Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés
a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében
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Magyarországi Natura 2000
erdők – helyzetkép

Élet az Erdőben
A projekt célja a magyarországi Natura 2000
erdők védelmének elősegítése mindenekelőtt
az
erdőtulajdonosok,
az
erdőgazdálkodók,
az
erdészeti
igazgatási
szervek,
állami
és civil természetvédelmi szereplők, valamint
a helyben élő lakosság együttműködésének
kialakításával,
a
szereplők
közötti
aktív
kommunikáció erősítésével. A projekt legfőbb
törekvése, hogy a szakmai ágazatok közti
kapcsolatok segítésével közös tanulási folyamatot
kezdeményezzen az érintettek részvételével,
amelynek
eredményeképpen
hatékonyabban
érhetőek el a Natura 2000 program céljai.
Az
Élet
az
Erdőben
projekt
hozzájárul
a
magyarországi
Natura
2000
területek
biodiverzitás-csökkenésének
megállításhoz,
a
természetvédelmi
státuszuk
és
multifunkcionalitásuk
erősítéséhez,
illetve
a természeti folyamatokra jobban alapozó,
fenntartható erdőgazdálkodás elterjesztéséhez,
népszerűsítéséhez.

A projekt a WWF Magyarország koordinációjával,
a
Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatóság,
a
Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóság,
az Europa Media Nonprofit Kft., a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság, a Magán Erdő
tulajdonosok
és
Gazdálkodók
Országos
Szövetsége, az Országos Erdészeti Egyesület,
és a Pilisi Parkerdő Zrt. és. közreműködésével
valósul meg.

A projektet megvalósító szervezetek célul
tűzték ki, hogy erősítsék a természetközeli
erdőgazdálkodás elméleti és gyakorlati
hátterét, illetve lehetőséget adjanak
a Natura 2000 erdők kezelésében érintett
szereplőknek – az erdőtulajdonosoknak,
az erdőgazdálkodóknak, az erdészeti
igazgatási
szervek,
illetve
a
természetvédelmi ágazatnak – tudásuk,
tapasztalataik megosztására, nézőpontjaik
közelítésére.

A magyarországi Natura 2000 erdők kezelését
számos kihívás teszi összetett feladattá. A Natura
2000 közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek
megőrzése érdekében az erdei munkák végrehajtása
több, esetenként ellenérdekelt szereplő együttes
munkájaként valósulhat meg. A gazdasági funkciót
– ezáltal a tulajdonosi és vagyonkezelői érdekeket
– képviselő erdőgazdálkodó, a természeti értékeket
megóvni
próbáló
természetvédelmi
kezelő,
és az erdőre vonatkozó szakmai előírásokat
elkészítő erdészeti hatóság szakemberei, az
erdő többcélú hasznosítását figyelembe véve
határozzák meg az erdők kezelésének módját.
Ennek során a környezetvédelmi hatóság
észrevételeit, és számos társadalmi csoport
igényeit is szem előtt kell tartani. Az erdők
sokféle eltérő funkciójának – köztük a gazdasági,
védelmi, közjóléti funkciónak – megfelelő súlyú
érvényesítés esetenként komoly konfliktusokhoz
vezet.
A
múltban
gyökerező
konfliktusok
az egymáshoz közelálló szakmai álláspontú
ágazati szakemberek esetében is akadályozhatják
az együttműködést. Sok erdészeti szakember
ugyanakkor a Natura 2000 értékek védelméhez
kapcsolódó előírásokat, korlátozásokat szakmailag
indokolatlan többlet nehézségnek látja.
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Időtartam 		
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Teljes költségvetés

1,190,753 euró

Uniós támogatás

588,378 euró

Társfinanszírozó

Agrárminisztérium

Készült az Élet az Erdőben projekt keretében az Európai Unió LIFE+ Information and Communication programjának
és az Agrárminisztérium pénzügyi támogatásával.
A Megyer-hegyi tengerszem környéki erdők bejárása,
Zempléni-hegység

Az Élet az Erdőben
projekt szerepe a helyzet
előmozdításában
A projektet megvalósító szervezetek számos
alkalommal
biztosítottak
teret
az
érintett
szereplőknek a találkozásra. Ezek célja, hogy közösen
gondolkodva és együttműködve keressenek
megoldásokat a szakmai kihívásokra, megoszthassák
szakmai tapasztalataikat, együtt ismerkedjenek meg
magyar és külföldi jó gyakorlatokkal. Ezen felül olyan
szakmai eszközöket – tudástárat, kiadványokat,
Erdőtervezési Eszköztárat – készítettek, melyek mind
hozzájárulnak a természetközeli erdőgazdálkodás
széleskörű megismertetéséhez.
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A projekt keretében
megvalósult többek között

Mi a Natura 2000?

