1. melléklet: Az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján összeállított kimutatás1

Az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: OEA) 2018. január 1-jei állapotának adatai
alapján Magyarország erdőterületeinek nagysága2 1.940.051 hektár (2.057.273 hektár).
1. Ebből
- 18,54 %, azaz 359.584 hektár védett természeti terület (384.739 hektár - 18,70%),
- 3,51 %, azaz 68.140 hektár fokozottan védett természeti terület (74.139 hektár - 3,60%).
Vagyis a magyarországi erdőrészletek 22,05 %-a, azaz összesen 427.724 hektár (458.878
hektár - 22,31 %) minősül kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló területnek és e
területnek csak 15,93 %-a (16,16 %-a) minősül fokozottan védett természeti területnek.
Mindezek alapján a természetvédelmi oltalom alatt álló erdőknek a védett és a fokozottan
védett természeti területeknek minősülő részeinek aránya 84 %, illetve 16 %.
2. Ebből 772.974 hektár erdő tartozik a Natura 2000 hálózatba. Vagyis a magyarországi
erdőterületek mintegy 40 %-a minősül Natura 2000 területnek.
A Natura 2000 hálózatba tartozó erdőkből védett-fokozottan védett természeti területek
nagysága 322.274 és 66.026 hektár, vagyis összesen 388.300 hektár. Ebből következően a
Natura 2000 területek 1/2-ed része tartozik a Tvt. szerinti – kiemelt természeti védelmi –
oltalmi körébe (is), míg a fennmaradó 384.673 (417.042) hektár nagyságú erdőterületekre csak
a Natura 2000 hálózat védelmi előírásai vonatkoznak.
Az előzőekhez képest e területekből az OEA szerint csak 21.366 hektár van Natura 2000
elsődleges védelmi rendeltetésbe sorolva, amiből
- az 1-2. természetességi kategóriába (természetes / természetszerű erdőkbe) 13.430 hektár,
- a többi 3-6. kategóriába (származék / átmeneti / kultúrerdő / faültetvény) 7936 hektár
tartozik, amelyből a 3. kategória nagysága 6971 hektár.3
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Összeállítva a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 04.4/1963-2/2018. számú tájékoztatáshoz csatolt kimutatás adatai
alapján
Alapadatként az Evt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőként nyilvántartott területek szerepelnek (míg zárójelben e területek
kiegészítve az Evt. 13. §-a szerint egyéb erdőrészletnek nem minősülő területekkel).
A származék erdők (a 3. kategória) természetvédelmi jelentőségét jól mutatja, hogy míg a fokozottan védett és a védett
természeti területek minősülő erdők nagysága 32.800 és 156.517 hektár, addig annak az 1-2 kategóriába tarozó erdőterülteinek
összesített nagysága 22.373, illetve 124.582 hektár.

