosabbak voltak legelőként, mint faanyagforrásként. A kevésbé „erdőszerű” legelők is a
fás legelők kategóriájába tartoznak. Jó példa erre a tölgyes vagy nyíres legelő egyenetlen
erdőborítással. A 19. és a 20. század folyamán az erdei legeltetés jórészt megszűnt, és ma
már csak nagyon kevés olyan erdő található, ahol továbbra is vannak legelő állatok. A 20.
században az urbanizáció és a mezőgazdasági változások során a svéd legelők több mint
70%-a eltűnt (elsősorban beerdősülés következtében). Ez a súlyos területi veszteség a fás
legelők esetében is megfigyelhető. E területeken a legeltetés folytatása manapság nagy
kihívást jelent.
A fás legelők általában magántulajdonban állnak, és az ilyen élőhelyi típussal rendelkező
tulajdonosok száma igen nagy.
A 17. cikk alapján készített jelentés szerint a 9070-es élőhelyi típus összterülete a Natura
2000 hálózatban 12.000 ha. Svédországban 67.600 ha ilyen élőhely található, ami azonban
nagy, kezeletlen területeket is magában foglal. A Svéd Mezőgazdasági Testület által végzett
felmérés szerint a KAP értelmében környezetvédelmi megállapodásokkal rendelkező 9070es élőhelyi típus összterülete 2008-ban 14.400 ha volt. Ez közel 76%-a (16.678 ha) a testület
által 2005-ben végzett legelőleltár során azonosított fás legelők teljes területének. Ez azonban
több, mint amennyi legelő a Natura 2000 hálózatban található. A Natura 2000 hálózatban a
fás legelőkre vonatkozó specifikus környezeti intézkedések 11.608 ha-t érintenek. Ez azt
jelenti, hogy több Natura 2000 erdőben folyik legeltetés, mint amennyi 9070-es élőhelyi típus
található a svéd legelőleltárban. Az eltérést valószínűleg a leltárkészítési módszerek által
használt eltérő meghatározások okozzák.
Magas természeti értékű természetszerű erdők megőrzése
Mivel a legtöbb svédországi erdőt mára monokultúrákká alakították át, a megmaradt fás
legelők és rétek (5130) képviselik az egyetlen, egyértelműen természetszerűnek tekinthető
„erdei” élőhelyet. E területeken az élőhelyi minőség a legeltető állattartástól függ, amit gyakran
ki kell egészíteni cserje- és bozótirtással. A fás legelőket heterogén faállomány és sok idős
fa jellemzi, ezért e területek általában igen értékesek a nyílt/félig nyílt környezetben található
idős fákat kedvelő rovarok és zuzmók, és a gazdag edényes növényflóra szempontjából.
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A fás legelők azon legelőtípusok közé tartoznak, amelyekre a gazdálkodók KAP támogatást
igényelhetnek. Külön támogatás áll rendelkezésre az inkább erdőszerű fás legelők esetében
(kb. 263 euró/ha)21.
A nyíltabb fás legelők a normál legelők utáni kifizetésekre jogosultak. Ha a terület biológiai
sokfélesége „átlagos”, a támogatás mértéke kb. 132 euró/ha. Ha az élőhely minősége jó,
és ott speciális kezelésre van szükség, a gazdálkodó emellett további ~280 eurót kaphat
hektáronként (összesen kb. 410 euró/ha). A gazdálkodók ezen felül az első pillér alatti
kifizetésekre is jogosultak lehetnek, ami általában kb. 110 euró/ha. A borítottság, illetve a fák
nagy számú jelenléte miatt előfordult, hogy az első pillér alatti kifizetésekre a terület az EU
szerint nem alkalmas, annak ellenére, hogy a legelők hagyományos részét képező borítottság
kedvező a biológiai sokféleség szempontjából. Ha a terület nagy biológiai sokfélesége a
borítottsággal függ össze, bizonyos esetekben a második pillér szerinti kifizetések vehetők
igénybe megemelt nemzeti finanszírozással (az első pillér szerinti kifizetések hiányának
kompenzálása érdekében). A védett területek kezelésére szolgáló nemzeti finanszírozás
gyakori a Natura 2000 legelők kezelése és helyreállítása során. Afás legelők helyreállításában
számos LIFE projekt segített, például:
MIA – lake Mälaren Inner Archipelago http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/life-mia/En/
restoration-and-management/Pages/default.aspx
Rosoris – http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/
Pages/rosorisenglish.aspx
GRACE – http://www.graceprojektet.se/en/, http://www.graceprojektet.se/en/habitats-andspecies/
Kapcsolat: Anna Lindhagen. Anna.Lindhagen@naturvardsverket.se

21

A példák a 2007-2014-es KAP időszakra vonatkoznak.
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24. Fás területek bővítésére vonatkozó útmutatások kialakítása a szirti sas
védelmére kijelölt különleges védelmi területeken Skóciában (Egyesült
Királyság)
Kulcsszavak: útmutatás, fás területek bővítése, szirti sas különleges védelmi területek,
megfelelőségi vizsgálat, érintett felek bevonása, az erdősítés hatásainak felmérése, szilárd
tudományos alapok.