A természetvédelmi tudásbázis fejlesztése
Az
erdőgazdálkodók
és
természetvédelmi
szakemberek számára erdőgazdálkodási útmutatók
készültek, amelyek bemutatják a Magyarországon
előforduló Natura 2000 közösségi jelentőségű
fajokat és élőhelyeket.

Kiegészítő képzések erdészeti
szakirányítók számára

Előadássorozat
szakközépiskolai diákoknak

A szakterületek közötti együttműködés erősítése
A találkozók, kerekasztalok, információs napok
célja az volt, hogy ösztönözzék a jó gyakorlatok
és tapasztalatok egymás közötti megosztását,
lehetőséget nyújtsanak az ágazatok közötti esetleges
konfliktusok feloldására. A projekt keretében felkért
szakértők kidolgozták a Natura 2000 erdőkre
vonatkozó, közös megegyezésen alapuló kezelési
irányelveket.

Tanulmányutak erdőmérnök
és természetvédelmi mérnök
hallgatóknak

Előadássorozat egyetemi
hallgatóknak

Natura 2000-nek az Európai Unió ökológiai
hálózatát
nevezzük,
mely
összefogja
a kontinens közösségi jelentőségű természetes
élőhelyeinek, valamint állat- és növényfajainak
védelmében legfontosabb területeit. A hálózat
eszméjére
nevéből
is
következtethetünk:
értékes természeti területek, élőhelyek többékevésbé
összefüggő
láncolata,
amelyek
az eredeti európai élővilágot őrzik.

Európában a szó szoros értelmében vett „vadon”
elvétve található, hiszen a táj képét igen régóta
formálja az ember. Ezért kiemelkedően fontos a
még megmaradt természeti kincseink megőrzése.
A biológiai sokféleség megőrzésének meghatározó
eleme az a bonyolult kapcsolatrendszer is, amely
összeköti az embert a természettel: a háziasított
állatok és nemesített növények sokfélesége,
a különböző földhasználati praktikák.

Hazánk az uniós csatlakozással – a többi tagállamhoz
hasonlóan – kijelölte ezeket a felbecsülhetetlen
értékű területeket. Magyarországnak közel 21%a lett a Natura 2000 hálózat része. Az eredetileg
is védett területeink csaknem mindegyike bekerült
a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2
millió hektár kapott uniós védettséget. Nem csoda
hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak
mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók,
erdők, ahol évszázadok óta gazdálkodás folyik.

A Natura 2000 területek védelmében tehát
különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó,
hagyományos gazdálkodási módok szerepe.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura
2000 hálózat a rezervátum-szerű védelem
helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és
természetvédelmi
érdekek
összehangolására
alapozó megóvást helyezi előtérbe.

A Natura 2000 és a természetközeli
erdőgazdálkodás népszerűsítése
A projektben megvalósuló szakmai programok,
tréningek és kiadványok segítségével a Natura
2000 területeken tevékenykedő erdőgazdálkodók,
természetvédelmi szakemberek, szakoktatásban tanuló
hallgatók növelhették ismereteiket a természetközeli
erdőgazdálkodás, és a természetvédelmi erdőkezelés
módszereiről, és elköteleződhettek azok gyakorlati
megvalósítása mellett.
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tanulmányút

Natura 2000 erdők Magyarországon
* Erdővagyon és erdőgazdálkodás Magyarországon 2016-ban - NÉBIH,
2017 Budapest

A biodiverzitás szempontjának népszerűsítése
Az erdészeti hatóságok számára készített Natura 2000
Erdőtervezési Eszköztár kidolgozásával és terjesztésével
a projektet megvalósító szervezetek fontos lépést
tettek az erdők természetközeli kezelésének szakmai
berkekben való népszerűsítése terén. A természetközeli
erdőkezelés hozzájárul a Natura 2000 erdők
védelmi funkciójának erősödéséhez, a természeti
értékek megőrzése szempontjából kedvezőbb
erdőgazdálkodási technológiák terjesztéséhez,
valamint a természetvédelmi alapelvek hatékonyabb
érvényesüléséhez az erdőtervezés során.

