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Védelem célja, alappillérei

- Cél: kiemelt jelentőségű erdei madárfajok védelme
- Madárvédelmi Irányelv I. függeléke
- globálisan veszélyeztetett fajok (IUCN)
- Magyarországon fokozottan védett fajok

- Az erdei élőhelyeken költő fajok megőrzése a 
természetvédelmi szervezetek és a gazdálkodók közös 
felelőssége

- A sikeres költést és a fészkelőhelyek fennmaradását 
veszélyeztető emberi tevékenységek lehetőség szerinti 
kizárása

- A korlátozások
- a fajok ökológiai igényeinek megfelelő minimális 

területre terjed ki
- a felesleges korlátozások elkerülésével



Egységes javaslatok

- Sok esetben területileg eltérő megközelítés a 
korlátozások esetében (nemzeti park igazgatóságok 
és természetvédelmi hatóságok)

- Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács egységes 
útmutatót készít

- országos fajvédelmi koordinátorok és 26 
természetvédelmi szervezet bevonásával

- a Tanács 2011. februárjában jóvá hagyja
- a 2012. évi Heliaca évkönyvben publikálásra kerül
- Natura 2000 fenntartási tervekben hivatkozási alap
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erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére. 
Tanulmánygyűjtemény. Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest. 
pp. 259-280.



Időbeni korlátozás 

̶ A revírfoglalástól a fiókák kirepüléséig 
(fajonként eltérő)

̶ Célja a költések adott évi sikerességének 
biztosítása

̶ Nagyobb térbeli kiterjedésű
̶ A jelentős emberi zavaró tényezőkre terjed ki 

(erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, turizmus)

Területi korlátozás

̶ Egész évre vonatkozik
̶ Célja a költésre alkalmas erdőállomány 

hosszú távú fenntartása
̶ Kisebb térbeli kiterjedésű 
̶ A fészkelőhelyet teljes mértékben átalakító 

fahasználatokra terjed ki:
̶ felújító vágás (bontó és végvágás)
̶ tarvágás
̶ szálalóvágás



Korlátozások térbeli lehatárolása
- A költőhely egyedi sajátosságainak figyelembe vétele
- Síkvidéken az állományviszonyok és a fészek állományon belüli elhelyezkedése
- Hegy és dombvidéken a domborzati viszonyok is befolyásolják
- Terepi lehatárolás
- Térinformatikai programban véglegesítés
- Lehatárolásnál fontos tényezők:

- milyen messze lát el a madár a fészekről (fészek elhelyezkedése,  domborzat)
- mennyire érzékeny a madár az emberi jelenlétre
- milyen erdőállományban költ a pár (állomány kora, záródása, cserjeborítás) 



Fokozottan védett madárfaj 
Időbeni korlátozás 

intervalluma
Időbeni korlátozás 

kiterjedése
Területi korlátozás kiterjedése

Fekete gólya (Ciconia nigra) március 1. - augusztus 31. 400 m, 50,24 ha 100-300 m,   3,14-28,26 ha

Darázsölyv (Pernis apivorus) április 15. - augusztus 31. 200 m, 12,56 ha 100 m 3,14 ha

Vörös kánya (Milvus milvus) március 1. - július 31. 300 m, 28,26 ha 50-100 m 0,8–3,15 ha

Barna kánya (Milvus migrans) március 15. - július 31. 300 m, 28,26 ha 50-100 m 0,8–3,15 ha

Rétisas (Haliaetus albicilla) január 1. - július 15. 400 m, 50,24 ha 100-200 m 3,14–12,56 ha
Hamvas rétihéja (Circus 

pygargus)
május 1. - július 31. 100 m, 3,14 ha -

Kígyászölyv (Circaetus gallicus) március 15. - augusztus 31. 200-300 m 12,56-28,26 ha 100-200 m 3,14-12,56 ha

Kis héja (Accipiter brevipes) május 1. - július 31. 200 m 12,56 ha 100 m 3,14 ha

Pusztai ölyv (Buteo rufinus) március 15. - június 30. 200 m 12,56 ha 50 m 0,8 ha

Törpesas (Hieraetus pennatus) március 15. - augusztus 15. 200-300 m 12,56-28,26 ha 100-200 m 3,14-12,56

