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Natura 2000 területek célja
� a közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok

kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása

� jelentős hozzájárulás a Natura 2000 hálózat
egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség
megőrzéséhez

�Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául
szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó
gazdálkodás feltételeinek biztosítása



Natura 2000 területek célja
� Természetvédelmi helyzet: mindazon hatások összessége, amelyek

hatással lehetnek az élőhelyre/fajra és hosszú távon meghatározzák

� az élőhelyek természetes elterjedését, felépítését és kapcsolatrendszerét,
valamint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását

� a fajok elterjedését és gyakoriságát

� Kedvező természetvédelmi helyzet: a természetes elterjedés és
azon belül a lefedettség nem csökken, állandó vagy növekszik

� az élőhelyek sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg és a
jövőben is fennállnak, továbbá jellemző fajainak természetvédelmi
helyzete kedvező

� a fajok képesek önmagukat hosszú távon fenntartani, jelenleg és a jövőben
is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésükre



Területkijelölés

525 Natura 2000 terület

479 KTT (323 erdőre kijelölt)

56   KMT

833.000 ha erdő  

KTT – 682.000, KMT - 499.000

593.000 ha állami/180.000 ha magán



Területkijelölés – erdei élőhelytípusok

9110 Mészkerülő bükkösök 

9130 Szubmontán és montán
bükkösök 

9150 Közép-európai sziklai 
bükkösök

91F0 Keményfás ligeterdők

91K0  Illír bükk-erdők

91L0  Illír gyertyános-tölgyesek

91M0 Pannon cseres-tölgyesek

*91E0 Puhafa ligeterdők

*91G0 Pannon gyertyános-
tölgyesek

*91H0 Pannon molyhos tölgyesek

*91I0 Euro-szibériai  
erdőssztyepptölgyesek

*91N0 Pannon homoki borókás-
nyárasok

* Kiemelt jelentőségű (prioritás) 



Erdei élőhelyek helyzete

� Elterjedés (range)

� Élőhely kiterjedése (habitat cover)

� Szerkezet és funkció (structure and 
function)

állomány jellegzetessége

tipikus fajok

� Jövőbeli kilátások (future prospect)

Veszélyeztető tényezők

23.07%

69.23%

7.70%

Kedvező Nem kielégítő Rossz

2013



Erdős jogsértési eljárások
� Az élőhelyvédelmi irányelv nem megfelelő alkalmazása,

illetve egyes rendelkezéseinek nem megfelelő átültetése

� A Natura 2000 erdőterületek vizsgálatának,
hatásbecslésének megfelelő integrálása a hazai
erdőtervezés rendszerébe

� Sajóládi-erdő

� Girincsi Nagy-erdő

� Csaholc-Garbolci erdő



Erdős jogsértési eljárások

Elvárt intézkedések
� Natura 2000 vizsgálat, hatásbecslés megvalósulását biztosítani az

erdőtervezés rendszerében

� Új (kompenzációs) Natura 2000 területek kijelölése

� Élőhelyfejlesztési erdészeti intézkedések meghozatala az érintett és
az újonnan kijelölt Natura 2000 területeken

� Natura fenntartási tervek készítése az új területekre

� Érintett fajra (díszes tarkalepke) kutatás, monitorozás,
ismeretterjesztés

� Folyamatos jelentés az előrehaladásról



Erdős jogsértési eljárások
Megtett intézkedések

� Új Natura 2000 területek (2) kijelölése

� Az erdőterv rendelet és a körzeti erdőterv készítéséről szóló (11/2010.)
VM rendelet és a Natura (275/2004.) Korm. rendelet módosítása

� Útmutató az erdőtervezés során végzendő Natura vizsgálatról

� Nem védett Natura területeken az erdőtervi előírások felülvizsgálata az
Evt. 113. § (15) alapján – „Szakmai háttéranyag a hazai Natura 2000

területek kijelölésének alapjául szolgáló erdei élőhelytípusok kezelési

irányelveinek meghatározásához”

