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A Natura 2000 hálózat kijelölésnek szempontjai

• Madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) 

• Élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) 

• Jelölő fajok: növények, „egyéb állatfajok”, madarak

• Jelölő élőhelyek

• Megfelelő reprezentáltság igénye

• Természetmegőrzési és madárvédelmi területek

• 275/2004. (X. 8.) „Natura 2000” kormányrendelet



Tudományos előzmények

• Rendszertani kutatások

• Társulástani-élőhelytérképezési előrelépések

• Regionális térképezési programok

• Országos térképezési programok

• Természetvédelmi adatbázisok



Jogi / történeti előzmények

• Faji szintű védelem

• Védett területek hálózata

• Természetvédelmi törvény

• Erdőművelési szemléletváltás







Erdők Natura 2000 területen

• Magyarország: 21% Natura 2000 terület

• Hazai erdők: 43% Natura 2000 terület

• természetmegőrzési területek (35%)

• madárvédelmi területek (25%)

Jelölés, lehatárolás:

• nem volt problémamentes

• 2004: fedvényként, szinte „rejtetten”

• 2010 után: hrsz alapon, kihirdetve







Erdőgazdálkodás Natura 2000 területeken

• Natura kormányrendelet (2004)

• Természetvédelmi törvény (1996)

• Erdőtörvény (1996, 2009)

• Natura 2000 fenntartási tervek

• Összhang az erdőkön kívüli Natura 2000 célkitűzésekkel

• Körzeti erdőtervek – az előírások realizálása az erdőművelés tekintetében

• Egyéb fejlesztések: általában engedélykötelesek

• Finanszírozás, támogatás: fontos tényező



Natura 2000 célok megvalósítása erdőkben – alaphelyzet

• A fenntartási célokat nem veszélyeztető, már korábban is folytatott tevékenység 

korlátozás nélkül folytatható 

• Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése, fenntartása, helyreállítása –

legalább szinten tartás, lehetőleg fejlesztés

• Erdők: speciális helyzet (magas arány a N2000 hálózatban, állami erdők aránya 

még magasabb)

• Adatbázisok és adathiányok



Natura 2000 célok megvalósítása – Jelölő fajok

• Jelölő növényfajok (36 faj)

– kevés elterjedt faj: ezek nem erdeiek

– sok ritka specialista: védelmük elsősorban nem Natura 2000 alapú

• Jelölő madárfajok (91 faj)

– zömmel vízimadarak és ragadozók: jelentős korábbi tapasztalatok

– viszonylag kevés elterjedt erdei faj: védelmük az általános irányelveken 

keresztül valósul/valósulhat meg

• Egyéb jelölő állatfajok (105 faj)

– számos vízi faj

– viszonylag kevés elterjedt erdei faj (köztük xilofág rovarok): védelmük az 

általános irányelveken keresztül valósul/valósulhat meg

– viszonylag kevés ritka erdei faj: védelmüket számos más tényező is biztosítja

– odúlakó denevérek



Natura 2000 célok megvalósítása – Jelölő élőhelyek

• Magyarországon 46 élőhelytípus, ebből 18 erdei (+ több átmeneti)

• Megfelelő leírás és azonosítási protokoll: ÁNÉR-könyv (2011)

• Fiatalos mint jelölő élőhely?

• Közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok

• Néhány figyelemre méltó eset:

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

ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

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

• 91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)



Natura 2000 célok versus erdőgazdálkodás

• Jelölő fajok tekintetében:

• mérsékelt / regionális jelentőség

• számos más jogszabályi kötöttség

• Jelölő élőhelyek tekintetében:

• nagyvad-kérdés, víz-kérdés

• folyamatos erdőborítás, „új” üzemmódok

• tér- és időbeli korlátozások

• fatermesztésre nem, vagy korlátozottan alkalmas élőhelyek (pl. sziklaerdők)

• kiemelt ökológiai jelentőségű élőhelyek (pl. lápok, erdőssztyep)

• gazdaságilag értékes, de konfliktusmentes élőhelyek (pl. bükkösök)

• gazdaságilag értékes, problémás élőhelyek (pl. keményfás ligeterdők)

• Körzeti erdőtervezés felértékelődő szerepe – párbeszéd és tapasztalatcsere
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