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Áttekintés a Natura 2000 állapotáról



European forest map (2006)

EU erdőterülete
176 millió ha
42%



A Natura 2000 
hálózat

27 393 terület

1 106 612 km²
(szárazföld 18.1%-a)

318.125 km² tengeri

A Natura 2000 területének 
50%-a erdő

Az EU erdők 21%-a része a 
Natura 2000 hálózatnak



Natura 2000 védelem alatt álló erdők 
részaránya tagországonként (2012)



madarak egyéb fajok élőhelyek

EU jelentés a természet állapotáról 2015
védettségi helyzet



EU jelentés a természet állapotáról 2015
erdő élőhelyek védettségi helyzete

(2007-2012 jelentési időszak)



EU jelentés a természet állapotáról 2015
erdő élőhelyek védettségi helyzete

(2007-2012 jelentési időszak)



Erdők: Fő fenyegetések

Source: Report of Art. 17 of the Habitats Directive



EU Stratégia a Biológiai 
Sokféleség Megőrzésére



Az irányelvek 
végrehajtásá-

nak 
felgyorsítása

Öko-
szisztémák 

helyreállítása
"zöld 

infrastruktúra"

Fenntartható 
mezőgazdaség 

és erdészet
Fenntartható 

halászat
Invazív idegen 

fajok elleni  
küzdelem

Hozzájárulás a 
globális célok 

eléréséhez  

Intézkedések

6 CÉL

Stratégia (2011)

Jövőkép 2050-re
Az Európai Unió biológiai sokfélesége és … ökoszisztéma-szolgáltatások 
oltalmazása, értékelése ill. helyreállítása

A 2020-as kiemelt célkitűzés

…[fentiek] romlásának megállítása az Európai Unióban 2020-ig, valamint állapotuk 
helyreállítása a lehetőségekhez képest



Az erdőhöz leginkább kapcsolódó cél

3. cél – B) Erdők

Erdőtervek
- erdőgazdálkodási tervek, illetve "azokkal egyenértékű 

eszközök"

- valamennyi köztulajdonban lévő erdő

- bizonyos méret fölötti, VF támogatásban részesülő magánerdő

Mérhető javulás az erdőgazdálkodástól függő ill. az által 
érintett fajok védettségi helyzetében, valamint az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokban.



Natura 2000 és az Erdők

Bizottsági útmutató



Az útmutató

• Nem normatív
• Információforrás és javaslatok gyűjteménye
• Célközönség: természetvédelmi és erdészeti 

hatóságok, területkezelők, egyéb érdekeltek
• Továbbfejleszthető, adaptálható
• Minden nyelven elérhető lesz (magyarul is 

hamarosan)



Tartalom

I. Áttekintés erdők és Natura 2000, 

Erdőstratégia, stb.

II. Gyakran ismételt kérdések

III.Esettanulmányok, követni érdemes példák

IV.Függelékek, szószedet, hívatkozások, stb.



Gyakran ismételt kérdések

• Területek kijelölése
• Védelmi célok kijelölése
• Természetvédelmi intézkedések megvalósítása
• Az állapotromlás megakadályozása
• Erdőgazdálkodási előírások
• Finanszírozás (természetvédelem ill. gazdálkodás)
• Új tevékenységek tervezése
• Monitoring és értékelés
• Kommunikáció, koordináció
• Faj- és élőhelyvédelem Natura 2000 területeken kívül
• … 



Főbb következtetések
• Az erdőgazdálkodás és a Natura 2000 összeegyeztethető, 

és kölcsönösen segíthetik egymást
• Még sokat kell tenni az erdei fajok és élőhelyek megfelelő 

védelmi állapotának érdekében
• Az edők és az erdészek kulcsszerepet játszanak a Natura 

2000 céljainak elérésében
• Több és jobb együttműködéssel és kommunikációval lehet 

a közös érdekekek elérését segíteni
• Az erdőterveket és a Natura 2000 kezelési terveket jobban 

lehetne integrálni
• Alapvető a védelmi célok tiszta és megfogalmazása



A természetvédelmi irányelvek 
megfelelőségi vizsgálata

('regulatory fitness' / 'REFIT')

Cselekvési terv



Diagnózis: 
A természetvédelmi irányelvek megfelelnek a célnak,

de a megvalósításon javítani kell

• Túl sok faj és élőhely mutat negatív tendenciát
• A területeknek csak 50%-án van megfelelő 

természetvédelmi kezelés
• Finanszírozási hiány
• A jogszabályok rugalmatlan alkalmazása indokolatlan 

késlekedéseket és fennakadásokat okoz (pl. engedélyezési 
folyamatok során)

• Elégtelen tudás, tudatosság és együttműködés
• Az irányelvek a Natura 2000 területeken kívül is 

megkövetelnének bizonyos tevékenységeket



Terápia:
Tevékenységi terv a végrehajtás javítására

A "Fitness Check" a következő területeken talált tennivalót:

1. A végrehajtási tevékenység fokozása a hatásosság érdekében

2. "Okos" megoldások alkalmazása a hatékonyság fokozásásra

3. Erősíteni kell a Natura 2000-be történő befektetést, valamint a 
más szakpolitikákkal történő jobb integrációt

4. Javítani az információhoz, tudáshoz való hozzáférést, az 
érintettekkel történő koordinációt és a nagyközönség 
tudatosságát



Javaslatok érkeztek a következő forrásokból:

• Tagországok (tanácsi következtetések)

• Európai Parlament (határozat)

• Régiók Tanácsa (vélemény)

• Gazdasági és Szociális Tanács (vélemény)

• Magánszektor, civil szervezetek, szakmai 

szervezetek, állampolgárok (találkozók, 

konferenciák, levelek, stb.)



Eddigi javaslatok (példák)

• Dialógus a tagországokkal a EIR (felülvizsgálat) után

• A biogeográfiai folyamat fölerősítése  új elemekkel 
(határokon átnyúló tevékenységek, célok, beruházások, 
együttműködés)

• Kezelési tervek ill. szükséges intézkedések kidolgozása 
minden területre

• Dialógus az érintettekkel és platform a konfliktuskezelésre 

• A megnövelt ill. új típusú KAP finonszírozás lehetőségeinek 
számbavétele



Klímaváltozás







Figyelmet érdemlő események és folyamatok:

• A "REFIT" cselekvési terv elfogadása (2017 tavasz)

• N2000 és az Erdők magyar kiadás

• Konzultáció a vidékfejlesztés erdészeti támogatásainak 
értékeléséről (spring 2017)

• Biogeográfiai szemináriumok (Pannon régió - 2018)



A Környezetvédelmi Főigazgatóság természetvédelmi honlapja:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Natura 2000 és az Erdők – útmutató és GYIK:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

A Natura 2000 biogeográfiai folyamata:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm

Natura 2000 és a klímaváltozás:
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf

Köszönöm a figyelmet!

Ifj. Rakonczay Zoltán
Európai Bizottság

Környezetvédelmi Főigazgatóság

zoltan.rakonczay@ec.europa.eu






