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I. Az európai erdők helyzete

I. Az európai erdők helyzete

Bevezetés
• Az erdők és a fás növényzettel fedett területek az
Európai Unió 28 tagállamában 176 millió hektárt fednek
le (az EU szárazföldi területének 42%-a).

• Az erdőborítás tekintetében jelentős különbségek
mutatkoznak az egyes tagállamokban.
• Az erdők biodiverzitása is igen eltérő, nagy
különbségeket mutat használatuk, eredetük, koruk,
szerkezetük és fajösszetételük.
• Az általános növekvő tendencia  csökkenhet a
természetes és természetszerű erdők kiterjedése,
melyet csak statisztikailag tudja kompenzálni egyes
gazdasági ültetvények területarányos növekménye.

I. Az európai erdők helyzete
Európai erdőtérkép (2006)

I. Az európai erdők helyzete

Többfunkciós szerep
• Egyszerre szolgálhatnak gazdasági, környezetvédelmi és
kulturális hasznot  ezek a „hasznok” nem
összemérhetők egymással. Pl:
– Megújuló energiával szolgálnak (biomassza) és környezetbarát
alapanyagokat állítanak elő.
– Magas értéket hordoznak a biológiai sokféleség (biodiverzitás)
megőrzésében.
– Erdők közjóléti szerepe (rekreáció, idegenforgalom, humánegészségügyi szolgáltatások).
– Európai erdők spirituális és kulturális jelentősége.

• Az erdőkhöz kapcsolódó direkt bevételeken túl
(faanyag, üzemanyag, vadászható fajok, méz, gyanta stb.)
számos olyan jövedelem is ismert, mely az ún.
„ökoszisztéma szolgáltatások” témaköréhez kapcsolódik

I. Az európai erdők helyzete
Ökoszisztéma-szolgáltatások

Négy különböző szolgáltatás típus (erdők jelentősége!)
• Ellátó szolgáltatások magukat a javakat szolgáltatják,
mint például az élelmiszert, vizet, fát és élelmi rostot.
• Szabályozó szolgáltatások irányítják az éghajlatot és
csapadékmennyiséget, a vizet (például az áradásokat), a
beporzást, valamint a betegségek terjedését.
• Kulturális szolgáltatásnak tekinthető a szépség, az
ihlet és a felüdülés, ami lelki jólétünkhöz hozzájárul.
• Támogató szolgáltatások magukban foglalják a
növekedésnek és termesztésnek alapot biztosító
talajképződést, fotoszintézist, valamint a tápanyagok
körforgását.

I. Az európai erdők helyzete
Európai szintű szakpolitika 1.

Cél: a fenntartható erdőgazdálkodás 
• de: nincs közös EU szintű erdészeti politika
• azonban: számos EU irányelv befolyásolja a tagállamok
erdőkkel kapcsolatos döntéseit (lásd talajjal,
vidékfejlesztéssel, foglalkoztatással, klímavédelemmel,
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
szabályozásokat)
1998: első uniós erdészeti stratégia  erdészeti
cselekvési terv (2007-2011), utóbbi négy területre
összpontosított: versenyképesség, környezet,
életminőség, valamint koordináció és kommunikáció

I. Az európai erdők helyzete
Európai szintű szakpolitika 2.

2013: az Európai Bizottság elfogadta az erdőket és az
erdőalapú ágazatokat érintő új uniós erdőgazdálkodási
stratégiát (röviden „új erdőstratégiát”)
Az új intézkedési keretre – többek között – azért volt
szükség, hogy biztosítani lehessen az EU erdeiben rejlő
multifunkcionalitási potenciál fenntartható és
kiegyensúlyozott kihasználását oly módon, hogy az erdők
nyújtotta létfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatások
megfelelően működhessenek.

