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I. A Natura 2000 hálózat kialakításának és 
fenntartásának fő célkitűzése 

• A közösségi jelentőségű élőhelytípusok és 
fajok hosszú távon, kedvező természet-védelmi 
helyzetben való fenntartása 

 

• Kulcsszó: kedvező természetvédelmi helyzet 
(favourable conservation status, FCS) 

 

• FCS: közösségi, régiós, nemzeti, site (terület) 
és állomány szintű természetvédelmi helyzet 



II. Közösségi jelentőségű élőhelytípusok, 
növény- és állatfajok 

• Council Directive of 2 April 1979 on the 
conservation of wild birds (79/409/EEC) 
 

• Council Directive of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild 
fauna and flora (92/43/EEC) 
 

• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 



Közösségi jelentőségű erdős élőhelytípusok 

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



 

Forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza (1989) 



91M0 - Pannon cseres-tölgyesek 
(Quercus petraea-val és Quercus cerris-szel) 

(nagy területfoglalás, kiemelt erdőgazdálkodási jelentőség)    



91G0 - Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 
petraea-val és Carpinus betulus-szal 

(nagy területfoglalás, kiemelt erdőgazdálkodási jelentőség)    



9130 - Szubmontán és montán bükkösök 
(Asperulo-Fagetum) 

(jelentős területfoglalás, kiemelt erdőgazdálkodási jelentőség)    



91H0 – Pannon molyhos tölgyesek 
Quercus pubescens-szel 

(szórványos-foltszerű foglalás, véderdő jellegű állományok)    



9180 – Lejtők és sziklatörmelékek 
Tilio-Acerion-erdői 

(szórványos-foltszerű foglalás, kifejezett véderdők)    



9150 – A Cephalanthero-Fagion közép-európai 
sziklai bükkösei mészkövön 

(szórványos-foltszerű foglalás, véderdő jellegű állományok)    



9110 – Mészkerülő bükkösök 
(szórványos-foltszerű foglalás, véderdő jellegű állományok)    



91E0 – Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas 
kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

(patak- és folyómenti megjelenés, helyenként nagyobb erdőgazdálkodási jelentőség)    



Közösségi jelentőségű erdőlakó fajok 
(fajcsoportok) 

•  



III. Natura 2000 területek Nógrád megyében 

•  



IV/1. Erdőgazdálkodás vágásos üzemmódban 
kezelt Natura 2000 erdőkben 

Forrás: Siskin (1891) 



 





 

Forrás: A bükkösök erdőnevelési modellje (Mendlik, 1980) 



Az erdők fafajösszetételének alakítása 

• domináns fafajok – elegyfafajok 
• főfafajok – elegyfafajok 
• az elegyfafajok ökológiai jelentősége 
   (avarprodukció, talaj- és törzsárnyalás, 

táplálkozási kapcsolatok, egészségi állapot, 
biodiverzitást meghatározó szerep, stb.) 

• az elegyfák min. 20-30%-os elegyarányának 
fenntartása a véghasználati korig !!! 

• szárazabb termőhelyekre jellemző fafajok 
kímélete ( klímaváltozás) 

• az idegenhonos elemek visszaszorítása 



mezei juhar (Acer campestre) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



vadkörte (Pyrus pyraster) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



barkóca berkenye (Sorbus torminalis) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



madárcseresznye (Cerasus avium) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



kislevelű hárs (Tilia cordata) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



vadalma (Malus sylvestris) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



bibircses nyír (Betula pendula) 



rezgőnyár (Populus tremula) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



korai juhar (Acer platanoides) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



hegyi szil (Ulmus glabra) 

Forrás: http://www.botanische-spaziergaenge.at 



Elegyarány-szabályozás (tisztítások) 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 30 

CS 40 

MJ 30 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 35 

CS 45 

RNY 20 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 45 

CS 55 

MJ 0 

  



Elegyarány-szabályozás (tisztítások) 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 50 

GY 40 

RNY 10 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 60 

GY 30 

RNY 10 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 80 

GY 20 

RNY 0 

  



Elegyarány-szabályozás (gyérítések) 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 40 

CS 40 

MJ 20 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 60 

CS 30 

MJ 10 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 70 

CS 30 

MJ 0 

  



Elegyarány-szabályozás (gyérítések) 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 60 

GY 35 

KH 5 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 70 

GY 25 

KH 5 

Fafaj Elegyarány (%) 

KTT 80 

GY 20 

KH 0 

  



Az erdők szerkezetének alakítása 

• a faállomány-szerkezet változatosságának 
megtartása és fokozása 

• többszintes, változatos átmérő-eloszlású 
állományok fenntartása 

• az állomány átlagkoránál idősebb törzsek 
kímélete 

• sarjcsokrok, böhöncök szórványos kímélete 

• homogén állományszerkezet kialakulásának 
elkerülése !!! 



Változatos állományszerkezet, mozaikosan változó záródás biztosítása 



 

Forrás: http://www.forestry.gov.uk 

Alsószintű gyérítés 

 



 

Forrás: http://www.forestry.gov.uk 

Felsőszintű gyérítés 

 



Minőségi csoportos 
gyérítés 

 

Forrás: Kondor – Horváth (2013) 



Vastag, kiugró méretű, matuzsálem jellegű törzsek kímélete 



Nagyméretű, idős fák megtartása záródó állományokban 



 

Sarjcsokrok részleges kímélete 



 

Homogén, jellegtelen állományok kialakulásának elkerülése !!! 



