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1. Bevezetés

Erdõs területen a legjelentõsebb élõhely-
formáló és átalakító tevékenységet az er-
dõgazdálkodási munkák jelentik. Ezek kö-
zül is kiemelkednek a különféle fahaszná-
latok (gyérítések, véghasználatok). Termé-
szetvédelmi, szûkebb értelemben vett ma-
dárvédelmi szempontból nagyon sok konf-
liktust eredményezett, illetve jelent napja-
inkban is a gazdálkodás idõbeni és térbeni
ütemezése és a madarak költési, fiókane-
velési periódusa egybeesése. E probléma
kezelése nem egyszerû feladat, és valószí-
nûleg mindenhol másképp próbálják meg-
oldani. Azonban általánosságban igaz,
hogy az erdõgazdálkodási tevékenység bi-

zonyos hatásai legnagyobb részben elõre
láthatóak, kiszámíthatóak, tehát elvileg ki
is védhetõk.

Miért kiszámítható, elõre látható az er-
dõgazdálkodó tevékenysége? Mert az er-
dõgazdálkodás 10 évre szóló erdészeti
üzemtervek alapján folyik. Ezekben a ter-
vekben megtalálható, hogy a terv érvé-
nyességi ideje alatt az adott erdõterületen,
erdõrészletben milyen fahasználati mun-
kák hajthatók végre és milyen idõtávlaton
belül.

Egy adott erdõterület madártani felmé-
rése során (faj, egyedszám, revierek) ele-
gendõ információ állhat rendelkezésünkre
ahhoz, hogy az erdõgazdálkodás tervezése
folyamán elsõsorban a természetvédelmi
hatóság, jelen esetben a Bükki Nemzeti
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The Zemplén Mountains (NE Hungary) have a rich and unique avifauna. To preserve this rich-
ness, an important practical task is to incorporate ornithological research results into the
forestry management plans. This can facilitate the long term work of both conservation and
forestry. Based on these forestry management plans, most of the harmful forestry practices for
given species can be avoided. This conservation action has been based on the cooperation of
the Zemplén Chapter of the BirdLife Hungary, forestry and nature conservation authorities.

A Zempléni-hegység erdei avifaunájának gazdagsága egyedülálló Magyarországon. Ennek
gyakorlati védelmében egyik fontos stratégiai elem az erdészeti üzemtervezés során a madár-
tani kutatások és felmérések eredményeinek felhasználása. Ezáltal a védelmi munka is hosz-
szútávon tervezhetõvé válik, csakúgy, mint a gazdálkodó tevékenysége. Az erdészeti üzemterv
ismeretében az erdészeti tevékenységnek az egyes fajok állományát veszélyeztetõ, jelentõ-
sebb hatásai elõre kivédhetõk. Ez a védelmi munka, amelyben az MME Zempléni Hcs-ja ak-
tívan részt vállal, az erdészeti és természetvédelmi hatóságokkal együttmûködve folyik.

F. G.: 3881 Abaújszántó, Harsány u. 10. F. T.: MME, 1121 Budapest, Költõ u. 21.
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Park Igazgatóság közremûködésével ada-
taink beépüljenek az erdõtervekbe, illetve
figyelembe vegyék õket az erdészeti
üzemtervek készítésénél. Ez akkor valósul
meg legeredményesebben, ha az Állami
Erdészeti Szolgálat (továbbiakban ÁESZ)
területileg illetékes (itt Miskolci) Igazga-
tóságának szakembereivel is jó munkakap-
csolatot tudunk kialakítani. Ennek ered-
ményeként az erdõgazdálkodó tevékeny-
sége és a madárvédelem érdekei hosszabb
távon összeegyeztethetõk, illetve mind a
hatósági, mint a gyakorlati védelmi munka
hatékonyabbá tehetõ. 