II. A Natura 2000 hálózat
alapgondolata
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Bevezetés
• Ember és környezete  a kapcsolat átalakult,
megbomlott
• Természeti értékek pusztulásával megjelentek a
védelemmel, megőrzéssel kapcsolatos elvek, jogszabályok.
A korai jogszabályokban a szabályozás tárgya valójában
nem a természet védelme, hanem az ember számára
hasznot hajtó élőlények fenntartása, vagy a természet
javaihoz való hozzáférés (erdő- és vadászati
törvényekkel való) biztosítása volt.
• Kezdeti „rezervátum szemléletet” felváltotta az adaptív
természetvédelmi kezelés. Ma egyre inkább a felülről
szervezett „védelem” helyett a partnerségre sokkal
jobban építő „kezelés” fogalmat használjuk, ami magába
foglalja az erőforrás gazdálkodást és a társadalommal
való folyamatos kapcsolattartást is.

II. A Natura 2000 hálózat alapgondolata

Alapelvek 1.
A Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció
(1994) alapelvei (1):

• Holisztikus elv (a természetvédelmet nem lehet
csupán objektumokra korlátozni)
• Folyamat elv (a természet rendszerének
folyamatosságát kell biztosítani)
• Komplementer elv (a környezet- és természetvédelem
egymást kölcsönösen kiegészíti)
• Elegendő méret elve (a megóvandó természeti
értéknek, területnek elegendően nagynak kell lenni,
hogy a természetes rendszerek folyamatosan
működjenek, a biológiai sokféleség fennmaradjon)
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Alapelvek 2.
A Nemzeti Környezet- és Természetpolitikai Koncepció
(1994) alapelvei (2):

• Globális szemlélet elve (a helyi, a regionális és a régiók
feletti stratégiákban is érvényesíteni kell a
természetvédelmet)
• Fenntartható természet- és racionális tájhasználat
elve (optimális természeti erőforrás- és tájhasználat a
természeti értékek degradációja nélkül)

II. A Natura 2000 hálózat alapgondolata
Nemzetközi természetvédelmi egyezmények 1.

• A természetvédelmi prioritások és maga az
eszközrendszer is igen eltérő az egyes európai
országokban.
• A védettség objektumai (növény- és állatfajok) nem
ismernek országhatárokat, így az egyes országok
védelmi intézkedései csak akkor lehetnek sikeresek,
amennyiben ezeket az országos régiósan
összehangolják.
• Ez teremtette meg a nemzetközi multilaterális és
regionális egyezmények alapját, mely a madár- és az
élőhelyvédelmi irányelv kialakításának is az alapját
biztosította.

II. A Natura 2000 hálózat alapgondolata
Nemzetközi természetvédelmi egyezmények 2.

• A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint
a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló egyezmény
(Ramsari Egyezmény) / 1971  Mo. 1979/
• A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény
(Washingtoni Egyezmény / CITES) /1973  Mo. 1986/
• A vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló
egyezmény (Bonni Egyezmény) / 1979  Mo. 1983/
• Az európai vadon élő növények, állatok és
természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény
(Berni Egyezmény) / 1979  Mo. 1990/

II. A Natura 2000 hálózat alapgondolata
Nemzetközi természetvédelmi egyezmények 3.

• Az európai vadon élő növények, állatok és természetes
élőhelyeik védelméről szóló egyezmény (Berni
Egyezmény) részletesebben:
–
–
–
–

I. fejezet: általános védelmi követelményeket tartalmazza
II. fejezet: az élőhelyek védelmének,
III. fejezet: a fajok védelmének,
IV. fejezet: pedig a vándorló fajok védelmének speciális elveit,
szabályait határozza meg.
– Az egyezményhez négy függelék kapcsolódik, az I-III. függelékek
fajok felsorolását, míg a IV. függelék tiltott vadászati
módszereket, eljárásokat, eszközöket nevesít

• A „biológiai sokféleségről" szóló egyezmény (Riói
Biodiverzitás Egyezmény) /1992  Mo. 1995/

