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A konferencia második felében a magyar
elõadók prezentációival folytatódott a
szakmai rendezvény. Dr. Varga Ildikó
osztályvezetõ a Földmûvelésügyi Minisz-
térium Természetmegõrzési Fõosztályá-
tól mutatta be a NATURA 2000 hálózatot
és az elmúlt 13 év tapasztalatait.

A rendszer céljai közé tartozik, hogy
az adott élõhelyeket helyre kell állítani,
illetve az adott fajok számára biztosíta-
ni kell az élõhelyet. A cél, hogy a kö-
zösségi jelentõségû fajok állománya
minimum állandó legyen, de inkább
növekedjen. Ilyenek a fában fejlõdõ
rovarfajok, a szegélylakó fajok, a vé-
dett madarak és növényfajok. A 2004-
es kijelölések után részletesen beszélt
arról is, hogy 2008-ban több jogsértési
eljárás is indult erdõterületen végzett
erdõgazdálkodói tevékenység miatt,
ezek pedig több évig húzódó eljárások
lehetnek.

Az elmúlt 13 évben voltak pozitív
momentumok. A közös tervezés példá-
ul nagyon fontos, hiszen a természet-
védelmi szemlélet és a gyakorlati meg-
valósítás ilyenkor tud ütközni egymás-
sal. A fõosztály célja, hogy a fenntartá-
si tervezések készítését folytassák, és
2019-ig be is fejezzék. Varga Ildikó be-
szélt arról is, hogy a gazdálkodóknak
szóló eddig kiadott útmutatók haszno-
sítása jó volt, így a jövõben is tervez-
nek hasonlókat, illetve a korábbiakat is
fejleszthetik, bõvíthetik.

A hallgatók közül az elõadás végén
Pintér István magán-erdõgazdálkodó
kért szót, aki elmondta, hogy 2004-ben
szeretett volna jogorvoslati panasszal
élni, ám erre nem volt lehetõsége, a te-
rületét ugyanis azért sorolták be a NA-
TURA 2000 hálózatba, mert a környé-

ken fekete harkály fészkel. A gyakorla-
ti erdõgazdálkodás nehézsége a NATU-
RA 2000 területeken a korlátozások
nagy mennyisége és a kompenzációk
hiánya – mondta az erdõgazdálkodó,
majd felvázolta, hogy miután neki 5
köbméter holtfa területen hagyása van
elõírva, nagyjából 90 000 Ft hasznot
hagy bent a területen. Eközben helyet-
te 40 000 Ft támogatást kap. Hozzátet-
te: néhány elõírást már a vadkár
mennyisége miatt is lehetetlen teljesíte-
ni. Kitért arra is, hogy az elõírások a
klímaváltozásra sem adnak megfelelõ
választ, hiszen náluk a cseresek folto-
san száradnak ki, ám az erdõfelújítás
során nem válthatnak jobban alkalmaz-
kodó fafajra.

Varga Ildikó válaszában elmondta,
hogy a támogatásokkal kapcsolatban
egyetért a gazdálkodóval, az nem ará-
nyos a korlátozásokkal. A klíma eltoló-
dás problematikáját a minisztériumban
is szemmel tartják, ám nem szeretné-
nek elébe menni a dolgoknak és segí-
teni a folyamatokat például más fajok
telepítésével. Ettõl függetlenül nekik is
elõre kell menekülniük, és érzékelik a
problémát.

NATURA 2000 célok megvalósítása
erdõterületeken címmel dr. Király Ger-
gely, a Soproni Egyetem Erdõmérnöki
Karának egyetemi docense tartott elõ-
adást, amelyben elmondta, hogy több
kritika is érte a hálózatot, mert átmene-
ti erdõ, kultúrerdõ és faültetvény is be-
lekerült, ám véleménye szerint ez jobb,
mintha felaprózódott volna. 46 hazai
élõhelytípus van a hálózatban, amibõl
18 erdei.