Célunk az, hogy adott esetben a madár-
védelem szempontjai, érdekei érvényesül-
jenek, ezeket figyelembe vegyék az erdõ-
gazdálkodás során. Vajon tudunk-e már
eleget a madarakról, zavarással szembeni
érzékenységükrõl, tûrõképességükrõl, élõ-
helyigényükrõl stb, ahhoz, hogy hatéko-
nyan tudjuk õket védeni?

2. Módszerek

Közel tíz éve kezdtük el a Zempléni-hegy-
ségben az MME Zempléni HCs-ja keretein

belül a madártani és más természeti értékek
erdõrészlet szintû elõfordulási adatait és a
védelmi javaslatokat az erdészeti üzemter-
vekbe beépíttetni, a Zempléni Tájvédelmi
Körzet munkatársaival együttmûködve. 

A Zemplén területén több kiemelt je-
lentõségû madárfaj fészkel (1. Táblázat,
Nagy 1998). Természetesen mind a kuta-
tás, mind a védelem más madárfajokat is
érintett, de jelen dolgozathoz az elõbbiek a
következõ kiválasztási szempontok alap-
ján kerültek kiválasztásra, amely szem-
pontok közel hasonlóan érvényesülnek
mindegyiküknél:
1. az élõhely fontossága
2. természetvédelmi jelentõség
3. érzékenység az erdészeti tevékenységre
4. kellõ mennyiségû adat és védelmi ta-

pasztalatok a fajra vonatkozóan
5. különleges élõhelyigény
6. a védelmi problémák reprezentálása.

A továbbiakban összehasonlítva e fa-
jok európai, hazai és zempléni állományát,
illetve európai védelmi helyzetét vizsgál-
va (Hagemeijer & Blair 1997, Magyar et
al. 1998, Nagy 1998, Tóth et al. 1999), azt
tudjuk alátámasztani, hogy milyen jelentõ-
sége van e fajok zempléni populációja
megõrzésének a hazai állományuk fenn-
maradásában (1. Táblázat, 1. Ábra). Ezt a
gondolatot tovább fûzve és megvizsgálva
a fajok számára a középhegységi erdei
élõhely fontosságát (2. Táblázat), nyilván-
valóvá válik, hogy a középhegységi erdei
élõhelyek védelme, megfelelõ kezelése
mennyire fontos e madárfajok számára.
Ezek az adatok az egyes fajok és a véde-
lem tekintetében meghatározzák a priori-
tásokat is, amelyek a legkritikusabb védel-
mi helyzetû, de jelentõs zempléni állomá-
nyú fajokra, illetve azok élõhelyeinek vé-
delmére kell, hogy helyezzék a hangsúlyt.
Mindezek az információk, tények azok,

1. Ábra. A fontos zempléni fajok állományának
aránya a teljes hazai állományhoz viszonyítva.
Fig. 1. Percentage of the Zemplén populations of
important bird species of the Hungarian popula-
tions.
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Firmánszky Gábor és Frank Tamás 29

amelyek a védelmi beavatkozásokat tuda-
tossá és kellõen megalapozottá teszik.

Az MME keretein belül folyó madár-
védelem nevezhetõ civil madárvédelem-
nek is. Ez a civil madárvédelem többféle-
képpen befolyásolhatja hathatósan az er-
dészeti tevékenységet (2. Ábra). A szemé-
lyes kapcsolatfelvétel minden esetben

döntõ fontosságú kérdés. Az erdõfelügye-
leten azaz az ÁESZ Igazgatóságok erdõ-
felügyelõin keresztül havária jellegû vé-
delmi problémák pl.: éves fakitermelés so-
rán veszélyeztetett fészkek stb; esetén be-
folyásolható az erdészeti tevékenység. Ez
azonban csak pillanatnyi megoldást jelent.
Általában hasonló jellegû közvetlenül az