� Natura 2000 erdőkezelési elvárások érvényesítése - erdőterv
rendeletek, körzeti erdőtervek, erdőterv határozatok, erdőgazdálkodási
tevékenység bejelentés alapján történő gyakorlása



Erdőtervrendeletek
Általános előírások

� Üzemmód – FANE kiemelt jelentőségű faj jelentős állománya

� Rendeltetés – Natura 2000 elsődleges (19.700 ha)

� kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának
élőhelye

� kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípus található

� közösségi jelentőségű jelölő természetes vagy természetszerű
erdő

� Natura 2000 fenntartási terv/Natura 2000 javaslat figyelembevétele –
közösségi jelentőségű faj jelentős állománya esetén



Erdőtervrendeletek
Általános előírások
� Természetességi állapot, biológiai és genetikai sokféleség,

fajkészlet fenntartása/javítása vagy bővítése

� fokozatos felújítóvágás/szálalóvágás tervezése

� tarvágások térben és időben tagoltan

� erdőborítás minél folyamatosabb fenntartása

� véghasználat - kiterjedés, korosztályviszonyok, hagyásfa(csoportok),
erdőszerkezet-átalakítás alternatív lehetősége

� erdőnevelések – intenzíven terjedő fajok visszaszorítása, elegyesség
fenntartása/javítása, szerkezeti változatosság, cserjeszint és erdőszegélyek
megőrzése

� vágásérettségi kor - vágásérettségi szakasz felső felében



Erdőtervrendeletek
Körzetek tervezési alapelvei
� Általános elvek konkrét területhez, élőhelytípushoz, fajhoz kötése

� Fajvédelmi alapelvek

� Fában fejlődő rovarok/Denevérek – hagyásfa/álló és fekvő 
holtfa, faüregek, böhöncös/odvas faegyedek

� Szegélylakó fajok – cserjeszint és tápnövényfajok kímélete

� Madarak – védőzóna (fészek körüli, lakott fészek körül 
szaporodási és utódnevelési időszakban 100-400 méter, 
nagyméretű fák, hagyásfák meghagyása)

� Növényfajok – vegetációs időszak (tavaszi geofitonok), 
anyagmozgatás/készletezés



Natura 2000 hatásbecslés - folyamata
SZAKASZ KI VÉGZI/DÖNT MIT VIZSGÁL KIMENETE

ELŐVIZSGÁLAT
(screening)

ERDÉSZETI
HATÓSÁG
(NPI – NATURA 
JAVASLAT)

VAN-E JELENTŐS 
HATÁS, KELL-E 
HATÁSBECSLÉST
VÉGEZNI

NINCS JELENTŐS HATÁS –
TERV ELFOGADHATÓ
JELENTŐS HATÁS 
IGAZOLHATÓ VAGY 
FELTÉTELEZHETŐ –
HATÁSBECSLÉST KELL 
VÉGEZNI

HATÁSBECSLÉS
(appropiate
assessment)

TERMÉSZET-
VÉDELMI 
HATÓSÁG
(ERDŐTERVEZŐ
KÉSZÍTI)

HATÁS ÉRTÉKELÉSE
KEDVEZŐTLEN/
NEM KEDVEZŐTLEN

KEDVEZŐTLEN HATÁS 
KIZÁRHATÓ – TERV 
ENGEDÉLYEZHETŐ
KEDVEZŐTLEN HATÁS 
NEM ZÁRHATÓ KI – TERV 
ELUTASÍTÁSA



Natura 2000 hatásbecslés - útmutató
� Erdőgazdálkodás élőhelytípusokra/fajokra gyakorolt hatása –

területenként és értékenként elemezve – érintettség értékelése
(nem kizárólag az erdei élőhelyeket vizsgálva!)
� Faj: állománynagyság, elfoglalt terület, veszélyeztetettség,

szaporodóképesség, regenerációs képesség

� Élőhely: érintett állomány nagysága, elhelyezkedése, ritkaság, ellenálló-
képesség, erdő szerepe a megőrzésben