II. A Natura 2000 hálózat alapgondolata
Európai uniós szabályozás alapjai

• 2004. május 1. – Magyarország EU-csatlakozása
• A közösségi szabályozás lehetséges eszközei: rendeletek;
irányelvek (direktívák); határozatok és jogszabályok
– Szubszidiaritás elve (döntéshozatali szint megállapítása)
– Jogharmonizáció (közösségi és a nemzeti jog összhangja)

• A tagállamok maguk választhatják meg a módot és a
formát – legyen az közigazgatási, törvényen vagy
szerződésen alapuló eszköz – amellyel az irányelv céljait
nemzeti jogalkotásukon keresztül végrehajtják.
• A rendeletekkel szemben tehát – amelyek teljes
egészében kötelezők és közvetlenül alkalmazandók minden
tagállamban – az irányelvek nagyobb szabadságot
biztosítanak a tagállamok részére a célok megvalósítása
során.

III. A madárvédelmi és élőhelyvédelmi
irányelvek, Natura 2000 terület-típusok

III. A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv
Alapok

Az Európai Unió természetvédelmi jogi anyagának két
alappillére:
• a 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv
(korábban:79/409/EGK, jelenleg: 2009/147/EK), és
• a 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv
(43/92/EGK)
Kettős feladat hárult hazánkra:
• Jogharmonizáció, ami kisebb módosításokkal történt (pl.
fajok védetté nyilvánítása; egyes fajok vadászatára és
kereskedelmére vonatkozó szabályok módosítása)
• Natura 2000 ökológiai hálózatnak a létrehozása és
működtetésének beindítása (jelentős feladat)

III. A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv
Meghatározás és Natura 2000 terület-típusok

A Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai
hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes
élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén
keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és
hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük
fenntartásához, illetve helyreállításához.
Területtípusok:
• a madárvédelmi irányelv végrehajtásaként kijelölendő
különleges madárvédelmi területeket (KMT, angolul: SPA)
• az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölendő különleges
természetmegőrzési területeket (KTT, angolul: SCI / SAC)
– foglalja magába.
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A madárvédelmi irányelv

Célja: a tagállamok területén, természetes módon előforduló
összes madárfaj védelme. Különleges madárvédelmi
területnek azok a régiók jelölendők ki, amelyek az I.
mellékletben felsorolt, a tagállam területén rendszeresen
előforduló és átvonuló fajok nagy állományainak adnak
otthont, valamint a vízimadarak szempontjából nemzetközi
jelentőségű vizes élőhelyeket foglalnak magukban.
Az irányelv a területkijelölésen túl foglalkozik:
a kereskedelemmel (6. cikk), a vadászható fajok körével (7.
cikk ill. II. melléklet), a madárvédelmi kutatások
támogatásáról (10. cikk), új madárfajok betelepítéséről (11.
cikk); a Bizottság összefoglaló jelentéséről (12. cikk)
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Az élőhelyvédelmi irányelv

Fő célja: a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és
élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása,
természetes elterjedésük szinten tartásával vagy
növelésével. Az irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat,
a Natura 2000 létrehozását, melynek a madárvédelmi
irányelv rendelkezései alapján kijelölt területek is részei.
Az irányelv főbb mellékletei:
• I. melléklet: közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok
(amelyeket az eltűnés veszélye fenyeget, vagy kicsi a
természetes elterjedésük, vagy egy adott biogeográfiai régión
belül jellemző sajátosságokkal bírnak)
• II. melléklet: közösségi jelentőségű (veszélyeztetett,
sérülékeny, ritka vagy endemikus) állat- és növényfajok

III. A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv
Natura 2000 Barométer

A barométer jelzi a
madár- és élőhelyvédelmi
irányelvek területkijelöléssel kapcsolatos
rendelkezéseinek
végrehajtását és a
folyamat előrehaladását.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2
000/barometer/index_en.htm