Parlagi sas (Aqula heliaca) február 1. - augusztus 15. 300-600 m 28,26-113,04 ha 100-200m 3,14-12,56 ha

Békászó sas  (Clanga pomarina) március 15. - augusztus 31. 400 m 50,24 ha 300 m 28,26 ha

Szirti sas (Aquila chrysaetos) február 1. - augusztus 15. 300 m 28,26 ha 100 m 3,14 ha

Kék vércse (Falco vespertinus)
március 1. - augusztus 31. 200 m  12,56 ha 50 m 0,8 ha

április 15. - augusztus 31. 100 m 3,14 ha 50 m 0,8 ha

Kerecsensólyom (Falco cherrug) február 15. - július 15. 200-400 m 12,56-50,24 ha 50-100 m 0,8-3,14 ha
Vándorsólyom (Falco

peregrinus)
február 15. - július 15. 300 m 3,14 ha 100 m 3,14 ha

Uráli bagoly (Strix uralensis) február 1. - július 15. 100-200 m 3,14-12,56 ha 100 m 3,14 ha

Réti fülesbagoly (Asio flammeus) május 1. - július 31. 100 m 3,14 ha -

Uhu (Bubo bubo) február 1. - július 31. 50-200 m 0,8-12,56 ha -

A korlátozások térbeli megoszlása fajonként



- Leggyakrabban zárt erdőállományok 
belsejében

- 380-420 pár

Időbeni korlátozás: 
- március 1. – augusztus 15.
- max. 400 méter (50,24 ha)

Területi korlátozás:
- max. 300 méter (28,26 ha) zárt idős 

állományokban
- 100 méter (3,14 ha) állományszéleken vagy 

kis erdőfoltokban

Fekete gólya (Ciconia nigra)

I. Zavarásra fokozottan érzékeny fajok



- Főleg síkvidéki ligeterdőkben
- 300 pár

Időbeni korlátozás: 
- január 1. – július 31.
- 400 méter (50,24 ha)

Területi korlátozás:
- 100-200 méter (3,14-12,56 ha)

Rétisas (Haliaaetus albicilla)

I. Zavarásra fokozottan érzékeny fajok



- Síkvidéki facsoportok és erdők 
állományhatára

- Hegyvidéki erdőkben már nagyon ritka
- 190-200 pár

Időbeni korlátozás: 
- február 1. - augusztus 15.
- 300-600 méter (28,26-113,04 ha)

Területi korlátozás:
- 100-200 méter (3,14-12,56 ha)

Parlagi sas (Aquila heliaca)

I. Zavarásra fokozottan érzékeny fajok



- Hegy- és dombvidéki öreg, zárt 
erdőtömbök

- 40-50 pár

Időbeni korlátozás: 
- március 15. - augusztus 31.
- 400 méter (50,26 ha)

Területi korlátozás:
- 300 méter (28,26 ha)

Békászó sas (Clanga pomarina)

I. Zavarásra fokozottan érzékeny fajok



- Főleg hegy- és dombvidéki tölgyesek, 
fenyvesek

- 40-50 pár

Időbeni korlátozás: 
- március 15. – augusztus 31.
- 300 méter (28,56 ha)

Területi korlátozás:
- 100-200 méter (3,14-12,56 ha)

Kígyászölyv (Circaetus gallicus)

II. Zavarásra közepesen érzékeny fajok



- Zárt erdőállományok, kisebb erdőfoltok
- gyakran épít új fészket
- 500-750 pár

Időbeni korlátozás: 
- Április 15 – augusztus 31.
- 200 méter (12,56 ha)

Területi korlátozás:
- 100 méter (3,14 ha)

Darázsölyv (Pernis apivorus)

II. Zavarásra közepesen érzékeny fajok



- Főleg hegyvidéki erdőállományokban 
található sziklákon, ritkán gallyfészekben

- Zavarásra közepesen érzékeny faj
- 50-60 pár

Időbeni korlátozás: 
- február 15. – július 15.
- 300 méter (28,56 ha)

Területi korlátozás:
- 100 méter (3,14 ha)

Vándorsólyom (Falco peregrinus)

II. Zavarásra közepesen érzékeny fajok



- síkvidéki facsoportokban, erdőkben, 
magasfeszültségű tartóoszlopokon

- 150-200 pár

Időbeni korlátozás: 
- február 15. – július 15.
- 200-400 méter (12,56-50,24 ha)