1. Táblázat. A vizsgált fajok állománya (fészkelõ pár) európai (Európa), hazai (Magyaro.) és
zempléni (Zemplén) IBA állományadatok (1997-1999) alapján, és a zempléni állomány hazai jelen-
tõsége (Z/Mo). A fajok védelmi helyzete: Védelem: az MME által készített védelmi besorolás; Eur.
védelem: európai védelmi helyzet; SPEC = Species of European Conservation Concern, azaz az eu-
rópai szinten veszélyeztetett fajok; M. I.: az Európai Unió Madár Irányelvének I. mellékletében
szereplõ faj.
Tab. 1. Number of breeding pairs of the European, Hungarian (Magyaro.), and Zemplén Mountains
populations based on IBA (1997-1999) data, and the national significance of the Zemplén popula-
tions (Z/Mo). The protection status of the species: Védelem: protection status according to the cat-
egorisation of the BirdLife Hungary; Eur. védelem: protection status in Europe; SPEC: Species of
European Conservation Concern; M. I.: the species is in (+) or not in (-) the Annex I of the EU's
Bird Directive.

Faj Species Európa Magyaro.Zemplén Z/Mo Védelem Eur. védelem SPEC M.I.
Fekete gólya Ciconia nigra 5-6000 175 16 9% 3 ritka / rare 3 +
Darázsölyv Pernis apivorus 44000 300 70 22% 4 stabil / stable 4 +
Kígyászölyv Circaetus gallicus 4-5000 45 16 35% 3 ritka / rare 3 +
Békászó sas Aquila pomarina 7-8000 100 16 16% 3 ritka / rare 3 +
Parlagi sas Aquila heliaca 160-200 50 7 14% 1 veszélyeztetett / 1 +

threatened
Szirti sas Aquila chrysaetos 5,2-5,6000 3-4 4 100% e ritka / rare 3 +
Kerecsensólyom Falco cherrug 300-340 110 2 2% 2 veszélyeztetett / 3 -

threatened
Macskabagoly Strix aluco 410-560000 3500 200 6% e stabil / stable 4 -
Uráli bagoly Strix uralensis 11-14000 100 75 75% e stabil / stable - -
Gatyáskuvik Aegolius funereus 36-71000 2 2 100% e stabil / stable - +
Hamvas küllõ Picus canus 77-123000 1100 120 11% e csökken / 3 +

decreasing
Fekete harkály Dryocopus martius 210-265 ezer 4 ezer 150 4% e stabil / stable - +
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 62-78 ezer 7,5 ezer 1500 20% e stabil / stable 4 +
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 28-49 ezer 200 100 50% 4 stabil / stable - +
Kis légykapó Ficedula parva 315-380 ezer 400 20 5% 4 stabil / stable - +
Holló Corvus corax 203-257 ezer 400 40 10% e stabil / stable - -
Védelem: 1: világszerte veszélyeztetett fajok (globally threatened species); 2:  Magyarországon és Európában
is kedvezõtlen védelmi helyzetû fajok, amelyek hazai állománya az Európainak több, mint 5%-a (species with
unfavourable conservation status in Hungary and Europe, and the Hungarian population size is more than 5%
of the European population); 3: Magyarországon és Európában is kedvezõtlen védelmi helyzetû fajok, amelyek
hazai állománya kevesebb az Európai 5%-ánál (species with unfavourable conservation status in Hungary and
Europe, and the Hungarian population size is less than 5% of the European population); 4: Magyarországon
kedvezõtlen, de Európában kedvezõ védelmi helyzetû fajok (species with unfavourable conservation status in
Hungary, but favourable conservation status in Europe); 5: Magyarországon biztos állományú, de Európában
kedvezõtlen védelmi helyzetû fajok, amelyek hazai állománya az Európainak több, mint 5%-a (species with sta-
ble population in Hungary, but unfavourable conservation status in Europe, and the Hungarian population size
is more than 5% of the European population size); e: egyik kategóriába sem tartozó egyéb fajok (species not in
the above categories).
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erdõgazdálkodó megkeresésével az erdé-
szeti tevékenység befolyásolása, amely
természetébõl adódóan szintén csak pilla-
natnyi megoldásokat hozhat. Hosszútávra
ható megoldást csak az erdõtervezésbe
történõ bekapcsolódás jelent, például kor-
rekt adatok, információk megadásával! Ez
jellemzõen a természetvédelmi hatóságon
keresztül történhet (amely adatok az álta-
luk adott kutatási megbízás eredményei is
lehetnek), mint természetvédelmi szakha-
tóság õk érvényesíthetik a szükséges vé-
delmi szempontokat a tervezésben. Tör-
ténhet ez az adott területen dolgozó erdõ-
tervezõkkel történõ személyes kapcsolat-
felvétel útján is, amelynek csak végsõ, ha-
tósági fázisába lép be a természetvédelmi
hatóság. Így az üzemtervbe beépített vé-
delmi szempontok, esetleg emiatt módosí-