IV. A Natura 2000 hálózat kijelölésének
alapjául szolgáló természeti értékek
magyarországi helyzete

IV. Természeti értékek magyarországi helyzete
Pannon biogeográfiai régió

• A korábbi 6  9 régió
• Teljes EU 3%-a
• 4 érintett ország (HU, SK,
CZ, RO)
• Kis régió, de:
– 118 állatfaj
– 46 növényfaj
– 70 közösségi élőhelytípus

• Számos faj nem ritka előfordulású a
régióban, de Nyugat-Európában már
igen

• Kiemelendő a gerinctelen
fajokban való gazdagság
(67 faj) – sok erdőlakó
• „pannonikumok” (állat- és
növényfajok, élőhelyek)
• „endemikus fajok”: magyar
kökörcsin, a pilisi len, a
magyarföldi husáng, a
magyar vakcsiga és a rákosi
vipera

Jelölő fajok (példák)

magyar tavaszi
fésűsbagoly

kék pattanóbogár
nagy szarvasbogár &
nagy hőscincér

skarlátbogár

nyugati piszedenevér

nagyfülű denevér

csíkos medvelepke

V. A Natura 2000 hálózat
kijelölési folyamata
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A folyamat lépései

A Natura 2000 hálózat területeit, vagyis a különleges
madárvédelmi területeket és a különleges természetmegőrzési területeket (egymással akár átfedésben) a tagállamok jelölik ki, de a kijelölés procedúrája eltérő a két
irányelv alapján kijelölt területek esetében.
1. lépés (2004 előtt): irányelveken szereplő fajok és
élőhelytípusok bővítése a pannon régió tekintetében (HU,
SK, CZ) – a javaslatok 83%-a elfogadásra került:
• 6 új élőhelytípussal
• 16 új növényfajjal
• 3 új madárfajjal és 38 egyéb állatfajjal bővült az irányelv I. és II.
függeléke

2. lépés (2004): területkijelölés

V. A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata
A Natura 2000 területek kijelölésének folyamatábrája

Míg a különleges madárvédelmi területek esetén a kijelölés
egylépcsős, addig az élőhelyvédelmi irányelv alapján
történő területkijelölés több bizottsági konzultációs és
elfogadási elemet is tartalmaz.

V. A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata
A Natura 2000 területek kijelölésének folyamatábrája

Alapelv: A kijelölést politikai vagy gazdasági érdekek nem
befolyásolhatják, azt kizárólag tudományos érvek alapján
kell elvégezni. A területeknek minden, hazánkban előforduló
faj esetében az országos állomány elegendően nagy
hányadát le kell fednie, hogy biztosítsák a kedvező
természetvédelmi helyzet fennmaradását az unió és a
biogeográfiai régió szintjén egyaránt.

V. A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata
A Natura 2000 területek kijelölésének folyamata

A területjavaslatok kidolgozása az európai uniós
kritériumoknak megfelelő, szigorúan szakmai (ökológiai)
szempontok alapján történt (faj vagy élőhelytípus
állománynagysága, állománysűrűsége, hazai elterjedése,
hazai és nemzetközi védelmi helyzete, élőhelyigénye), amit
részletes adatgyűjtés előzött meg.

A Natura 2000 hálózat láncszemeinek azokat a területeket
jelölték ki, amelyeken az említett irányelvek mellékleteiben
felsorolt fajok vagy élőhelyek jelentős állományban
megtalálhatók.