Háttér
Skóciában 450 pár szirti sas fészkel, ami az európai populáció 5%-át teszi ki. Ez azt jelenti,
hogy a 3. kategóriába tartozó közösségi természetvédelmi jelentőségű fajról van szó. A
szirti sast a mai napig sok tényező veszélyezteti, ezért 2010-ben 400.000 ha-t (Skócia
területének 6%-a) lefedő 6 új különleges védelmi terület (KVT) kijelölésére került sor a
8 meglévő KVT mellé.
Mivel a szirti sas a nyílt, nem erdős élőhelyeket kedveli, a fás területek helyreállítását
támogató érdekcsoportok számára aggályossá vált, hogy a terület fajvédelmi kijelölése
korlátozni fogja a fatermelési és élőhelyi célú erdősítéseket.
Másrészt azonban mára az eredeti természetszerű fás területek kevesebb mint 2%-a
(egykor >60%) maradt meg, A kérdés az lehetne, hogy mi a fontosabb, a sasok vagy a fák?
Az állami természetvédelmi tanácsadók (SNH) véleménye szerint a KVT-en tervezett
erdősítés esetén megfelelőségi vizsgálatra van szükség. Ez önmagában elég is lehet az
erdősítés tervezőinek elbátortalanításához. További aggály merült fel az érdekelt felek
kijelölésbe való bevonásával kapcsolatosan.
A szirti sas jelenléte máshol is jelentősen akadályozhatja az erdősítési törekvéseket.
Közös megegyezés
Egyértelmű, hogy a múltbéli gyakorlat felülvizsgálatára volt szükség. Az ehhez
szükséges szakmailag megalapozott kutatások végrehajtásához és a tanácsadáshoz egy
munkacsoportot hoztak létre, amelyben állami és civil szervezetek képviselői, valamint
független szakértők vettek részt. A munkacsoport feladata az volt, hogy felmérje a szirti
sasok és az erdők viszonyára vonatkozó aktuális irányelveket, és hogy egy közösen
elfogadott kritériumrendszert alakítson ki a szirti sas KVT-en tervezett erdősítési projektek
gyorsabb felülvizsgálatához.
Esettanulmány: Glen Etive & Glen Fyne KVT
A Glen Etive & Glen Fyne KVT-en 19 aktív szirti sas territórium található, ami az egyesült
királysági populáció 4,2%-a. A KVT-en azonban a fás területek nagysága is minimális, amit
egyes gazdálkodók szeretnének kibővíteni (élőhely helyreállítása). Így a kérdés a következő:
összeegyeztethető-e a szirti sas élőhelyének védelme a fás területek helyreállításával?
A tanulmány fő eredményei
A szirti sasok megtalálják a kedvező életfeltételeket a fás területeken belül és azok
környékén, illetve a nyílt területeken egyaránt, azonban
a táplálék rendelkezésre állása alapvető fontosságú.
A szirti sas territóriuma igen nagy, melyben alapos tanulmányozással azonosíthatók a
kulcsfontosságú és a kevésbé fontos részek.
A fás területek bővítése lehetséges a szirti sas populációra gyakorolt negatív hatások nélkül
(sőt, a bővítés akár javíthatja is az élőhely minőségét).
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Javaslatok
A fásítás során a nedves, mocsaras részek, illetve a sasok táplálékállatai (pl. üregi nyúl)
számára fontos területek elkerülése. Gerincek szabadon hagyása, és a fészek környékének
elkerülése (ez lehet 2-3 km, illetve ettől eltérő sugarú kör).
A táplálékállatok számára kevésbé fontos területek (saspáfrányos, rövid füvű vagy javított
gyepek) beerdősítésének hatása minimális vagy akár pozitív is lehet.
Az egyes territóriumok alapos ismerete segít az erdősítési terv értékelésében.
A létrehozni kívánt erdőterület mérete és kialakítása kritikus fontosságú. A megfelelően
megtervezett erdőterületek javíthatják a szirti sas táplálékának rendelkezésre állását.
Szirti sas territóriumok előrejelzése (Predicting Aquila Territories, PAT)
A PAT modell az egyes szirti sas párok territóriumhatárainak becslésén alapul. A módszer,
melynek matematikai modellezés is a részét képezi,
súlyozza a kulcsfontosságú tulajdonságokat, pl. hegygerincek, fészek közelsége, és
azonosítja a kevésbé alkalmas élőhelyeket, így előrevetítve a madarak által használt
territórium területét.
A munkacsoport eredményei
Az alacsony költségű, robusztus és megbízható modellt igénybe vehetik mindazon
földhasználók, akik szirti sas territóriumokban szeretnének gazdálkodást folytatni.
Az EU élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelveinek betartását segítő munkatársakra van
szükség.