Erdeink természetességi
állapota

Európai jó gyakorlatok alkalmazásának ösztönzése
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Információs nap

Terepi gyakorlat

Az Európai Unió más tagállamaiban már sikeresen
alkalmazott, a Natura 2000 erdők gazdálkodására,
illetve a természetvédelmi kezelés lehetőségeire
láthattak jó példákat a tanulmányutakon résztvevő
szakemberek.
Natura2000 és védett területek
megoszlása

10

Kerekasztal
beszélgetés

5

Természetközeli
erdőgazdálkodás és szálaló
jelölési gyakorlat

Tölgyesek elnyújtott felújítása,
Palást, Szlovákia

4

5

Natura 2000 hazai
népszerűsítése

Mit kell tudni a természetközeli
erdőgazdálkodásról?
Mire jó az Erdőtervezési Eszköztár?

Animációs sorozat az erdőgazdálkodásról

A sorozat epizódjai a következő témákat járják körül:

Hasonlóan fontos feladatot jelentett a természetközeli
erdőgazdálkodás szemléletmódjának terjesztése.
A projektet megvalósító szervezetek egyetértenek
abban, hogy a természetvédelmi szempontok
figyelemben tartása mellett is lehetséges
a sikeres erdőgazdálkodás. Ennek a szemléltetése
érdekében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hat
részes animációs sorozatot készített, melynek
epizódjai
olyan
alapfogalmakat
mutatnak
be a nézőknek, mint a folyamatos erdőborítás vagy
az erdei élőhelyek, elmagyarázzák, mi a holtfa szerepe
az erdőben, miért fontos a Natura 2000.

•
•
•
•
•
•

Az erdőgazdálkodás
A Natura 2000
A folyamatos erdőborítás
Az erdei élőhelyek
Lehet-e a Natura 2000 területeken
erdőgazdálkodni?
Hogyan kell Natura 2000
területeken erdőgazdálkodni?

Az Erdőtervezési Eszköztár
Az online elérhető eszköztár célja, hogy a körzeti
erdőtervezéshez, illetve az erdőgazdálkodási
tevékenységek
végrehajtásának
tervezéséhez
nyújtson segítséget a szakembereknek. Néhány
kattintással azonosíthatók a Natura 2000
közösségi jelentőségű erdei élőhelyek, az Országos
Erdőállomány Adattár, a nyilvános erdőtérkép,
illetve a felhasználó ismereteire támaszkodva.
A Tudástárban elérhető az azonosított élőhelyekre
vonatkozó, a Natura2000 elveknek megfelelő
erdőtervezésre, illetve erdőkezelésre vonatkozó
javaslat-csomag.
A
javaslatok
koncepciója
elsősorban a közösségi jelentőségű erdei
élőhelytípusok
változatosságának
kialakítását,
megőrzését, fokozását állítja a középpontba.

Megismerhetjük a természetközeli erdőgazdálkodás
ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyeit,
valamint, hogy miként lehet védett területeken
a
természetet
kímélve
eredményesen
gazdálkodni. A hat részes sorozat elérhető
a projekt honlapján a http://lifeinforests.eu/ címen.

A kifejezetten szakemberek számára készített
Eszköztárban lehetővé válik a leírások, térképek,
képek, szakirodalmi ajánlók tanulmányozása,
amely hozzájárulhat a hazánkban található
közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint általában
a Natura2000 hálózat alaposabb megismeréséhez.
Az Erdőtervezési Eszköztár elérhető a http://
natura.2000.hu/hu honlapon.

Élő Erdő Díj
Az Élet Az Erdőben projekt célja, hogy a
magyarországi jó példák kiemelésével, illetve a
Natura 2000 hálózatban rejlő támogatási lehetőségek
bemutatásával hozzájáruljon a természetközeli
erdőgazdálkodás népszerűsítéséhez, ezáltal pedig
a Natura 2000 célok megvalósításához. Ennek
érdekében hirdette meg a WWF Magyarország az
Élő Erdő Díjat Natura 2000 területeken dolgozó
magán erdőgazdálkodók számára. Az öt díjazott
munkássága bizonyítja, hogy a magas színvonalú
erdőgazdálkodói
munka
során
lehetséges
a természeti értékek megőrzése.
A fenntartható erdőgazdálkodás hozzájárul az erdők
sokszínűségének, biodiverzitásának megőrzéséhez,
ezáltal pedig az erdők funkcióinak megfelelő
érvényesüléséhez.
A
díjazottak
példaértékű
munkásságát „A mi élő erdőnk” című film mutatja be
részletesen. A film a WWF Magyarország YouTube
csatornáján elérhető.

