Közösségi jelentőségű fajokkal és élőhelyekkel kapcsolatos
természetvédelmi célú erdőkezelés
Közösségi
minősül, ha:

EURÓPAI UNIÓ által
létrehozott Natura 2000 területek
Az

összefüggő európai ökológiai hálózatot
képeznek. Fő célja a biológiai
sokféleség megóvása a közösségi
jelentőségű
természetes
élőhelytípusok, vadon élő állat- és
növényfajok
védelmén
keresztül;
valamint,
hogy
elősegítse
azok
kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartását, helyreállítását. A területek
védelmében különösen hangsúlyos a
gazdálkodók,
a
fenntartó,
hagyományos gazdálkodási módok
szerepe. Az élőhelyvédelmi irányelv
szerint a védelmet elsősorban azon
fajok és élőhelytípusok szempontjából
kell biztosítani, amelyek alapján az
adott területet kijelölték.

jelentőségű

élőhelynek

Közösségi jelentőségű fajnak minősül,
ha:

„Természetes kiterjedése és az azon belül található
területek nagysága állandó vagy növekvő, továbbá
Hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos
szerkezete és funkciói biztosítottak lesznek,
továbbá
Jellegzetes
fajainak
védettségi
helyzete
kedvezőnek minősül. „

„Az érintett faj populációjának dinamikájára
vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a faj hosszú
távon képes fenntartani magát természetes
élőhelyének életképes alkotórészeként, továbbá
A faj természetes előfordulási területe nem
csökken, és valószínűleg a belátható jövőben sem
fog csökkenni, továbbá
Kellő nagyságú élőhely áll rendelkezésre jelenleg és
valószínűleg a jövőben is a faj populációnak hosszú
távú fennmaradásához.”

Törmeléklejtő és szurdokerdők
Szubmontán és montán bükkösök
Keményfás ligeterdők

Illír gyertyános-tölgyesek
Közösségi jelentőségű Erdősztepp-erdők

Illír bükkösök
Sziklai bükkösök

erdei élőhelyek

Pannon cseres-tölgyesek

Mészkerülő bükkösök

Pannon molyhos tölgyesek

Éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők
Pannon gyertyános-tölgyesek

Az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölt Natura 2000 erdőterületek jelentős része gazdasági
hasznosítás alatt áll. Ezeknek az erdőknek természetvédelmi szempontú kezelése során
alapvető kritérium a minél kedvezőbb természetvédelmi helyzet fenntartása, amit folyamatos
erdőborítás mellett, drasztikus beavatkozásoktól mentes megoldásokkal, kíméletes
technológiák alkalmazásával kell biztosítani!
Idegenhonos
fafajok
kiszorítása

Odvas törzsek
és holtfák
visszahagyása

5-10%
Tarvágás kerülése

Mészkerülő bükkösök
 Őshonos elegyfák (nyír,









Gallyfészket
hordozó fák
visszahagyása

Érintetlen
állományrészek
Szubmontán és
montán bükkösök
 Tisztítások, gyérítések során az

korábban bevitt tölgyek)
őshonos elegyfajok (gyertyán,
megtartása
hegyi juhar, magas kőris)
15-30 évre elnyújtott
arányát 20-40% között kell
felújítóvágások és 30-60 évre
tartani
elnyújtott szálalóvágások
 Az újulat növekedésének
Nyíresek esetén: bükkel való
elősegítése a koronaszint
alátelepítés és a ﬁatal fák
egyenlőtlen fellazításával,
kisebb lékek vágásával
fokozatos felszabadítása
 15-30 évre elnyújtott
Fenyőcsoportok esetén: az
felújítóvágások (lékes állomány fellazításával
csoportos - foltos vagy vonalas
biztosítható a bükk természetes
szegélyes) és 30-60 évre
betelepedése magszórás révén
elnyújtott szálalóvágások
Fakitermelés CSAK télen,
 Fenyőcsoportok esetén:
fagyott talajon, kíméletes
fellazítás vagy mesterséges
technológiával végezhető
állománykiegészítés

Pannon
gyertyános - tölgyesek








Középkorra érdemes a gyertyán
elegyarányát 20-30% körüli
értékre beállítani, szálanként
vagy kisebb foltokban, a többi
természetes elegyfa jelenlétét is
biztosítani kell
15-30 évre elnyújtott
felújítóvágások és 30-60 évre
elnyújtott szálalóvágások
Kevés tölgyet tartalmazó erdők
esetén: a magszóró fák körüli,
makktermést követő bontással
lehet elindítani a felújítási
folyamatot
Tisztán gyertyános vagy cseres
foltok fokozatos átalakítása:
alátelepítést követő bontással és
intenzív ápolással

Ezek az alapelvek alkalmazhatóak Ezek az alapelvek alkalmazhatóak illír
gyertyános-tölgyesek esetében is!
az illír bükkösök esetében is!

Pannon
cseres - tölgyesek
 A csertölgy folyamatos kontrollt








igényel, elegyarányát
középkorra célszerű 30-40% alá
szorítani
Középkorban a további elegyfák
15-25%-os jelenléte szükséges
15-30 évre elnyújtott
felújítóvágások és 30-60 évre
elnyújtott szálalóvágások
A felújítási fázisba jutott
állományrészken a cserjésedés
és a füvesedés átmeneti
visszaszorítása érdekében
rendszeres ápolás, illetve az
akácsarjak kezelése szükséges
Tisztán cseres részek
átalakítása: alátelepítést követő
fokozatos bontás, az elegyfák
részleges megtartása
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