Jelentés 1

LIFE GoProFor

Jó gyakorlat hálózat az erdő
biodiverzitás megőrzés területén
Rete Natura 2000

EURÓPA ÉS A KÖRNYEZET

A LIFE Program az Európai Unió olyan eszköze, amivel 1992 óta
fenntartja a környezeti politikafejlesztését és megvalósítását
a tagállamok által javasolt projektek előállításával (a jelenig több
mint 4.900 projekt).
A jelenlegi LIFE Program, ami 2014-2020 időszakra érvényes, két alapprogramból áll,
amelyek egyenként három-három, prioritás akciót tartalmaznak.

Környezet

՝՝ a környezet és a források hatékony
felhasználása;
՝՝ természet és biodiverzitás;
՝՝ környezeti témára vonatkozó irányítás és
informálás.

1992 - 1995

LIFE I

400 MILLIÓ
ECU
1996 - 1999

LIFE II

LIFE +

LIFE III

՝՝ a klímaváltozás hatásainak csökkentése;
՝՝ a klímaváltozásokhoz való
alkalmazkodás;
՝՝ környezeti témára vonatkozó irányítás és
informálás.

EGYRE RELEVÁNSABB KÖRNYEZETI POLITIKA!
1992-2020 között összesen több mint 6.5 milliárd euró
volt előirányozva. 2021-2027 között a bizottság körülbelül
60% -os finanszírozást javasolt az előző programokhoz
viszonyítva.
A nagyobb pénzalappal az Európai Unió szándéka
valójában a fiatalok aggodalmaira válaszolni,
akik naponta kiállnak
a földgolyónk jövőjéért többet kérve
450 MILLIÓ
ECU
az eddigieknél.

2007 - 2013
2000 - 2006

Klíma akció

2.143 MILLIÓ
EURÓ

640 MILLIÓ
EURÓ

2014 - 2020

LIFE

3.456 MILLIÓ
EURÓ

2021 - 2027

LIFE

5.450 MILLIÓ
EURÓ

NATURA 2000:
VÁLSÁG ÉS ESÉLY

A Natura 2000 egy védett terület hálózat mind a 28
tagállamban való jelenléttel, amelyben a tagállamok garantálják
a veszélyeztetett fajok és élőhelyek megőrzését,
amelyeket a 2009/147/CE Madarak-ra vonatkozó irányelv és a 92/43/
CEE Élőhelyek-re vonatkozó irányelv szabályoznak.
AZ ERDŐK ÉS A NATURA 2000

Körülbelül 375.000 km² erdő (az európai erdő tartalékok 21% -a) a Rete Natura 2000
része: ez azt jelenti, hogy a hálózat körülbelül 50% -a erdei ökoszisztémából áll. A Rete
Natura 2000 tehát jelenleg a leghatékonyabb erdő konzerválási eszköz.
Habár az Előhelyek-re vonatkozó irányelv gazdasági, “társadalmi és kulturális igények,
valamint a regionális és a helyi sajátosságok figyelembevételével garantálja a
természetvédelmet” (2. cikk.), különféle esetekben a hálózat szigorú konzerválási
rendszerként jelenik meg, ami erőteljesen szabályozza az emberi tevékenységet. Másrészt
kiemeli a megfelelő eszközök és precíz útmutatások szükségességét, amelyek lehetővé
teszik egyszerre a védett fajok és előhelyek aktív adminisztrálását és konzerválását.
Transzparens és felosztott adminisztrálás céljából a bizottság arra bátorítja a tagállamokat,
hogy adminisztrálási terveket hozzanak létre a Natura 2000 honlapokon, az összes,
érdekelt, helyi fél bevonásával és együttműködésével. A terv révén megvalósulnak
és monitorizálva vannak a konzerválási intézkedések ugyanakkor, a különféle
talajhasználat és a jelenlevő fajok valamint előhelyek szociometrikus kontextusa és a
közöttük levő interakciók kerülnek elemzésre a fenntartható és integrált megoldások
megtalálása céljából.