Az „Élő Erdő Díj”
nyertesei
Binger Miklós
Cseke Bence András
Fejes Gábor
Flamich Gábor
Laczkó Péter
Az “Élő Erdő Díj” átadása

A természeti folyamatokra alapozó
erdőgazdálkodás
Az
erdőgazdálkodás
alapvető
célja
a faanyagtermelés. Az elmúlt évszázadokban
az erdőkkel gazdálkodó ember egyre jobban
megismerte az erdő működését. Annak érdekében,
hogy a lehetőségek szerinti legtöbb faanyagot
termeljék ki, egyre hatékonyabb eljárásokat
dolgoztak ki. Ennek következményeként az
erdő összetett funkciói közül a fatermesztési
funkció erősödésével egy időben az erdő
védelmi és más szerepei kevésbé érvényesültek.
Ennek az eltolódott egyensúlynak a felismerése
hívta életre azt az igényt, hogy a faanyag termelés
megtartása mellett az erdőre, mint ökológiai
rendszerre tekintsenek, nagyobb teret engedve
a természeti folyamatoknak. Az egyre gyarapodó
ismereteknek hála ma ezt már a termelékenység
csökkenése
nélkül
is
lehet
végezni.
A
természeti
folyamatokra
alapozó
erdőgazdálkodás
elemei
közé
tartozik
például
a
természetes
megújulási
folyamat
során
megjelenő
facsemetékre
(természetes újulatra) alapozó erdőfelújítás.
A folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodás:
a szálalás, esetleg az időben elnyújtott fokozatos
felújítóvágások alkalmazása. Ezen eljárások
alkalmazásával az erdő művelésével kapcsolatos
költségek csökkenthetők, felkészült szakmai
koordináció mellett az erdő „elvégzi a munkát”
a szakemberek helyett.
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Erdeinkhez kapcsolódó természeti kincseink
Magyarország a természeti kincsekben gazdag
Pannon
biogeográfiai
régióban
helyezkedik
el, melyben az Európai Unió 118 állatfaj, 46
növényfaj, és 70 közösségi jelentőségű élőhely
típus megőrzését tűzte ki célul. Az alábbiakban
az erdőinkhez kapcsolódó természeti értékeinket
mutatjuk be:

Erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű
fajok/fajcsoportok
Erdei lágyszárúak
Élő és holtfákban élő bogarak
nagy szarvasbogár, nagy hőscincér, remetebogár,
skarlátbogár, havasi cincér
Erdőkhöz kötődő lepkék
nagy gyöngyházlepke, kis apollólepke, díszes tarkalepke
Harkályok és másodlagos odúlakók
közép fakopáncs, fehérhátú fakopáncs, fekete
harkály, hamvas küllő, kis légykapó, örvös légykapó
Ragadozó madarak, baglyok és fekete gólya
darázsölyv, kígyászölyv, barna kánya, vörös
kánya, szirti sas, parlagi sas, békászó sas, rétisas,
kerecsensólyom, uráli bagoly
Erdőlakó denevérek
nyugati piszedenevér, nagyfülű denevér, tavi
denevér
Erdőlakó ragadozók
farkas, hiúz, medve
Erdőlakó rágcsáló
hód

Együtt a terepen
és az előadótermekben
A projektben kiemelkedően fontos szerepet
játszottak a személyes találkozást lehetővé tevő
alkalmak: ágazati és ágazatközi kerekasztalbeszélgetések, információs napok, tanulmányutak,
különféle tanfolyamok. Ezek az események
adtak alapot, megfelelő környezetet a szakmai
eszmecserékhez,
indukálták
a
spontán
együttműködést. A tevékenységek során elsősorban
a professzionális szakmai közönségre – erdészeti
szakirányítókra, igazgatási szervek munkatársaira,
erdészeti és természetvédelmi tudományos műhelyek
munkatársaira, valamint az erdőtulajdonosi,
erdőgazdálkodói közönségre fókuszáltunk.

Natura 2000 információs napok
a magánerdő-tulajdonosok tájékoztatására
A Magánerdő Gazdálkodók Országos Szövetsége
által szervezett Natura 2000 információs napok
célja volt, hogy a hálózatba tartozó erdők
tulajdonosait,
illetve
az
erdőgazdálkodókat,
erdészeti szakirányítókat megszólítva bővítse a
Natura 2000, természetközeli erdőgazdálkodás,
illetve az elérhető EU-s támogatási források
igénybevételével kapcsolatos információikat. Az
eseménysorozat az ország különböző városaiban
megszervezett 15 fórumból állt. Az előadások és a
kötetlen párbeszéd lehetőségét is magukba foglaló
fórumok, mint közösségi események, megalapozták
azt a „bizalmi légkört”, amely előfeltétele volt az új
tudás el-, illetve befogadásának, valamint a jövőbeli
közös munkának. Az előadásokon, párbeszédek
során sikerült a lehető legtöbb információt átadni
a Natura 2000 erdők kezeléséről, a biodiverzitás
és az erdészeti gyakorlat kapcsolatáról, fejlesztési
lehetőségeiről.