tott fahasználati tervezés nemcsak 10, ha-
nem 50-100 évre is meghatározhatja a vé-
dendõ élõhely használatát, sorsát.

A természetvédelem lehetséges együtt-
mûködési stratégiáját az erdõtervezés cik-
likussága, illetve éves munkaszakaszai ha-
tározzák meg (3. Ábra). Ebben a körben is
igaz az, hogy csak az idõben megadott in-
formáció hasznosítható. Az adott fontos
madárélõhelyen az erdõtervezési munkák
megkezdése elõtt érdemes fölvenni a kap-
csolatot az erdõtervezõkkel. A terepi mun-
kák megkezdésekor (akár közös terepi be-
járáskor) és folyamatos egyeztetés során
adhatók meg azok az általános paraméte-
rek, információk (a terület madártani érté-
kei, veszélyeztetett élõhelytípusok stb), és
konkrét adatok (fészkelõhely stb), illetve
védelmi szempontok, amelyek figyelem-
bevétele célunk a fahasználatok, a gazdál-
kodás tervezésekor. Az év középsõ idõsza-
kában a II. és III. negyedévekben még
meglehetõsen plasztikus a terv. Ilyenkor a
terepi felvételek során figyelembe tudják
venni a madárvédelem (természetvéde-
lem) szempontjait. Minél elõrehaladottabb
a munka, pl a IV. negyedévben az adatfel-
dolgozás idõszakában, annál nehezebb
újabb szempontoknak érvényt szerezni,
még hatósági eszközökkel is! 

Erdészeti tevékenység
Forest management

Civil MADÁRVÉDELEM
(Élõhely- és fajvédelem)
Non governmental bird and

habitat protection

Erdõfelügyelet
Forest authority

Erdõtervezés
Forest management planning

Természetvédelmi hatóság
Nature Conservation Authority

Hosszútávra ható!
Long term!

Hosszútávra
ható! Long term!

2. Ábra. Az erdészeti tevékenység befolyásolá-
sának lehetõségei.
Fig. 2. Possibilities to influence forestry.

2. Táblázat. Az európai középhegységi erdõk mint
élõhelyek fontossága a vizsgált fajok számára. Er-
dõk fontossága: az adott faj európai populációjá-
nak hány %-a használja az éves ciklus valamelyik
részében a vizsgált élõhelytípust (Tucker & Evans
1997 alapján).
Tab. 2. The importance of mountain forests for
the studied species. Importance of forests: how
large percentage of the european population of the
species use the forests during a year (after Tucker
& Evans 1997). See Table 1 for scientific names.

Fajok / Species Erdõk fontossága / 
Importance of forests

Fekete gólya 10-75%
Darázsölyv 10-75%
Kígyászölyv 10-75%
Békászó sas 75%<
Parlagi sas 75%<
Szirti sas 10-75%
Kerecsensólyom 10-75%
Macskabagoly 75%<
Uráli bagoly ?
Gatyáskuvik ?
Hamvas küllõ 75%<
Fekete harkály ?
Közép fakopáncs 75%<
Fehérhátú fakopáncs ?
Kis légykapó 75%<
Holló ?
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Az erdei élõhelyeken a madárvédelmi
problémák hosszútávú, a lehetõ legkeve-
sebb konfliktust jelentõ megoldásának
szinte egyetlen lehetõsége, ha az erdõter-
vezés és az üzemterv készítés során pró-
báljuk a védelem szempontjait érvényesí-
teni, természeti érték adatokkal együtt be-
építtetni ezekbe a tervekbe.