Ha a modellt megfelelően használják az erdősítések tervezése során, megnő az esély a
benyújtott pályázatok elfogadására akár megfelelőségi vizsgálat nélkül is, amennyiben a
területre igazoltan pozitív hatást gyakorolnak.
Tanulságok
A terület kijelölése előtt célszerű beszélni az érintett felekkel, és meghallgatni a felmerülő
problémákat.
Ügyelni kell az esetleges nem kívánt következményekre (a szirti sas számára a valódi
fenyegetés az üldözés, nem az élőhelyek visszaszorulása).
Ügyelni kell az egy fajt célzó természetvédelmi intézkedésekre.
A szilárd tudományos alapokon történő erdőtervezés megoldhatja a felmerülő problémákat.
A kijelölést proaktív módon kell elősegíteni az érintett felek támogatásával, és a felmerülő
aggodalmak megválaszolásával.
További információ:
Esettanulmány az erdőkről és a Natura 2000-ről tartott 2. munkaértekezleten. 2013. 05. 23.
Elérhető: Circabc (2. sz. ügy)22
Kapcsolat: Sallie Bailey, Forestry Commission, UK. Sallie.Bailey@forestry.gsi.gov.uk

22

https://circabc.europa.eu/w/browse/28cb0d1f-bbf0-4b36-aedf-3909ecd486b7
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25. A Natura 2000 erdők egyedi kezelése Dániában
Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének erdőkben való végrehajtása integrált szemlélettel,
különböző, egymást kiegészítő eszközök használatával történik Dániában.
Alapvető természetvédelmi intézkedések a tervek és projektek negatív hatásainak elkerülése
érdekében (6.3 cikk):
A Natura 2000 hálózatba tartozó erdőkre számos általános rendelkezés vonatkozik, pl. az
erdők erdőkként való használatának biztosítása (más földhasználati módra való áttérés
tiltása), a kisméretű erdei élőhelyek védelme, a fakitermelésre vonatkozó különböző
korlátozások stb. E rendelkezések alól csak a 6.3 cikk értelmében elvégzett megfelelőségi
vizsgálat esetén kérhető mentesség (408/2007. sz. kormányrendelet).
Azonban sok mindennapos erdészeti tevékenységre nem vonatkoznak az általános tiltó
rendelkezések. A Natura 2000 erdei élőhelyek károsodásának megakadályozása érdekében
a dán erdőtörtvény egy olyan értesítési rendszert alakított ki, ami kötelező az előzetes
jóváhagyást nem igénylő tervek és projektek esetében.
A Natura 2000 területeken az erdőtulajdonos köteles előzetesen értesíteni az állami
erdészetet (önkormányzatot) bizonyos tevékenységeket és projekteket illetően. E
tevékenységek pl.: lombhullató erdőkben tervezett tarvágás és ültetés (fatermelési célból,
idegenhonos és tűlevelű fajok esetén is), a hidrológiai viszonyok megváltoztatása, előzetes
jóváhagyást nem igénylő építkezések (erdészeti utakat is beleértve) stb.
A hatóság köteles megfelelőségi vizsgálatot végezni, és ha a terület természetvédelmi
céljai ezt szükségessé teszik, megtilthatja a tervezett tevékenységet. Amennyiben e döntés
negatív hatással van a gazdálkodásra, az erdőtulajdonos kompenzációra jogosult.
Proaktív kezelés és védelem (6.1 és 6.2 cikkek):
A Természetvédelmi Ügynökség minden Natura 2000 terület kezelési tervét elkészíti. A
kezelési terv tartalmazza a terület természetvédelmi céljait és cselekvési tervét.
Az erdőtörvény által érintett területeket (kb. 80%) illetően a kezelési terv erdészeti része
egy 12 éves ciklusra vonatkozik. Ezen erdőkben található a Natura 2000 hálózat számára
jelentős élőhelyek nagy része. A többi erdőre (kb. 20%), a többi fajhoz és élőhelyhez
hasonlóan egy 6 éves üzemterv vonatkozik.
A kezelési terv nyomonkövetéseként a hatóságoknak létre kell hozniuk egy végrehajtási tervet,
ami részletesebben írja le a végrehajtandó intézkedéseket. Az állami tulajdonú erdőkre olyan
specifikus végrehajtási tervek vonatkoznak, melyek részletesebben tartalmazzák az állam
által az élőhely kedvező állapotának fenntartása vagy helyreállítása érdekében elvégzendő
teendőket. Ezen állami erdészeti üzemtervek a végrehajtási tervben találhatók meg.
Magánerdők esetében a specifikus kezelési tervek nem kötelezőek, így a Natura 2000
kezelési terv az erdőkre vonatkozó intézkedéseket is tartalmazza. Az élőhelyek kezeléséhez
szükséges intézkedések általában a nemzeti végrehajtási tervben találhatók meg, és
az erdőtulajdonosokkal önkéntes megállapodások köthetőek bizonyos intézkedések
végrehajtása érdekében (ha szükséges). Ehhez célzott erdő-környezeti támogatások
vehetők igénybe:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/
natura-2000-skovnatur/
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