Az „okoskodó nemzeti parkos és a
jogait foggal-körömmel védõ gazdálko-
dó” típusú konfliktusokról elmondta,
hogy azok leginkább a jelölõ élõhe-
lyek esetében kerülnek elõtérbe. A je-
lölõ fajok okozta konfliktusok lokáli-
sak, ráadásul jellemzõen nem is a NA-
TURA 2000-hez kapcsolódnak. Ettõl
függetlenül nagyon sok helyen konf-
liktusmentes a hálózat mûködése. Elõ-
adásában kiemelte még az erdõterve-
zések pozitív szerepét, hiszen ezeknél
elõtérbe kerülhet az ökológiai párbe-
széd. Elõadása végén kérdésre vála-
szolva elmondta: a NATURA 2000
rendszer a sok egymás mellett futó ter-
mészetvédelmi projekt egyik eleme,
ezeket pedig egységesen kell szemlél-
ni, más célokkal egyeztetve mûködhet-
nek jól.

Dr. Tímár Gábor a Heves Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósá-
gától a NATURA 2000 elõírások alkal-
mazásáról beszélt. A közeljövõbe te-
kintve elmondta, hogy az erdõtörvény
módosítása a NATURA 2000 szabályo-
kat érdemben vélhetõen nem fogja
érinteni. A szakember kiemelte, hogy a
NATURA 2000 területek fele nemzeti
szinten is védett terület, és problémá-
nak nevezte meg a különbözõ védett-
ségek átfedését. A rendszer nem a kon-
zervációs elveket követi, hanem azt,
hogy a gazdálkodást úgy kell megvál-
toztatni, hogy az a fajok, élõhelyek
számára jó legyen, éppen ebben rejlik
a konfliktusok forrása is. A célok kö-
zött van a megfelelõ összetétel (ele-
gyesség), a szerkezeti változatosság, a
holtfa és a mikroélõhelyek biztosítása,
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NATURA 2000 konferencia Sopronban II.
A NATURA 2000 erdõk kezelésérõl,
problémáiról, a biodiverzitás megõr-
zésérõl tartott konferenciát a LIFEin-
FORESTS-program részeként a WWF
Magyarország, valamint partnerei.
A terepi programokkal és poszterki-
állítással is színesített szakmai ren-
dezvényre sokan voltak kíváncsiak.
A téma fontosságát bizonyítja, hogy
a Soproni Egyetem konferenciaterme
szinte teljesen megtelt magán-erdõ-
gazdálkodókkal, az állami erdõgaz-
daságok képviselõivel, természetvé-
delmi szakemberekkel, kutatókkal és
hallgatókkal.
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valamint a mûködés és fennmaradás.
Mint mondta, az erdõgazdálkodók
szempontjából komoly problémát je-
lent a pályázati keretösszegek csökke-
nése és a céltámogatások megszûnése,
ám sok esetben az adatok hiánya sem
könnyíti meg a két fél dolgát. Tímár
Gábor jó példaként hozta fel a Parád-
fürdõi Erdészetet és a Királyréti Erdé-
szetet, ahol jól mûködik a rendszer, ám
hozzátette, hogy magánerdõben is le-
het eredményesen gazdálkodni a NA-
TURA 2000 hálózaton belül. Példaként
egy 500 hektáros területet hozott fel,
amelynek 83%-a NATURA 2000 terület,
ennek fele pedig nemzeti védettséget
is élvez. Az érintett magán-erdõgazdál-
kodó több pályázatot is megnyert, ami
komoly bevételt jelent számára.

Duska József, a Magán Erdõtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetségének (MEGOSZ) újdonsült ügy-
vezetõ elnöke a magán-erdõgazdálko-
dók szemszögébõl vizsgálta a NATURA
2000 hálózatot. Elõadásában többek
között rávilágított arra is, hogy 1935
óta az erdõterületek megduplázódtak
hazánkban, ezeknek jelentõs része
azonban nem természetközeli erdõ.

A gazdálkodás nehézségei kapcsán
elmondta, hogy az öröklési rendszer
miatt jelenleg 550 ezer fõ erdõtulajdo-
nos van Magyarországon, ami az érték
és a jövedelmezõség elaprózódását is
eredményezi. A nyilvántartott erdõgaz-
dálkodók száma 38 000 fõ, egy részük
azonban már elhalálozott, vagy nem
végez tényleges gazdálkodói tevékeny-
séget. Erre mindenképpen megoldást
kellene találni, hiszen olyan erdõtulaj-
donosok is léteznek, akiknek mind-
össze néhány tucat négyzetméternyi
erdõterületük van.

