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Természetvédelmi oltalom alatt álló, valamint a Natura 2000
hálózatba sorolt erdők területadatai (ha)*
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET
Fokozottan védett

Erdőrészlet Egyéb részlet

Összesen

67 109

6 125

73 234

Védett

358 876

25 552

384 428

Összesen

425 985

31 677

457 662

Védett és fokozottan védett

386 667

28 768

415 435

Nem védett

385 154

33 113

418 267

Összesen

771 821

61 881

833 702

NATURA 2000 TERÜLET

KIADVÁNYAINK

NATURA 2000 TERÜLETTÍPUSOK

Az Élet az Erdőben projekt keretében számos kiadvány, illetve
oktató és képzési anyag jelenik meg. Ezek nyomtatásban, valamint a www.lifeinforests.eu honlapon is olvashatók.
Dr. Aszalós Réka, Dr. Gálhidy László (szerk.):
Natura 2000 erdőterületek kezelése – Gyakorlati útmutató
erdőgazdálkodók és erdészeti szakszemélyzet számára, 2015

Madárvédelmi terület

467 699

31 472

499 171

Természetmegőrzési terület

627 881

54 734

682 615

A Natura 2000 hálózatban található erdők természetessége*
Természetes és természetszerű
Származék erdő

Kovács Eszter, Harangozó Gábor, Marjainé Szerényi Zsuzsanna,
Csépányi Péter (szerk.):
Natura 2000 erdők közgazdasági környezetének elemzése, 2015

Átmeneti erdő
Kultúr erdő

6%
43%

Korda Márton (szerk.):
Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére,
2016
Frank Tamás (szerk.):
Natura 2000 erdőkben a fahasználatok jelölésének természetvédelmi szempontjai – Gyakorlati útmutató erdőgazdálkodók
és erdészeti szakszemélyzet számára, 2016

33%

14%

Faültetvény

Dr. Gálhidy László, Bombay Bálint (szerk.):
Faóriások a Normafán – A WWF Magyarország felmérése a budapesti Normafa környékén található jelentős méretű fákról, 2016

4%

WWW.lifeinforests.eU
*

A NÉBIH adatai.

LIFE+ Információ és Kommunikáció
Élet az Erdőben, LIFE13 INF/HU/001163,
LIFEinFORESTS

A projekt célja

Rendezvények, képzések

Az Élet az Erdőben projekt célja, hogy elősegítse a magyarországi
Natura 2000 erdők védelmét az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók, az erdészeti igazgatási szervek, a lakosság és más érintett
csoportok együttműködésének kialakításával, a szereplők közötti
aktív kommunikáció erősítésével. A projekt résztvevőinek legfőbb
törekvése, hogy közös tanulási folyamatot kezdeményezzenek az
érintettek tevékeny részvételével, amelynek eredményeképpen
hatékonyabban érhetőek el a Natura 2000 program céljai.
A projekt szakmai célkitűzése, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához, az erdők természetességének növeléséhez, valamint a sok szempontú, fenntartható
erdőgazdálkodás elterjesztéséhez.

Az Élet az Erdőben projekt során több mint 2000 erdőgazdálkodót,
erdőtulajdonost és szakirányítót szeretnénk elérni a következő
programpontokon keresztül:

4 terepi gyakorlat

��ben projekt
Az Élet az Erdoő
legfontosabb elemei
A projekt keretében megvalósított képzések és események az erdőgazdálkodás és a természeti értékek megőrzésének összhangba
hozását segítik elő. A résztvevők
xx megalapozó kutatást folytatnak a különböző erdőgazdálkodási
módszerek ökológiai, gazdasági, társadalmi hatásainak elemzésére Natura 2000 erdőkben;
xx képzési anyagokat dolgoznak ki, melyeket integrálnak a hivatalos
képzési programba erdőtervezők és szakirányítók számára,
kísérleti képzéseket folytatnak le;

10 kerekasztal-megbeszélés

15 információs nap

6-6 tanulmányút és terepbejárás

xx szakmai egyeztetéseket, kerekasztal beszélgetéseket szerveznek
a Natura 2000 alá tartozó erdőkben érintett érdekcsoportok
részvételével;
xx tájékoztatókat és képzéseket bonyolítanak le a támogatási
rendszerekről;
xx természeti értékekre kedvező hatású erdőgazdálkodási módszereket bemutató terepi gyakorlati képzéseket, bemutatókat,
tanulmányutakat szerveznek;
xx oktatási, képzési anyagokat, kézikönyvet, illetve tájékoztató
füzetet állítanak össze és adnak ki a gyakorlati szakemberek
munkájának segítése érdekében.

5 természetközeli erdőgazdálkodás
és szálaló jelölési gyakorlat

Kiegészítő képzések erdészeti
szakirányítók számára
Fotók: Dr. Gálhidy László

Fotó: Vajda Zoltán

Készült a LIFEinFORESTS projekt keretében az Európai Unió LIFE+ Information and Communication
programjának és a Földművelésügyi Minisztérium pénzügyi támogatásával.

