
 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt az alábbi rendezvényre 

Fahasználatok természetvédelmi szempontú jelölése különös tekintettel a Natura 2000 erdőkre 

képzés jogosult erdészeti szakszemélyzet és erdőgazdálkodók részére 

 

Időpontok:  

2017. szeptember 12-13. 

2017. szeptember 19-20. 

2017. október 4-5. 

2017. október 11-12. 

2017. október 18-19. 

Helyszínek: 

 

Elméleti képzés: Margatréta Apartman és Üdülőház, Bogács Széchenyi u. 23. 

Terepi gyakorlat: Cserépfalu, 69G erdőrész 

 

A képzések tematikája 

 

Elméleti előadások (50-50 perc) 

 

1. A hazai Natura 2000 hálózat kialakítása: előzmények, kijelölés, jogi háttér, monitoring 

 

- Az európai erdők helyzete  

- A Natura 2000 hálózat alapgondolata  

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

- A Natura 2000 hálózat kijelölésének alapjául szolgáló természeti értékek magyarországi 

helyzete  

- A Natura 2000 hálózat kijelölési folyamata  

- A Natura 2000 területek védelmére vonatkozó hazai jogi szabályozás  

- A Natura 2000 hálózathoz kapcsolódó monitorozás és a „kedvező természetvédelmi helyzet” 

értelmezése 

 



         

 

2. A magyarországi Natura 2000 erdők fenntartásának alapvető kérdései 

 

- A hazai erdők helyzete  

- A közösségi jelentőségű erdős élőhelytípusok bemutatása  

- Az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok/fajcsoportok bemutatása  

- Az erdőgazdálkodás lehetséges hatásai a közösségi jelentőségű élőhelytípusokra és fajokra 

- Az erdős élőhelytípusok fenntartásának sarkalatos kérdései  

- Az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok/fajcsoportok populációinak fenntartása  

- Erdőgazdálkodás a mindennapokban: a Natura 2000 szempontok érvényre juttatása vágásos 

erdőgazdálkodás (ápolások, nevelővágások, véghasználatok), illetve folyamatos erdőborítást 

biztosító erdőgazdálkodás során 

 

Terepi gyakorlat elméleti bevezetője (50 perc) 

 

A marteloszkóp nevű fahasználati jelöléseket oktató módszer bemutatása 

- Mi a marteloszkóp? 

- A marteloszkóp módszer története 

- Csatlakozási lehetőségünk az európai hálózathoz 

- A marteloszkóp felhasználása, jelentősége 

- Mikrohabitat-kódjegyzék bemutatása 

 

Csoportos terepi gyakorlat (képzés 2. napja) 

 

Témája: Mikroélőhelyek figyelembevétele a fahasználatok során a marteloszkóp segítségével 

 

 

A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Maximális létszám 45 fő/képzés, a 

jelentkezéseket a jelentkezési lap határidőre való visszaküldése után tudjuk elfogadni.  

 

A LIFEinFORESTS projekt aktuális híreiről, eseményeiről és eredményeiről a 

www.lifeinforests.eu 

vagy a 

www.eletazerdoben.hu 

weboldalakon tájékozódhat. 

http://www.lifeinforests.eu/
http://www.eletazerdoben.hu/