Duska József kifejtette, hogy
215 000 hektár magánerdõ tartozik a
NATURA 2000 hálózatba, ami azt jelen-
ti, hogy minden negyedik hektár ma-
gánerdõ NATURA 2000 területen van.

Miért fontos a magán-erdõgazdálko-
dóknak a NATURA 2000? – tette fel a
kérdést. Azért, mert a fenntartását egy
egyszerû és egyfordulós pályázat segíti
konkrét és vállalható célokkal, ami
egyébként nem jellemzõ az erdészeti
ágazatban úgy, mint például a mezõ-
gazdasági területalapú támogatások
esetében. Emellett a NATURA 2000 há-
lózat fenntartása a köz érdekében tett
aktív szolgálat. Arra azonban felhívta a
figyelmet, hogy az erdõ nyújtotta szol-
gáltatásokat az egész társadalom igény-
be veszi, így a terheket nem csak az er-
dõgazdálkodónak kellene viselnie.

Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
termelési és természetvédelmi fõmér-
nöke az örökerdõ-gazdálkodásról be-
szélt a megjelenteknek. Mint mondta, a
módszer harmóniába állítható a NATU-
RA 2000 törekvésekkel. Mindezek mel-
lett a társadalmi nyomás is az öröker-
dõk területének növelését fogja ered-
ményezni a vágásos erdõgazdálkodás-
sal szemben.

Kifejtette, hogy az egykorú erdõk
felújítása költséges, azok veszélyezte-
tettebbek a természeti hatásokkal
szemben, például széldõlésérzéke-
nyek. A vágásterületeken nagy a hõin-
gadozás, csökken a páratartalom, nö-
vekszik a talaj hõmérséklete, változik a
talajélet, ezek pedig például a bálvány-
fának, a kései meggynek is kedveznek.
Emellett társadalmi konfliktusokkal jár,
miközben sokkal kisebb az általa nyúj-
tott ökoszisztéma-szolgáltatás.

Ezzel szemben az örökerdõ eseté-
ben változatos az erdõszerkezet, több
faj található benne, nem eredményez
vágásterületet, és jobban ellenáll a ka-
tasztrófáknak. A módszer az erdõre
mint élõ szervezetre tekint, a vágáste-
rületeket teljesen elkerüli, a jól teljesítõ
fákat tartja meg, az újulat pedig nem
cél, hanem következmény. Ezeknek
köszönhetõen az örökerdõ sokféle
szolgáltatást nyújt. Pozitív szelekción
alapul, javafákat választanak ki, ame-
lyek kitöltik az átmenethez szükséges
idõszakot. A területen 40–80 db/ha ja-
vafát jelölnek ki, az erdõrészen pedig 5
évente van beavatkozás.

Csépányi Péter elmondta, hogy na-
gyobb koronaátmérõt célszerû megtar-
tani, ami vizsgálataik szerint az alsó,
értékesebb részen nagyobb törzsvas-
tagságot is eredményez. A nagyobb

koronához ráadásul nagyobb gyökér-
zet társul, így a fa ellenállóbb lesz.

Az örökerdõ-gazdálkodás elõnye a
kiegyenlített, jól tervezhetõ munka-
szervezés, illetve az is fontos szem-
pont, hogy jól integrálható a folyamatba
a természetvédelem. Emellett változato-
sabb és ellenállóbb erdõt kapunk. A ho-
zam is kiegyenlített, így ökonómiailag
kiszámíthatóbb a rendszer. A vizsgá-
latok szerint az örökerdõ-gazdálkodás
semmiben sem rosszabb, mint a vágá-
sos. A Pilis és a Visegrádi-hegység, va-
lamint a Valkói Erdészet területén
elvégzett vizsgálatok azt bizonyítják,
hogy az örökerdõ nem jön ki vesztesen
az ökonómiai összehasonlításokból.