Esettanulmány:
„Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rosszrétek” KTT
Élőhelytípusok
40A0 *Szubkontinentális peripannon cserjések
6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
6240 *Szubpannon sztyeppék
6520 Hegyi kaszálórétek
8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albiVeronicion dillenii pionír növényzetével
91G0 *Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és
Carpinus betulusszal
91H0 *Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Jelölő fajok
leánykökörcsin, magyar tavaszi-fésűsbagoly
Egyéb közösségi jelentőségű fajok:
kék pattanóbogár, skarlátbogár, nagy hőscincér, nagy
szarvasbogár, kis patkósdenevér

Jó kutatottság!

hrsz határ

99 ha

327 ha

V. A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata
A Natura 2000 területek kijelölésének folyamata

Mérföldkövek:
• 2004: szakmai kijelölés elkészült (KMT, KTT) térkép +
Natura 2000 adatbázis („SDF”)
• 2004: a 275/2004. (X.8) Korm. rendelet elfogadásra
került, DE hrsz-es kihirdetés nem történt
• 2005: a helyrajzi számok listájának közzététele (Magyar
Közlöny 80. száma) – 90 napos észrevételi lehetőség
• 2005: Pannon Biogeográfiai Szeminárium
• 2006: a Natura 2000 földrészleteket kihirdető miniszteri
rendelet (45/2006. (XII.8.) KvVM rendelet) megjelenés –
helyrajzi számos igazítás eredménye
• 2010: a Natura 2000 földrészleteket kihirdető miniszteri
rendelet ismételt (végleges) kihirdetése (14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet)

V. A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata
A Natura 2000 területek kijelölésének folyamata

• 2006/2007: INSPIRE irányelv életbelépése
– Határpontosítások eredményeképp: a magyarországi Natura
2000 hálózat a 2004-ben az Európai Bizottsághoz kiküldött
Natura 2000 fedvényhez képest összességében – a
pontosítások miatti területkivételek és területbővítések
eredőjeként – 10 501 hektárral csökkent. Az akkor
folyamatban lévő, a Bizottság által elrendelt bővítési
követelmények (21 442 ha) azonban több területet
érintettek, így a Natura 2000 hálózat kiterjedése
összességében 10 941 hektárral nőtt.

• 2007: EU Bizottság a magyar kijelölést jóváhagyta
• 2011: EU Bizottság megállapította, hogy egyetlen
közösségi jelentőségű élőhelytípus vagy faj esetén sincs
szükség további Natura 2000 területek kijelölésére
Magyarországon

V. A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata
A kijelölés eredménye

1,99 millió hektár
hazánk 21,4%-a
40%-a korábban is

A kijelölés eredményeképpen:
védett volt
• 479 db különleges természetmegőrzési terület
• 56 különleges madárvédelmi terület került kihirdetésre (átfedés 41%)

V. A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata
A kijelölés eredménye uniós szinten

A kijelölés
eredményeképpen:
• Összesen több mint 27
ezer terület (méretük
változó: 1 ha – 5000 km2
között)
• Az EU szárazföldi
részének 18%-a
• Európában körülbelül 375
ezer km2 erdő tartozik a
Natura 2000 hálózatba
• Ez a Natura 2000
területek közel felét adja
és az EU erdőterületének
összesen 21%-át teszi ki

VI. A Natura 2000 területek védelmére
vonatkozó hazai jogi szabályozás

VI. Jogi szabályozás
Alapok

• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (többször került
módosítására)
• 14/2010. (V. 8.) KvVM rendelet (új területek esetében
módosult)
– a Natura 2000 területekkel érintett ingatlanok helyrajzi számain
túl a területek térképi lehatárolását is tartalmazza. A hálózat
által érintett ingatlanokra a „Natura 2000 terület” jogi jelleg az
ingatlan-nyilvántartásban is bejegyezésre került

• A szabályozás lehetséges módozatai, pillérei:
Jogszabályi
előírások

Hatósági
intézkedések

Szerződések,
megállapodások

Szükség esetén kezelési (fenntartási) tervek

VI. Jogi szabályozás
Cél

• A Natura 2000 területek lehatárolásának és
fenntartásának célja az azokon található, közösségi
jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása,
helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot,
illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
E célokat az ország társadalmi-gazdasági fejlődését
biztosító – törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott – célokkal összehangoltan, illetve a
kulturális igények és sajátosságok, valamint a helyi és
térségi jellegzetességek figyelembevételével kell
megvalósítani (Natura Korm. rendelet 4. § (1-2
bekezdése)).

