Natura fejlesztési elem célja:

Ökoszisztéma-szolgáltatás fejlesztési elem
célja:

Tájkarakter fejlesztési elem célja:

Terepi kutatások révén gyarapítani tudásunkat, hogy a még kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett természeti értékeinket
– fajokat, élőhelyeket – hosszú időre megőrizhessük.

Felmérni, térképezni és értékelni a természetes ökoszisztémákat és kiemelt jelentőségű
szolgáltatásaikat, hogy a természet adományait a jövőben se kelljen nélkülöznünk.

Tájaink jellegzetes arculatát megfoghatóvá
tenni, hogy az ember tájalakító tevékenységei során a táj értéket képviselő karaktere
megőrizhető maradjon.

Tevékenységek:

Tevékenységek:

Tevékenységek:

• Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotának kutatása, természetvédelmi helyzetük értékelése terepi vizsgálatok révén;
• Élőhely-térképezés;
• Fajmegőrzési tervek összeállítása, frissítése;
• A szabadvezeték-hálózat okozta madárpusztulások konfliktusterületeinek azonosítása.

• A hazai ökoszisztémák országos térképezése, ökológiai állapotának meghatározása és térképezése;
• Kulcsjelentőségű ökoszisztéma-szolgáltatások azonosítása, értékelése és térképezése, a társadalmi jóllétet megalapozó
hatásának felmérése.

• A hazai tájkarakterrendszer módszertani
megalapozása, alkalmazási területek azonosítása;
• Országos tájkarakter-egységek lehatárolása, leírása;
• Helyi tájkarakter-egységek védelmére, kezelésére és fejlesztésére vonatkozó javaslatok.

Miről szól?

Miről szól?

Miről szól?

Hazánk területét lefedő Pannon biogeográfiai régió természetes növény- és állatvilága, élőhelyei,
például…

A természet fennmaradásunkat biztosító, és életminőségünket meghatározó adományai (szolgáltatásai), például…

A hosszú idő alatt, harmonikusan fejlődő táj
egy-egy részletének általunk érzékelt jellegzetes
arculata, például…

a magyar színjátszólepke, a lappantyú vagy homoki gyepeink és szikes pusztáink.

a tiszta levegő, a friss gyümölcs, a termékeny
talaj vagy a kedvenc kirándulóhelyed.

a végtelen puszta, a Balaton-felvidék tanúhegyei
vagy amit látsz a visegrádi várból kilátóból.

Zöldinfrastruktúra fejlesztési elem célja:
A természetes és természetközeli állapotú területek – a hazai zöldinfrastruktúra – működőképes hálózatának megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges keretek meghatározása.

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség
Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai
vizsgálatok
KEHOP-4.3.0-15-2016-00001

Konzorciumvezető:
Földművelésügyi Minisztérium
Konzorciumi partnerek:

Tevékenységek:
• A hazai zöldinfrastruktúra elemeinek azonosítása, állapotának értékelése;
• A zöldinfrastruktúra-hálózat térképi lehatárolása;
• A megőrzés, fejlesztés és helyreállítás lépéseinek meghatározása – célok, prioritások,
beavatkozási célterületek.

Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai Kutató Központ
Budapest Főváros Kormányhivatala
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

A természetvédelem országos
programja...
Állapotfelmérés, értékelés
Az értékmegőrzés eszköztárának fejlesztése, a fenntartható használat stratégiai
megalapozása
Az érintett szakmai műhelyek és társadalmi szereplők bevonása
Nemzetközi vállalásaink teljesítése

...hogy élni tudjunk a természet adta
lehetőségekkel

www.termeszetvedelem.hu
Fejlesztési elemek:

Miről szól?
A településeken kívül és belül fellelhető,
természetes és mesterséges eredetű zöldfelületek
egybefüggő rendszere, például…

Projekt időtartama: 2016. október–2020. december

természetvédelmi területek, ökológiai folyosók,
kastélyparkok, városi parkok.

Fotók: Motkó Béla, Nagy Gergő Gábor,

Ökoszisztéma-szolgáltatások,
Zöldinfrastruktúra,
tájkarakter,
Natura

Fejlesztés kerete: 1 070 000 000 Ft

Takács András Attila, Vers József, DINPI archívum

Európai Regionális
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