Területi korlátozás:
- 50-100 méter (0,8-3,14 ha)

Kerecsensólyom (Falco cherrug)

II. Zavarásra közepesen érzékeny fajok



- Síkvidéki szárnyékerdők, facsoportok, 
főleg vetésivarjú-telepeken

- 700-1200 pár

Időbeni korlátozás: 
- április 15. - augusztus 31.
- 100 méter (3,14 ha)

Területi korlátozás:
- 50 méter (0,8 ha)

Kék vércse (Falco vespertinus)

III. Zavarásra kevésbé érzékeny fajok



- Domb- és hegyvidéki idős 
erdőállományokban gallyfészkekben, 
odúkban, faüregekben

- 160-260 pár

Időbeni korlátozás: 
- február 1. – július 15.
- 100-200 méter (3,14-12,56 ha)

Területi korlátozás:
- 100 méter (3,14 ha)

Uráli bagoly (Strix uralensis)

III. Zavarásra kevésbé érzékeny fajok



- Főleg domb- és hegyvidéki bányákban, 
sziklákon, ritkábban gallyfészkekben

- 80-100 pár

Időbeni korlátozás: 
- február 1. – július 31.
- 50-200 méter (0,8-12,56 ha)

Területi korlátozás:
- nincs

Uhu (Bubo bubo)

III. Zavarásra kevésbé érzékeny fajok



Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések - VP4-12.2.1-16

- Kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása közösségi 
jelentőségű élőhelyek és fajok esetében

- Többségi magántulajdonban lévő erdők esetében, 1 ha felett
- Évente az egységes kérelem részeként kell beadni az igényt
- 41-237€/ha/év, korösszetételtől, fafajtól függően

Korlátozások valósak, de erre kompenzációs (és fejlesztési) 
források vehetők igénybe

Az uniós forrás elosztása, szabályozása hazai döntések nyomán 
alakul. Az MME üdvözölné a kompenzáció kiterjesztését 
valamennyi tulajdonosi körre.

Natura 2000 kompenzáció 
erdőterületeken





Speciális magyar FBI* és erdei indikátorok 

Agrár (FBI HU) (16 faj):

Vörös vércse

Fogoly

Fürj

Bíbic

Gyurgyalag

Búbos pacsirta

Mezei pacsirta

Parlagi pityer

Sárga billegető

Réti tücsökmadár

Karvalyposzáta

Mezei poszáta

Tövisszúró gébics

Kis őrgébics

Seregély

Sordély

Erdei (22 faj):
Kék galamb

Fekete harkály

Nagy fakopáncs

Közép fakopáncs

Kis fakopáncs

Erdei pacsirta

Ökörszem

Erdei szürkebegy

Vörösbegy

Énekes rigó

Léprigó

Sisegő füzike

Csilpcsalpfüzike

Örvös légykapó

Barátcinege

Fenyvescinege

Kék cinege

Csuszka

Rövidkarmú fakusz

Szajkó

Erdei pinty

Meggyvágó

* Farmland Bird Index



Magyar FBI* és erdei indikátorok értékek 



Élőhely használat és trend típus Magyarországon 1999-
2016 
(TRIM trend kategóriák: csökkenő, stabil, növekvő)



Vonulási stratégia és állomány trend
Hosszútávon vonulók: -25.5% (-39.4%, -11.6%) változás 18 év alatt (P<0.01)
Többi csoport kis mértékű növekedés, stabil állomány



A stabil és/vagy növekedést mutató állandó, 
részlegesen, rövidtávon vonulók trendjei az 
élőhelyhasználat függvényében



MME – tájékoztató kiadványok



Köszönetnyilvánítás

A Ragadozómadár Védelmi Tanácsnak és tagszervezeteinek. 
Azoknak a szakembereknek akik ezeknek a fajoknak az aktív védelmében

nap mint nap részt vesznek.
Továbbá azoknak a gazdálkodóknak akik segítenek ezeknek a fajoknak a

költőhelyeit megőrizni az utókor számára.

A fajok fotóiért a Raptorimages.hu fotósainak Kovács Andrásnak és Papp Gábornak,
valamint Majercsák Bertalannak.



Köszönjük a figyelmet!