Csépányi Péter beszámolt arról is,
hogy a Pilisi Parkerdõ Zrt. területének
38%-án már nem a klasszikus vágásos
üzemmód mûködik. Hangsúlyozta,
hogy nemcsak a gazdasági adatok szá-
mítanak, hiszen ott van a természetvé-
delem, a klímaváltozás elleni küzde-
lem, és az örökerdõ módszerével a tu-
rizmus számára is kedvezõ erdõkép
alakul ki, amivel egészséges környeze-
tet is tudnak nyújtani. A legfontosabb-
nak ugyanakkor azt tartja, hogy ezzel a
megoldással az erdészek példát tudnak
állítani a gazdaság többi ágazatának,
hogy hogyan is kell a fenntarthatóságot
értelmezni.

A késõ délutáni program már há-
rom különbözõ szekcióra osztva foly-
tatódott. A jogszabályi kérdésekrõl, tá-
mogatási rendszerekrõl Lapos Tamás,
a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság szak-
értõje beszélt. Mint mondta, az évek
során elvégzett munkája bizonyítja,
hogy az erdõgazdálkodás és a termé-
szetvédelem együtt tud élni, együtt
tud dolgozni.
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AKTUALITÁSOK / DISPUTA

Elõadásában elsõként a NATURA
2000 területek kijelölésérõl beszélt. Ko-
moly problémaként emelte ki, hogy
„…hazánkban a NATURA 2000 terüle-
tek kijelölésekor a kormányzati termé-
szetvédelem nagyon sok esetben azt
kommunikálta az érintett erdõgazdál-
kodók felé, hogy a korábban már
engedélyezett erdõgazdálkodási te-
vékenységeket a késõbbiekben is
korlátozás nélkül lehet majd foly-
tatni, és ez még ma is benne van a
köztudatban”. Érintette azt a ter-
vet, mely szerint az erdõ-környe-
zetvédelmi programban az állami
erdõgazdaságok is pályázhattak
volna forrásokra, ám ezt nem sike-
rült elérni, így kizárólag a magán-
erdõgazdálkodók igényelhetnek
támogatást. Erre reagálva egy magán-
erdõgazdálkodó kifejtette: nem lett vol-
na igazságos, ha az állami erdõgazda-
ságok is részesülnek ebbõl a forrásból,
hiszen a bevételüknek csak elenyészõ
részét képezte volna ez az összeg, míg
a magán-erdõgazdálkodók esetében ez
komoly segítséget jelent.

Lapos Tamás a szekcióbeszélgetés
során is többször hangsúlyozta: „Ne a
mindenkori támogatásokra építsünk.
Az mindössze arra szolgál, hogy vala-
mit elkezdjünk, valamit mûködõ pályá-
ra állítsunk. Olyan fejlesztésbe vágjunk,
ami késõbb is életképes lesz.” A szak-

ember elõadásából az is kiderült, hogy
van olyan elõrejelzésük, amely azt mu-
tatja, hogy Magyarországon 2030–40-re
meg fog duplázódni a faanyagigény.

Duska József, a MEGOSZ ügyvezetõ
elnöke a támogatások kapcsán párhu-
zamot vont a mezõgazdasággal. Mint

mondta, az erdészeti ágazatot hátrá-
nyosan érinti, hogy míg a területalapú
támogatáshoz csak alapvetõ kezelése-
ket kell elvégezni a mezõgazdasági te-
rületeken, addig az erdészeti támogatá-
sok esetében sokféle munkát kell foly-
tatni, és olyan elõírásoknak kell megfe-
lelni, ami sokakat kizár a rendszerbõl.
Ez alól kivétel a NATURA 2000 támoga-
tás, és ez is a sikerének a titka. Duska
József hangsúlyozta, hogy az erdõgaz-
dálkodás alultámogatott.