Hazai és külföldi tanulmányutak az erdészeti
ágazat képviselői számára
A projekt során megvalósult belföldi és
nemzetközi tanulmányutak elsődleges célja a jó
példák, gyakorlati tapasztalatok megismerése
volt. Emellett ezek az alkalmak nagyban
elősegítették a résztvevők szakmai kapcsolatainak
erősítését is, valamint lehetőséget adtak a
kiterjedt szakmai eszmecserére. A nemzetközi
tanulmányút
helyszínek
kiválasztásakor
a
hangsúly a Magyarországon nem elérhető példák
bemutatásán volt. Például több természetes
módon működő, esetleg őserdei viszonyokkal
jellemezhető védett területen kaptak kalauzolást
a helyi szakemberektől a résztvevők.

Szálaló erdők a Mecsekben

A nemzetközi tanulmányutak helyszínei
••
••
••
••
••
••
••

Celje, Szlovénia
Donau-Auen Nemzeti Park, Ausztria
Ebrach, Bajorország, Németország
Bialowieza Nemzeti Park, Lengyelország
Selmecbánya, Szlovák középhegység,
Szlovákia
Maros-Ártér Natúrpark, Románia
Pol’ana Bioszféra Rezervátum, Szlovákia

Pécs város erdejének kezelési szempontjai - a Biokom Kft.
szabadtéri előadása

Közösségi jelentőségű erdős élőhelytípusok
Mészkerülő bükkösök
Szubmontán és montán bükkösök
A közép-európai sziklai bükkösei mészkövön
Lejtők és sziklatörmelékek erdői
Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén
Pannon gyertyános-tölgyesek
Pannon molyhos tölgyesek
Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Illír bükk erdők
Illír gyertyános-tölgyesek
Pannon cseres-tölgyesek
Pannon homoki borókás-nyárasok

Terepen az egyik nemzetközi tanulmányúton,
Steigerwald, Németország

Erdőbádony (Badin) őserdeje,
Szlovákia

Inváziós fajok elleni védekezés a Maros-ártéren,
Románia
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Előadássorozat
a
hazai
technikumok diákjai számára

A
szakmai
célcsoportok
közé
a
projekt
előrehaladásával
bekerültek
a
következő
szakember-generáció
képviselői
is.
Hazánk
erdészeti szakközépiskoláit az információs napok
programjához hasonló ismeretanyaggal járta végig
a MEGOSZ és a WWF Magyarország. A diákok így
első kézből bővíthették tudásukat a Natura 2000
hálózat, a természetközeli erdőgazdálkodás, illetve
az elérhető EU-s támogatási források témakörében.

Előadássorozat a Soproni Egyetem Kaán
Károly Ökoklub Szakkollégiumban
A
Soproni
Egyetem
hallgatói
számára
„Előadássorozat a természetes erdőkért” címmel
szervezett programsorozatot a WWF Magyarország.
A szabadon látogatható kurzus a Natura 2000
hálózat elméleti és gyakorlati aspektusait járja körbe
neves előadók tolmácsolásában. Az előadások
a http://lifeinforests. eu/ weboldalon érhetők el.

Élő Erdő konferencia, 2017. március 21-22., Sopron

Nemzetközi szakmai konferencia
A projekt egyik jelentős szakmai eseménye volt
a több mint 200 gyakorlati szakember részvételével
Sopronban, 2017. március 21–22-én lezajlott „Élő
Erdő Konferencia”. A plenáris ülés során nemzetközi
előadók osztották meg tudásukat, szakmai
tapasztalataikat a résztevőkkel, majd ezt követően
a hazai kérdések megvitatására a szekcióülések
keretében került sor. A konferencia előadásai
elérhetők a http://lifeinforests. eu/ címen.

http://lifeinforests.eu/
downloads/78

Schmotzer András

Szmorad Ferenc

Natura 2000 Közösségi
jelentőségű fajok és
élőhelyek bemutatása

http://lifeinforests.eu/
downloads/80
Tímár Gábor

A Natura 2000
hálózat kialakítása
és működtetése
Magyarországon

http://lifeinforests.eu/
downloads/87
Frank Tamás

Natura 2000
szempontok
érvényesítése
a hatósági munkában

Natura 2000 célok
megvalósítása
erdőterületeken,
természetvédelmi
erdőkezelés

http://lifeinforests.eu/
downloads/24

http://lifeinforests.eu/
downloads/83

Duska József

Miért fontos a Natura
2000 a magánerdő
gazdálkodóknak?