A LIFE GYAKORLAT ÉRTÉKESÍTÉSE
Több mint 25 év alatt a LIFE Programbantöbb projekt

eszközöket hozott létre

hasznos

környezetvédelemre és a klímaváltozások

hatásainak csökkentése és megvalósítása céljából.
Az elért többszörösen

pozitív eredmények

révén lehetővé vált

a LIFE gyakorlat hozamának rendszerbe állítása a Rete 2000 Natura

kezelésének jobbítása céljából.

A LIFE GoProFor célja a LIFE projektekből származó eredmények összegyűjté-

se, értékesítése és terjesztése erdő környezetre vonatkozólag. Főként, a projekt az erdei
állomány tekintetében a biodiverzitás konzerválásra vonatkozó jó gyakorlatokat kívánja
beazonosítani. Ugyanakkor a projekt célja olyan eszközök szolgáltatása, amelyek hozzásegítik a Rete 2000 Natura erdő kezelésben résztvevőit közös és megosztott célok
eléréséhez.

MIBEN ÁLL A GoProFor JÓ GYAKORLAT?
• természet konzerváló eszköz (technika, eljárás, metodológia, projekt, stb.)
az erdei környezet vonatkozásában;
• lehetőleg tudományos és részletesen körülírt bizonyítékokkal
alátámasztott megismételhető módon;
• potenciálisan áthelyezhető különféle földrajzi területekre.

A LIFE GoProFor CÉLJAI
A projekt fő célkitűzései a következők:

• a hatékony, a Natura 2000 hálózaton belüli, kompatibilis, erdő használat és
konzerválás növelése;
• előmozdítani a fenntartható erdőgazdálkodási tapasztalatok és jó gyakorlatok
közötti kölcsönhatást képzési és informálási tevékenységekkel az előhelyek és a fajok
védelmében résztvevő adminisztrátorok és tevékenykedők tudatos viszonyulásának
növelése céljából;
• hozzájárulni a jövőbeli Vidékfejlesztési Program jobb beütemezését, az
„Erdőgazdálkodási jó gyakorlatok országos hálózata” megvalósítása révén való
erdőgazdálkodási és konzerválási vonatkozó tevékenységekre vonatkozólag;
• az elért eredmények megosztása és az olaszországi jó gyakorlatok és képzési rendszer
terjesztése legalább 8 tagállamban;
• A Rete Natura 2000 megismertetése és értékesítése az olaszerdőgazdálkodás
területén belül;
• a termelési erdőgazdálkodási világ és a természetismeret közötti konfliktusok
csökkentése.

ÉVES EREDMÉNYEK A KEZDETEKTŐL
LIFE projektek kiválasztása

1100 erdőgazdálkodási projekt került kiválasztásra, amelyek a tagállamokból származnak.
Ezek közül körülbelül 300 jó gyakorlat tartalmú volt kiválasztva, amelyek egy, európai
adatbázisban kerülnek leírásra és abba lesznek beírva. Folyamatban van egy hálózati
tevékenység az aktív projektekkel, amelyek közvetlenül beírhatják a saját jó gyakorlataikat.

Online többnyelvű adatbázis(1)

Az adatbázis legalább 270 jó gyakorlatot tartalmaz, ezek között legalább 60 projekt
olasz. A mai időpontig az előirányzott, jó gyakorlatok több mint egyharmada össze van
gyűjtve, amelyek között körülbelül 80 olasz. 2020-ig ugyanakkor jórészt Franciaországból,
Spanyolországból és Németországból, valamint a LIFE projektekben leginkább résztvevő,
európai uniós országokból származó projektek összegyűjtése van előirányozva. Az
adatbázis olasz és angol nyelvű, keresőmotorokkal lekérhető a következő nyelveken:
olaszul, angolul, franciául, spanyolul és németül (www.lifegoprofor-gp.eu).

Olasz jó gyakorlatok multimédia platform

A legjobb, olasz jó gyakorlatok közül 60 el lesz látva egy multimédia készlettel, amely
elmélyítő anyagokból (közlemények, fotók, műszaki rajzok, stb) és bemutató videóból áll.
Ugyanakkor hierarchikusan leesznek elrendezve úgy, hogy bemutató honlap hálózatot
képezzenek. A készlet azon az alkalmazáson keresztül tanulmányozható, ami a
felhasználót elvezeti az intervenciós oldalakhoz lehetővé téve az alkalmazott jó gyakorlatok
élőben való megtekintését és közvetlenül a területen való dokumentálódását.