3. Eredmények

Az egyes fajok fészkelési periódusát és
ezen belül az erdõgazdálkodási tevékeny-
ség által a költés sikerét különösen veszé-
lyeztetõ, érzékeny idõszakot, tapasztalata-
ink alapján a 3. Táblázatban vetettük ösz-
sze. A táblázatot elemezve az megállapít-
ható, hogy a parlagi és a szirti sas esetében
már igen korán (sok esetben már az elõzõ
év decemberében) elkezdõdik a revier-
foglalás, amelyet szintén tekinthetnénk
különösen érzékeny idõszaknak a madarak
számára, habár erre van ellen példa is, pél-
dául a szirti sas esetében. Ilyen esetekben
az adott fészkelõhelyen a zavarás követ-
keztében elmaradhat a költés, de egy vál-
tófészekben a pár még nagy valószínûség-
gel költhet sikeresen. 

A parlagi sasnál rendelkezünk olyan ta-
pasztalattal, hogy az egyébként az erdõ-
gazdálkodókkal sok konfliktust jelentõ
erdõmûvelési munkák, különösen az erdõ-
sítések ápolásának korlátozása már nyár
elején feloldható. Ekkor a parlagi fiókák
3-4 hetesek és egy természetvédelmi õr,
vagy egy önkéntes, hozzáértõ egyesületi
tag felügyelete mellett az ápolási munkák
elvégezhetõk a fészekkel szomszédos er-
dõrészletben. Ekkor folyamatosan figyelni
kell az öreg madarak viselkedését és ha túl
izgatottak, vagy bármi veszélyezteti a fió-
kákat, az ápolást abba kell hagyni, illetve
1-1 napig szüneteltetni kell a munkálato-
kat, de megfelelõ körültekintéssel ezek fi-
gyelembevételével az ápolás elvégezhetõ.
Természetesen a munkát a terület legtávo-
labbi pontján kell kezdeni és úgy közelíte-
ni a fészkelõhelyhez. Más fajok esetében,
amelyek esetleg hasonló állományperemi
pozícióban fészkelhetnek (pl.: szirti sas)
nincsenek még ilyen tapasztalatok.

Az egyes fajok érzékenységét figye-
lembe véve a leggyakrabban alkalmazott
idõbeni korlátozásokat (az erdészeti tevé-
kenységre vonatkozóan) az alábbi termi-
nusokban adjuk meg:

I.n. év II.n. év III.n. év IV.n. év
Elõzõ évi adatfeldolgozás,
záró tárgyalás / Analysis of
data from the previous
year, meeting.

Terepi munkák (erdõleírás,
fahasználatok tervezése) /
Field works (forest
description, planning).

Terepi munkák (erdõleírás,
fahasználatok tervezése) /
Field works (forest
description, planning).

Adatfeldolgozás / Data
analysis.

Elõzetes (L-lap) egyeztetés /
Preliminary agreement.

Személyes kapcsolatfelvétel /
Establishing personal
contacts.

Személyes kapcsolatfelvétel /
Establishing personal
contacts.
Erdõrészlet szintû adatok és a
védelmi szempontok
megadása / Determining
forest tract level data and
conservation priorities.

Erdõrészlet szintû adatok és a
védelmi szempontok
megadása / Determining
forest tract level data and
conservation priorities.

Erdõrészlet szintû adatok és a
védelmi szempontok beépíté-
se (szöveges megjegyzés) /
Forest track level data, and
the incorporation of
conservation priorities (text
remarks).