Az álló és fekvő holtfa visszahagyása 

• a holtfa biológiai szempontból nem az erdő 
„selejtje”, hanem az erdei életközösség fontos 
eleme 

• természetes körülmények között folyamatosan 
keletkezik (bolygatások, kompetíció, mortalitás) 

• a közép-európai lomboserdőkben természetes 
körülmények között (az élő fák térfogatához 
viszonyítva) 15-30% holtfa található 

• a holtfa jelenlétére a gazdasági erdőkben is 
szükség van! 



 

Fekvő vékony holtfa fakitermelési munkák után 



 

Álló vastag holtfa (különböző korhadtsági állapotban) 



Fekvő vastag holtfa (különböző korhadtsági állapotban) 



 

Fekvő holtfa visszahagyása vízmosásos árokban 



 

Vastag holtfa jelenlétének biztosítása összeroskadó lágylombos fafajokból 



 

Vastag holtfa jelenlétének biztosítása magas tuskó meghagyásával 



 

Eltört, korhadó facsonkok visszahagyása 



 

http://holtfa.okologia.mta.hu 



 

http://holtfa.okologia.mta.hu 



Az erdei mikroélőhelyek fenntartása 

• Termőhelyi vonatkozású mikrohabitatok 
kímélete 

    (sziklakibúvás, kőgörgeteg, suvadás, vízmosás, sekély talajú 
foltok, forrás, szivárgó) 

 

• Faállományhoz kötődő mikrohabitatok 
megtartása 

    nagyon szórványosan megjelenő mikrohabitatok 

         teljes körű meghagyás 

      nagyobb számban/területen megjelenő mikrohabitatok 

         részleges meghagyás 



Gyökértányérral kifordult törzsek részleges megtartása 



Üreges, kikorhadt tövű törzsek kímélete 



Törött, hasadt, sérült koronájú törzsek részleges meghagyása 



Elváló kérgű fák részleges megtartása 



Odvas, üreges, palást mentén sérült törzsek részleges kímélete 



Odvas, harkályvéste törzsek részleges kímélete 



Ragadozómadarak fészkelőhelyének megőrzése 



Gazdálkodás a Natura 2000 élőhelyek 
és fajok fenntartásával/megőrzésével 

• eredményes és tartamos erdőgazdálkodás 

• biodiverzitás-védelem 

 

• fatermesztési szempontok érvényesítése 

     a területek 70-80%-án 

• biológiai-ökológiai szempontok érvényesítése 

     a területek 20-30%-án 



A jelölések fontossága 

• a „legerdésziesebb” feladatok egyike !!! 

 

• a jövő erdeinek minősége a jelölések szakmai 
megalapozottságán és a szakszerű kivitele-
zésen múlik !!! 

 

• a jogosult erdészeti szakszemélyzet 
felelőssége !!! 

 



IV/2. Erdőgazdálkodás átalakító és szálaló 
üzemmódban kezelt Natura 2000 erdőkben 

Forrás: Csépányi (2007) 



Egy átalakítás alatt álló erdő jellemzői 
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Forrás: Frank (2008) 



Az átalakítási folyamat időbeni ütemezése 

Forrás: Csépányi (2005) 



A szerkezetátalakítás lehetőségei I. 

Átalakító üzemmódba sorolt fiatal őshonos lombos állomány átalakítási modellje (III. 
fatermési osztályba sorolt, 40 éves bükkös, még a szálaló szerkezetnek megfelelő 
élőfakészlet alatti fatérfogattal). Az állomány fatérfogatát nem szabad jelentős 
mértékben a „szabályozási érték” fölé engedni. Mivel a mennyiségi mutatók kézben 
tartása már III-IV. ciklusban megkezdődhet, később nincs szükség jelentősebb 
fatérfogat-csökkentésre.  

Erdőtervi ciklus Tervezett munka Megjegyzés 

I. TKGY 

II. --- 

III NFGY térben változó erélyű gyérítés 

IV. NFGY térben változó erélyű gyérítés 

V. SZV/SZÁL 15% kitermelési erély 

VI. SZV/SZÁL 15% kitermelési erély 

VII. SZÁL folyónövedék szerinti erély 

VIII. SZÁL folyónövedék szerinti erély 



A szerkezetátalakítás lehetőségei II. 

Forrás: Karakai – Tímár (2013) Forrás: Szmorad - Standovár (2013) 



Lékek kialakítása 

• Tölgyesek, cseresek: 

    0,8-1,5 famagasságnak 

    megfelelő lékátmérő 

 

• Bükkösök: 

    0,5-1,0 famagasságnak 

    megfelelő lékátmérő 

Forrás: Csépányi (2008) 



 

Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu 



 

Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu 



 





 



IV/3. Faanyagtermelést nem szolgáló 
üzemmódba sorolt erdők fenntartása 

• zömmel véderdők 
• 999 éves „vágáskor” 
• hozamszabályozás alól kivont erdők 
• beavatkozások csak kivételes esetben 
• zavaró hatások kiszűrése, mérséklése 
  (inváziós fajok, fokozott vadhatás) 
• felújulási, illetve regenerációs 
  folyamatok segítése 



 



V. Natura 2000 fenntartási tervek 

• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

• Megalapozó dokumentáció                          
(területleírás, közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok, 
problémafeltárás) 

• Fenntartási terv 
     (irányelvek a területen folyó gazdálkodási, területhasználati 

tevékenységekhez) 

• A megfogalmazott irányelvek „csak” javaslatok! 
     275/2004. (X. 8.) Korm. rend. 4. § (5) bek.:  
     A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó 

javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges 
eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg. 



 
 

? 



VI. Szakirodalmi kitekintés 



VI. Szakirodalmi kitekintés 

http://www.novenyzetiterkep.hu 

http://silvanaturalis.nyme.hu 



VI. Szakirodalmi kitekintés 

http://www.dunaipoly.hu 

http://hu.lifeinforests.eu  



Köszönöm a figyelmet!  