VI. Jogi szabályozás
Általános rendelkezések

• A Natura 2000 területeken a Natura Korm. rendelet
alapján csak a területek védelmi céljaival
összeegyeztethető tevékenység folytatható.
• A Natura 2000 területek fenntartási céljainak elérését
nem veszélyeztető vagy nem sértő tevékenységek a
jogerős engedélyeknek megfelelően folytathatók (8. §
(1) bekezdés).
• Minden Natura 2000 területre ható vagy azon
megvalósuló terv, program, beruházás előtt – a Natura
2000 területen előforduló közösségi jelentőségű fajokra
és élőhelyekre, valamint azok természetvédelmi
helyzetére gyakorolt hatások felmérése érdekében –
megfelelő hatásbecslést kell végezni (10. §).

VI. Jogi szabályozás
Hatásbecslés

• A kiemelt jelentőségű közösségi fajra vagy élőhelytípusra
irányuló tevékenység esetén a Natura 2000 területekhez
kapcsolódó célok megvalósítását csak kiemelt fontosságú
közérdek előzheti meg (az emberi egészség vagy élet
védelmét, a köz biztonságának fenntartását vagy a
környezet védelme szempontjából kiemelt jelentőségű
hatás; 10./A §).
• A hatásbecslési eljárásra vonatkozó előírások az
erdőterületek esetén csak később kerültek
érvényesítésre. A közösségi joganyag érvényesülését és a
Natura 2000 kormányrendelettel történő megfeleltetést
az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti
erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.)
FVM rendelet 10. §-a biztosította (változni fog!).

VI. Jogi szabályozás

Természetvédelmi hatóság szerepe
A természetvédelemi hatóság:
• jogosult a természetvédelmi céllal ellentétes magatartás
tanúsítóját, valamint engedélyköteles tevékenységet a
meghatározott engedély vagy hozzájárulás hiányában, illetőleg
az engedélyben, hozzájárulásban foglaltaktól eltérő módon
végzőt e tevékenységének folytatásától eltiltani, vagy
korlátozni (13. §)
• köteles a tevékenység gyakorlását korlátozni, felfüggeszteni,
megtiltani
• természetvédelmi bírságot, szabálysértési eljárást
kezdeményezhet, büntető eljárást is indíthat
• az eltiltással, korlátozással egyidejűleg a természetvédelmi
hatóság az eredeti állapot helyreállítására kötelezheti a
tevékenység folytatóját (8. § (6) bekezdés)

VI. Jogi szabályozás

Természetvédelmi hatóság szerepe
A természetvédelemi hatóság jogosult:
• Egyes Natura Korm. rendeletben meghatározott
tevékenységek – a védett természeti területnek nem minősülő
Natura 2000 területen – csak a természetvédelmi hatóság
engedélyével végezhetők. A hatóság engedélye szükséges
tehát (9. § (2) bekezdés):
a.
b.
c.

d.

a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;
a terület helyreállításához;
az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás
szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá
nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágásához,
telepítéséhez;
a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és
tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű
sporttevékenység folytatásához

VI. Jogi szabályozás

Erdészeti hatóság szerepe
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény
• Natura 2000 rendeltetés megállapítása esetén: hagyásfák és hagyásfacsoportok visszahagyása, közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok
védelme érdekében térbeli és időbeli korlátozások (28/A. § (1) bek.)
• álló és fekvő holtfa visszahagyása (5 m3/ha), az intenzíven terjedő fa- és
cserjefajok visszaszorítása, az elegyesség fenntartása, a faállomány
szerkezeti változatosságának növelése, a meglévő idős, böhöncös faegyedek,
az őshonos cserjeszint és az erdőszegély megőrzése (28. § (1) bek.)
• Natura 2000 elsődleges rendeltetésű erdők esetében: az üzemmód
megválasztása, a tarvágás végzésének tilalma (10. § (1-2) bek.)
• Natura 2000 területeken – rendeltetéstől függetlenül – általános szabály,
hogy közösségi jelentőségű, jelölő élőhely 100 méteres körzetében
intenzíven terjedő fafajjal erdőt, fásítást, illetve fás szárú növényekből
álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényt telepíteni tilos
(45. § (3) bek.)