A NATURA 2000 támogatások kap-
csán egy erdõtulajdonos a 2016. évi
pénzek utalásáról érdeklõdött, amirõl

az ügyvezetõ elnök azt a tájékoztatást
adta, hogy a Magyar Államkincstár és a
NÉBIH közötti szerzõdés hiánya miatt
csúszott át 2017-re az összeg átutalása.
Ígéretek szerint ez áprilisban már meg-
történik. Az erdõgazdálkodók szkepti-
kusan fogadták a hírt, többek szerint

leghamarabb csak májusban kap-
hatják meg a pénzüket. Sokan sé-
relmezték, hogy ha erdõgazdálko-
dóként nem utalnak idõben a
NAV-nak, akkor kamatot, sõt bün-
tetést számolnak fel részükre, ez-
zel szemben nekik tûrniük kell a
támogatások csúszását.

A szekcióülésen egyébként az
EUTR is felvetõdött, amirõl Duska
József elmondta, hogy vélemé-
nyük szerint azt hihetetlen mó-

don túlbonyolították. Röviden felvetõ-
dött a 2020 utáni ciklus támogatási
rendszere is, melynek kapcsán el-
mondta, hogy az erdészeti források je-
lenlegi szintjén akkor is meg akarják
tartani, ha kevesebb pénzbõl kell
majd gazdálkodni, hiszen ez az összeg
így is a minimum.

Az Élõ Erdõ Konferencia március
22-én a Soproni-hegységben bemuta-
tott terepi programokkal zárult.

Szöveg: Gribek Dániel
Erdõ-Mezõ Online

Kép: Gribek Dániel, 
Bódis Pál

Az Erdészeti Lapok áprilisi számában
jelent meg az Idegenhonos, inváziós
fajok hazánk védett területein címû
bántóan tendenciózus cikk. A jelzett
írás kimondva-kimondatlanul egyetlen
célt szolgál, nevezetesen, hogy az invá-
ziós fajok nemzeti listája mihamarabb
megalkotásra kerüljön, és annak lista-
vezetõje, az elsõ számú közellenség az
akác legyen. 

Ehhez találnak is a szerzõk egy kül-
földrõl átvett kérdõívet és megfelelõ
hazai célközönséget. Az „eredmény”
természetesen kódolható volt már a
cikk megírása elõtt is. Egykori másfél
évtizedes kutatásszervezõi idõszakom-
ra visszaemlékezve az ilyenfajta íráso-
kat a „megrendelt kutatások” vagy „irá-
nyított kérdõív” kategóriába soroltuk,
és egy rendes szakmai konferencián,
fórumon vagy nyomtatásban nem is
kerülhettek volna bemutatásra.

De nézzük, mi is a lényeg? Vajon mi-
ért került, kerülhetett hazánk védett terü-
leteire az akác? Sajnos az esetek nagy há-

nyadánál úgy, hogy már ott volt, és az-
után jelölték ki az adott területeket vala-
milyen szintû védettségre. A kérdés le-
ginkább az, hogy ha látom, hogy egy

„alien” faj burjánzik az adott erdõrészlet-
ben, akkor miért teszem erõnek erejével
például a NATURA-hálózat részévé? Ha
viszont már kijelöltük – a tulajdonos
megkérdezése és az utólagos jogorvoslat
lehetõségének megteremtése nélkül,
a lehetõ legantidemokratikusabb mó-
don, a magántulajdon Alkotmányban le-
fektetett jogainak semmibevételével –,
akkor utólag, természetvédelmi kezelõ-
ként ne lepõdjünk már meg, hogy gon-
dunk van az akáccal az adott helyen. 

Magyarul: ha én rosszhiszemû lakás-
foglalóként betelepszem egy nekem
tetszõ ingatlanba, ahol a tulajdonos
macskát tart, akkor ne sírjak, ha cica-
szõrös a kanapé.

Egyébként az akáccal kapcsolatban
számomra mértékadóbb az a 75 ezer
akácot támogató magyar állampolgár,
akik szavazatukkal az Akáckoalíció kez-
deményezése mögé álltak, és az a mint-
egy 200 ezer akácerdõ-tulajdonos, aki-
ket nem „kérdõívez” meg senki, mint a
szóban forgó felmérés 73 adatközlõje.

Dr. Sárvári János
ny. okl. erdõmérnök

Akácos út... 
Egy kicsit görbén