3. Ábra. Az erdõtervezés éves munkaszakaszai vázlatosan és a természetvédelem lehetséges együtt-
mûködési stratégiája.
Fig. 3. Within year sections of forest planning, and the possible cooperation with nature conservation.
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Faj Idõbeni korlátozás Korlátozás 
kezdete vége

Parlagi sas 02.15.-tõl 08.15-ig
Szirti sas 02.15.-tõl 08.15-ig
Békászó sas 03.15-tõl 08.15-ig
Kígyászölyv 03.15-tõl 08.15-ig
Fekete gólya 03.15-tõl 08.15-ig
Uráli bagoly 02.15-tõl 07.01-ig
Fehérhátú harkály 03.01-tõl 06.15-ig

A fehérhátú harkály esetében az idõbe-
ni korlátozás mellett szerepel az "odvas
fák kímélete" megjegyzés is, amely általá-
ban az odúlakó fajok védelmét hivatott el-
érni. Ez azonban önmagában nem elegen-
dõ, a költõ és táplálkozó fákat (facsonkok
stb.) a kerületvezetõ erdésszel kell a fa-
használatokat megelõzõen megjelölni. A

3. Táblázat. A zavarásra különösen érzékeny idõszak a fontosabb fajoknál a Zempléni-hegységben.
Table 3. Most sensitive period of important bird species in the Zemplén Mountains.

fészekfoglalás / nest site selection kotlás / incubation fiókanevelés / chick rearing érzékenység / sensitivity

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug.

Fekete gólya

Darázs-ölyv

Kígyász-
ölyv

Békászó sas

Parlagi sas

Szirti sas

Macska-
bagoly

Uráli bagoly

Fekete
harkály

Fehér-hátú
harkály
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fészkelõhely körüli térbeni korlátozás fa-
jonkénti, illetve páronkénti lebontása
szükséges, mivel a jogszabályban rögzített
100m sugarú kör sok esetben nem fedi le
az egyes fajok és párok igényét. A külön-
bözõ erdészeti beavatkozások hatása, a za-
varás hatótávolsága még részletesebb ku-
tatást igényel.

4. Megvitatás

Legfontosabb eredménynek számít, hogy
az erdészeti hatóság és részben a gazdál-
kodók lassan, de elfogadják a korrekt ada-
tokra és tényekre épülõ érveinket, amelyek
egy-egy tárgyláson felvetésre kerülnek. Az
aktív madarászok munkája nem esetleges,
hanem hosszútávú és biztos eredményeket
jelent. Így a fajok védelme a költési és fi-
ókanevelési idõszakban eredményesebbé
és tervezhetõvé válik. Ahhoz azonban,
hogy mind az erdészeti igazgatás, mind a
gazdálkodók szélesebb körben és jobban
elfogadják a természetvédelem céljait,
nem csak a fajok és az élõhelyek megõrzé-
sének fontossága kell, hogy bennük tuda-
tosuljon. Ehhez még számos olyan kérdést
kell megválaszolnunk, amelyek majd segí-
tenek abban, hogy egyértelmûbben és pon-
tosabban tudjuk azt, mit, miért és hogyan
akarunk elérni:
1. Milyen mértékig viselik el az egyes fa-

jok a különbözõ "zavarás típusokat"?

2. Jelenleg milyen kiterjedésû az egyes
fajok számára alkalmas élõhely az
adott területen (IBA-n, hegységben
stb.)?

3. Mekkora lehet az adott faj populációja
számára alkalmas élõhely jelenlegi ki-
terjedése, elõfordulási gyakorisága a
területen?

4. Az élõhely milyen mértékû fragmen-
táltsága biztosítja még a faj helyi állo-
mányának fennmaradását?

5. Mi az az élõhelyigény, illetve annak
melyek azok az elemei, amelyeket az
erdõgazdálkodás során mindenképpen
fenn kellene tartani ahhoz, hogy az
egyes fajok fennmaradása még biztosí-
tott legyen az adott területen?

Köszönetnyilvánítás. Köszönet illeti a terepi
munkát végzõ Zempléni Helyi Csoport tagokat,
illetve külön Béres Istvánt és Petrovics Zoltánt
adataikért.
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