VII. A Natura 2000 hálózathoz kapcsolódó
monitorozás és a „kedvező
természetvédelmi helyzet” értelmezése

VII. monitorozás és a „kedvező
természetvédelmi helyzet”
alapok

„Kedvező természetvédelmi helyzet” (az angol megfelelő
alapján használatos rövidítés: FCS – Favourable Conservation
Status):
• Ez a fogalom rendkívül fontos, mert ez az a cél, amit az
irányelvek alapján az országoknak kötelezően el kell érniük
minden egyes, az ÉU irányelv mellékleteiben foglalt fajnál és
élőhelynél.
• Az FCS politikai cél, és el nem érése akár jogi
következményeket is vonhat maga után.
• Az irányelv mellékleteiben szereplő valamennyi élőhelyre és
fajra vonatkozó átfogó cél, hogy minőségi és mennyiségi
szempontból (terület/állomány/életképesség) egyaránt
javuljon helyzetük, és jövőbeli kilátásaik is jók legyenek.
• Megőrzés vagy fejlesztés?

VII. monitorozás és a „kedvező
természetvédelmi helyzet”
alapok

Egy természetes élőhely védelmi helyzetét kedvezőnek
tekintjük, ha
• természetes elterjedése, illetve elterjedési területén belül előfordulási
helye stabil vagy növekszik;
• hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos struktúrája és funkciói
fennállnak és a belátható jövőben is valószínűleg fenn fognak állni;
• jellemző fajainak védelmi helyzete megfelelő.

Egy faj védelmi helyzete akkor kedvező, ha
• a szóban forgó faj állománydinamikai adatai azt jelzik, hogy a faj képes
önmagát természetes élőhelyének életképes részeként hosszú távon
fenntartani;
• a faj természetes elterjedési területe nem csökken, illetve belátható időn
belül valószínűleg nem is fog csökkenni;
• jelenleg és valószínűleg a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll
rendelkezésre ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradjon az állomány.

VII. monitorozás és a „kedvező
természetvédelmi helyzet”
értékelés

A kedvező természetvédelmi helyzet meghatározásának tág
volta miatt nincs a fogalomnak világos értelmezése és nem
egyértelmű végrehajtásának módja sem.
Monitorozás szükséges!
• Élőhelyvédelmi irányelv szerint: 6 évenként (17. cikk)
• Madárvédelmi irányelv szerint: 3 évenként (12. cikk)
Pontos definíciók születtek:
• kedvező elterjedési területre
• kedvező állományméretre
• kedvező élőhelyi kiterjedésre (referencia-értékek
alkalmazásával)

VII. monitorozás és a „kedvező
természetvédelmi helyzet”
értékelés

Az Európai Bizottság útmutatója alapján a természetvédelmi
helyzetet értékelő jelentésekben egy faj vagy élőhely védelmi
helyzete a következő kategóriákba sorolható:
• kedvező természetvédelmi helyzet (zöld);
• kedvezőtlen természetvédelmi helyzet / nem kielégítő
(sárga);
• kedvezőtlen természetvédelmi helyzet / rossz (piros);
• ismeretlen.
A két kedvezőtlen kategóriát tovább lehet minősíteni „+” jellel,
ha a jelenlegi állapot javul, vagy „–” jellel, ha a leromlás
folytatódása várható.

Köszönöm a figyelmet!