Képzési tevékenységek

Jó gyakorlatokra vonatkozó, képzési modulok, amelyek makrotematikusan vannak
elrendezve és amelyek mindenki számára elérhetők a Natura 2000 hálózaton belül:
technikusok, szakemberek, biológusok, természettudósok, erdészeti vállalatok,
egyesületek, közalkalmazottak részére. A tanfolyamok 2020 júniusában kezdődnek és
képzési csomagokból állnak, valamint Olaszország területén lesznek megtartva.
1) Kiegészíti a Környezetvédelmi Minisztérium platformját (www.pdc.minambiente.it)

Képzési csomagok

Erdő biodiverzitás
4 napos frontális képzés és esettanulmányok
bemutatása (jó gyakorlatok), amelyek témái a
holtfa és xilofág organizmusok, erdei kétéltűek,
egyéb erdei fajok és a Potenciális Biodiverzitás
Mutató (IBP: Index of Potencial Biodiversity)
alkalmazása ;
+7 naposgyakorlati tanfolyam az oktatási
központokban.
Erdei előhelyek
1 napos frontális képzés és esettanulmányok
bemutatása (jó gyakorlatok).
Invazív idegen fajok
1 napos frontális képzés és esettanulmányok
bemutatása (jó gyakorlatok).

Klímaváltozás
3 napos frontális képzés és esettanulmányok
bemutatása (jó gyakorlatok) a
klímaváltozásokhoz való alkalmazkodás,
karbontartály és tűzvédelem témákban
Tervezés, kezelés és irányítás
3 napos frontális képzés és esettanulmányok
bemutatása (jó gyakorlatok) tervezési
eszközök, fenntartható erdőgazdálkodási
technikák és ökoszisztéma szolgáltatások
témákban;
+4 napos gyakorlati képzés a tanműhelyekben
a fenntartható erdőgazdálkodási technikákra
vonatkozólag.

A tanfolyamok a következőképpen lesznek megszervezve:
• Oktatási központokban az a “Bosco Fontana” (Mantova) és a “Foreste Casentinesi”
(Arezzo) állami rezervátumokban, amelyek a Comando Unità Forestali Ambientali
ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, erdőgazdálkodási környezeti és
mezőgazdasági-élelmiszeri parancsnoksága kezelése alatt vannak;
• megosztva a teljes nemzeti területen belül „vándor” tanfolyamok szervezésével
intézményes keretek között, vagy közvetlenül a gyakorlati eljárásokat bemutató
honlapokon keresztül.

Országos erdőgazdálkodási jó gyakorlat hálózat

FOLYAMATBAN van egy országos kiterjedésű munkacsoport, kialakítása, ami bevonja a
Rete Natura 2000 összes résztvevőjét rendelkezésükre állítva számukra az Erdei élőhelyek
adminisztrálási útmutatóját. Az útmutató tartalmazza az erdőgazdálkodás és a Rete
Natura 2000 közötti kapcsolat elemzését, a hálózaton belül a legjobb, erdőkonzerválás
fejlesztési gazdálkodási és finanszírozási eszközöket (pl. Vidékfejlesztési Program).
A GoProFor …ÉS AZON TÚL!
A projekt az európai szinten elért eredményeket és az európai jó gyakorlat hálózat
létrehozását promoválja. A GoProFor ugyanakkor megalapozza az európai
tanrendszert a Natura 2000 hálózaton belüli erdőgazdálkodás témában,ami
elirányozza más országok bevonását is ebbe, ahol a projektben kifejlesztett
eredmények megismételhetők.

10 Résztvevőországok
12 Előzetes találkozók
1 Műhelymunka
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Compagnia delle Foreste
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
Dr Wolf
Regione Lazio
Regione Molise
Regione Toscana
A közlemény az EU LIFE program anyagi támogatásával valósult meg
a GoProFor projekten [LIFE17 GIE/IT/000561] belül.