Bemutató az erdők sokrétű szerepéről
a Steigerwald Ebrach-i látogatóközpontjában

•

Szentesi Zoltán hegyaljai erdőgazdálkodó
szőlőfajta-ismertetője, terepbejárás előtt

http://lifeinforests.eu/
downloads/77

erdészeti

•
•
•

Egyhetes tanulmányút egyetemi
hallgatók számára
A Soproni Egyetem az Élet az Erdőben projekt
támogatásával
2018
tavaszán
ötnapos
tanulmányutat
szervezett
a
másodéves
természetvédelmi
mérnök
hallgatóknak.
A
szakmai
program
arra
épült,
hogy
az egyetemi hallgatók a gyakorlatban, terepen
is megismerhessék hazánk jellemző élőhelyeit,
a hozzájuk kötődő természeti értékeket. Kiemelt
hangsúlyt helyeztek a hazai erdőkben folytatott
gazdálkodás sajátosságainak, és a velük szemben
megfogalmazott
természetvédelmi
célok,
és tapasztalható konfliktusok bemutatására.

Laczkó Péter

Natura 2000 magánerdő
gazdálkodói szemmel

A Soproni Egyetem természetvédelmi mérnök hallgatói
az ötnapos tanulmányúton

Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági
és Vadgazdálkodási Szakképző
Iskolája – Mátrafüred
Dráva Völgye Középiskola
– Barcs
Roth Gyula Erdészeti, Faipari
SZKI és Kollégium – Sopron
Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola – Szeged

A természetes folyamatokra alapozó
erdőgazdálkodás szlovákiai példái
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A projekt hatása
Az Élet az Erdőben projekt során megrendezett szakmai események és találkozók, a publikált szakmai
kiadványok sora mind hozzájárult a projekt alapvető céljához: a hazai Natura 2000 hálózat megítélésének
javításához, a hiányzó információk pótlásához, illetve a természetközeli erdőgazdálkodás népszerűsítéséhez.
Ezek sikerét a projektpartnerek egy hatásvizsgálati kutatással mérték, melynek keretében interjúk készültek
a projekt konzorciumi szervezeteinek képviselőivel, a bevont szakértőkkel, a projekt különböző eseményein
résztvevőkkel – akik közül a legtöbben a projekt szorosan vett célcsoportjaiba is beletartoztak. A tanulmány
legfontosabb megállapításai a következők:

1

A projektet megvalósító partnerszervezetek nagyra értékelték, hogy sikerült leültetni egy asztalhoz az erdészet és a természetvédelem különböző szereplőit, és megtenni az első lépéseket
a szorosabb együttműködés felé, ezáltal lehetőséget és teret biztosított szakmai vitákra,
és a különböző álláspontok ütköztetésére.
A különböző szakmai csoportok – magánerdészetek, állami erdészeti dolgozók, erdészeti
hatóságok, természetvédők – aktív tagjaiból létrejött egy olyan szakmai közeg, akikkel a későbbiek
során is lehet együtt dolgozni.

Fekvő holtfa, Maros-ártér,
Románia

2

A projekt célkitűzéseinek megvalósításában részt vevő
külső szakértők is pozitívan látják az együttműködést,
mely szerintük hiánypótló volt. Javaslatuk szerint a
megszületett kiadványokat egyetemekre, szakmai
fórumokra kellene továbbvinni, vitaalapként használni
a projekt keretein túl is. Ugyanakkor felhívták a
figyelmet: a problémagócok megnevezésén (akác,
vadkárok, inváziós fajok) túl megoldások kidolgozása
több figyelmet érdemelne, melyre a projekten belül
nem volt lehetőség.

Kasivarova erdőrezervátuma Selmecbánya
közelében, Szlovákia

3

A szakmai eseményeken részt vevő magán
erdőgazdálkodók elmondták, az együttműködést
rendkívül
sikeresnek
tartják,
többen
azóta
is kapcsolatban maradtak számos, a projekt során
megismert kollégával. Különösen azt értékelték, hogy
a szakmai életben aktív magán erdőgazdálkodók
szinte
maradéktalanul
képviseltették
magukat
az események valamelyikén. Pozitívan nyilatkoztak
a projekt programjairól is, melyeken új ismereteket
szereztek például a természeti folyamatokra
alapozó
erdőgazdálkodás
lehetőségeiről,
vagy
a
természetvédelmi
erdőkezelésről,
valamint
megerősítette őket a program az eddigi ismereteikben.