� Natura 2000 területi koherencia (puffer)

� Erdőterv-rendelet előírásainak való megfelelés

� A negatív hatás elkerülése érdekében hozott intézkedések
fajhoz/élőhelyhez kötve (korosztályviszonyok, állományszerkezet,
véghasználati terület, szerkezet-átalakítás, természetes felújítás,
szálaló vágás)



Natura 2000 fenntartási tervek
Stratégiai dokumentum – célhoz illeszkedő intézkedések gyűjteménye

� aktuális, természetbeni állapothoz és használathoz, valamint a helyi
adottságokhoz igazodó, összhangban a területrész rendeltetésével

� Gazdálkodáshoz nem köthető – pl. létesítmények elhelyezése

� Gazdálkodáshoz köthető

� Általános – körzeti erdőtervezéshez illeszkedő, beépíthető –
kitérve az erdőterv-rendeletben szabályozott valamennyi
kérdésre – célállapot szerinti Natura 2000 irányelvek

� Támogatási rendszerbe illeszthető – jövőbeli támogatások
megalapozását szolgálja

�Kommunikáció – egyedi egyeztetés az erdőgazdálkodókkal



Natura 2000 erdős támogatások
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
Natura 2000 hálózatba tartozás az értékelési szempontnál plusz pont  

� Erdőszerkezet-átalakítás

� Erdő-környezetvédelmi intézkedések

� Agrár-erdészeti rendszerek létesítése

� Fiatal erdők állománynevelése

� Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás –
erdőtervben meghatározott feladatok végrehajtása

�Természetesség/faállomány-típus/korosztály szerint 40-230 (41-237 
EUR/ha/év

�3000 (3500) kérelem/90.000 hektáron



Gyakorlati tapasztalatok, meglátások
� Erdőgazdálkodók a korlátozásokat túlzottnak tartják –

természetvédelmi alátámasztás mellett nincs erdőgazdálkodási

� A természetvédelmi szempontokkal szemben a fakitermelési
hozamok biztosítása áll – hagyásfa-csoportok és FANE kimeríti a
lehetőségeket

� Gyakran a védett Naturán is csak a közösségi érték jelenléte a
mérvadó a korlátozás elfogadása tekintetében

� Erdőtervezés során saját kezdeményezésként ritkán terveznek
természetvédelmi tervelőírásokat



Gyakorlati tapasztalatok, meglátások
� Határ termőhelyen álló (extrazonális) erdők elvesztése

� Veszélyeztetett élőhelytípusok (maradvány állományok 91E0,
91F0, 91I0) – tarvágás és mesterséges felújítás tervezése,
idős, egykorú állományok kíméletes felújítása nem megoldott

� A sokféleség megőrzése – ellenálló képesség és regenerációs
képesség növelése – kis léptékű, mozaikos beavatkozások



Összegzés
� Folyamatba épített hatásbecslés nagyobb arányban

megvalósul

� Tervezést megalapozó adatátadás javult

� Fenntartás/helyreállítás biztosítékai – üzemmód, rendeltetés
– részben megvalósult

� Célállapothoz igazodó hosszú távú tervezés hiánya -
állománydinamika biztosítása

� Közös tervezés – természetvédelmi adatok és célok, valamint
a gazdálkodási gyakorlat, technológia együtt, iteratív módon
határozza meg a kezelést – van jó gyakorlat, de sablon nincs



Összegzés
� Támogatási rendszer – a Natura kompenzáció megmaradt, 

következő pénzügyi ciklusra megalapozott javaslatok

� Szemléletben/látásmódban pozitív elmozdulás, területi
különbségek, erősen személyfüggő

� Fenntartási tervezés – lehetőség egy másfajta
kommunikációra

� További együttműködési lehetőségek – kölcsönös képzés,
közös pályázatok, útmutatók aktualizálása



Köszönöm a figyelmet!