Tájékoztató a Maros-ártér erdeiről,
Arad mellett, Románia

4

Egy nemzeti parki szakértő kiemelte: úgy érzi,
elindult egy új irány, amely jobban figyelembe veszi
a természetvédelmet az erdőtervek készítésénél
(pl. véleményezési joga van a természetvédelmi
szervezeteknek), de a jogszabályi keretek ezeket
a trendeket lassítják és akadályozzák.

Ártéri keményfa-ligeterdők;
Maros-ártér Natúrpark, Románia

Konferencia utáni szakmai eszmecserék
a Sopron melletti erdőkben

Összegzésként
elmondhatjuk,
a
különböző
résztvevők és szervezők egyaránt kiemelték
a rendkívül széles szakmaközi egyeztetések
sikerességét. A legfontosabb hatásként ennek a
párbeszédnek az elindulását, illetve erősödését
mondták a legtöbben. A természetvédelmi és
erdészeti szakemberek vitái sokszor ugyan nem
hozták meg a várt konszenzust, de az első lépéseket
megtették egymás felé.
A Natura 2000-es erdőkkel, illetve a természeti
folyamatokra alapozó erdőgazdálkodási módokkal
kapcsolatos tudásátadást szintén nagymértékben
sikerült elérnie a projektnek.
A
vizsgált
csoportok
közötti
lényeges
véleménykülönbség nem volt, bár az erdésztermészetvédő szembenállás az interjúkészítés
során is érezhető volt. A projekt sikerességét
összességében az együttműködési hajlandóság
is mutatja, hiszen szinte valamennyi résztvevő és
szervező – valamilyen formában – folytatni kívánja
a munkát.

Lombkorona-sétány, Ebrach
Németország
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Partnerszervezetek véleménye a projektről

Projekt kiadványok
és elektronikus tananyagok

„A magán erdőgazdálkodók számára az időben eljuttatott
információ a legfontosabb. A projektben erdőtulajdonosok
százainak sikerült a természet közeli erdők kezeléséről,
neveléséről, és a hozzáférhető forrásokról jól kezelhető napra
kész ismeretekre szert tennie. A projektben a középfokú
erdészeti képzés fiatal szakembereinek is sikerült előadás
sorozatot szervezni, amit nagy érdeklődés kísért.”

Az Élet az Erdőben projekt keretében megalapozó
tanulmányok, a szakmai közönség igényeire szabott
információs kézikönyvek, oktatási segédanyagok és
nemzeti parki periodikus kiadványok készültek.

Duska József,
ügyvezető elnök
Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

„Nagyon jó, hogy az Élet az Erdőben pályázat keretében
sikerült belépő-szintű tájékoztató anyagokat készíteni
a nagyközönség, illetve a szakemberek számára a
természetvédelem és az erdőgazdálkodás kapcsolatáról.
Így azok is megismerhetik a téma alapjait, azok figyelmét
is fölhívhatjuk erre, akik nem kifejezetten érdeklődnek az
erdőgazdálkodás iránt – ezzel is segítve kapcsolatrendszer
reális megítélését.”

Kovács Krisztián,
erdészeti osztályvezető

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

„A WWF Magyarország számára mindig is fontos volt, hogy
a természetvédelem érdekeit szakmailag megalapozott
módon, konszenzusra törekedve érvényesítsük. Az Élet az
Erdőben projekt során kialakult ágazatközi párbeszédet,
és a megszületett szakmai hátteret nagyon jelentős
előrelépésként értékeljük a Natura2000 hálózatba tartozó
erdők természeti értékeinek megőrzése szempontjából.”

Bódis Pál,
erdővédelmi projektvezető
WWF Magyarország

„A Natura 2000 erdei élőhelyek és az ott élő fajok
bemutatása a szélesebb közönségnek kiemelten fontos,
mivel hosszú távú megőrzésük csak akkor garantálható,
ha az a társadalom többsége számára különleges értéket
képvisel. A Duna-Ipoly Nemzeti Park gondozásban
kiadott „Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai
sokféleségére” című könyv, és az internetes felületen
elérhető „Erdőtervezési Eszköztár” egyaránt hozzájárul,
ahhoz, hogy a szakemberek mellett a jövőben bárki
megismerhesse ezen erdei közösségeket.”

Árvay Márton,
LIFE projektmenedzser
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

„Egyesületünk az erdészeti ágazat 150 éves múltú
érdekképviseleti szervezeteként mindig is kiemelkedő
figyelmet szentelt a nagy horderejű szakmapolitikai
kérdéseknek. A Natura 2000 intézkedésekkel kapcsolatosan
minden erdész szerzett tapasztalatokat. Ezen vélemények
képviselete, a szakmai álláspontok pontosabb megértése,
konfliktusok feloldása nagyon fontos számunkra. Az Élet
az Erdőben projektben vállalt feladataink teljesítésével
közelebb kerültünk kitűzött céljainkhoz.”

Szentpéteri Sándor,
ügyvezető igazgató
Országos Erdészeti Egyesület

„Az erdők védelmi és közjóléti funkcióinak egyre erősödő
jelentőségét a Pilisi Parkerdő Zrt. erdeiben végzett munkánk
során nap, mint nap tapasztaljuk. Az Élet az Erdőben
projekt keretében megvalósult szakmai programok, és
megszületett szakirodalmak hozzásegítenek ahhoz, hogy
feladatunkat a lehető legfelkészültebben végezhessük.”

Szentpéteri Sándor,

•

Dr. Aszalós Réka, Dr. Gálhidy László (szerk.):
Natura 2000 erdőterületek kezelése –
Gyakorlati
útmutató
erdőgazdálkodók
és erdészeti szakszemélyzet számára, 2015

•

Kovács Eszter, Harangozó Gábor, Marjainé
Szerényi Zsuzsanna, Csépányi Péter (szerk.):
Natura 2000 erdők közgazdasági környezetének
elemzése, 2015

•

Dr. Gálhidy László, Bombay Bálint (szerk.):
Faóriások a Normafán – A WWF Magyarország
felmérése a budapesti Normafa környékén
található jelentős méretű fákról, 2016

•

Korda Márton (szerk.):
Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai
sokféleségére, 2016

•

Frank Tamás (szerk.):
Natura 2000 erdőkben a fahasználatok
jelölésének természetvédelmi szempontjai – Gyakorlati útmutató erdőgazdálkodók
és erdészeti szakszemélyzet számára, 2016

erdőtervezési főelőadó
Pilisi Parkerdő Zrt.

„A természetvédelmi ágazat számára nagy kihívást jelent
az, hogy természeti kincseink megőrzése érdekében
alkalmazott gyakorlatok a regionális szinten eltérőek.
A projektben vállalt feladatunk ezért is nagyon fontos.
A természetvédelmi szakértők számára megrendezett
tematikus workshopok lehetőséget biztosítottak arra,
hogy a napi kihívásokon felülemelkedve gondolják végig
azt, hogy a Natura2000 természetvédelmi funkcióit hogyan
lehet a legjobban biztosítani.”

Szőllősi Szabolcs,
pályázatkezelési és fejlesztési osztályvezető
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

„Örömünkre szolgál, hogy részt vehettünk a hazai erdész
társadalom természetvédelmi szemléletformálásában.
Úgy véljük, hogy a projekt a lehető legjobban kiaknázta
a témában rejlő lehetőségeket, sokféle tevékenységen
keresztül és eszközök felhasználásával sikerült a
partnerségnek a célcsoportok minél szélesebb körét
hathatósan elérni. Reméljük, hogy az Europa Media
Nonprofit Kft. közreműködésével létrejött projekt honlap,
tudástár és innovatív online képzések a továbbiakban is
hasznosan tudják szolgálni a téma iránt érdeklődőket.”

Lovász Gabriella,
ügyvezető igazgató
Europa Media Nonprofit Kft.

•

Nigel Dudley:
Holtfa az élő erdőkért: Az öreg fák és a holtfa
természetvédelmi, illetve erdészeti szerepe,
II. kiadás 2017.

E-learning tananyagok
elérhetők a
https://lifeinforests.eu honlapon.

Kiegészítő tréning
erdészeti hatósági
szakemberek és
erdészeti szakirányítók
részére

Natura 2000
erdőgazdálkodási
támogatások

Hogyan
pályázzunk?

Projekt
kommunikáció

https://hu.lifeinforests.eu/

Készült az Élet az Erdőben projekt keretében az Európai Unió LIFE+ Information and Communication programjának
és az Agrárminisztérium pénzügyi támogatásával.

IMPRESSZUM
Szerkesztő: Joó Zsófia
Szöveg: Bódis Pál, Joó Zsófia, Gálhidy László
Fotók: Gálhidy László, Bódis Pál
Grafika és nyomdai kivitelezés: Europa Media Kft.
Készült: 2018 Budapest

