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Natura fejlesztési elem célja:

Terepi kutatások révén gyarapítani tudásun-
kat, hogy a még kevéssé ismert vagy külö-
nösen veszélyeztetett természeti értékeinket 
– fajokat, élőhelyeket – hosszú időre meg-
őrizhessük.

Ökoszisztéma-szolgáltatás  fejlesztési elem 
célja:

Felmérni, térképezni és értékelni a természe-
tes ökoszisztémákat és kiemelt jelentőségű 
szolgáltatásaikat, hogy a természet adomá-
nyait a jövőben se kelljen nélkülöznünk.

tájkarakter fejlesztési elem célja:

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

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

a magyar színjátszólepke, a lappantyú vagy ho-
moki gyepeink és szikes pusztáink.

A természet fennmaradásunkat biztosító, és élet-
minőségünket meghatározó adományai (szolgál-
tatásai), például… 

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

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

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

Tevékenységek:

•	 Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek ál-
lapotának kutatása, természetvédelmi hely-
zetük értékelése terepi vizsgálatok révén;

•	 Élőhely-térképezés;
•	 Fajmegőrzési tervek összeállítása, frissí-

tése;
•	 A szabadvezeték-hálózat okozta madár-

pusztulások konfliktusterületeinek azo-
nosítása.

Tevékenységek:

•	 A hazai ökoszisztémák országos térképe-
zése, ökológiai állapotának meghatározá-
sa és térképezése;

•	 Kulcsjelentőségű ökoszisztéma-szolgál-
tatások azonosítása, értékelése és térké-
pezése, a társadalmi jóllétet megalapozó 
hatásának felmérése.

Tevékenységek:

•	 A hazai tájkarakterrendszer módszertani 
megalapozása, alkalmazási területek azo-
nosítása;

•	 Országos tájkarakter-egységek lehatárolá-
sa, leírása;

•	 Helyi tájkarakter-egységek védelmére, ke-
zelésére és fejlesztésére vonatkozó javas-
latok.



Miről szól?

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A természetvédelem országos 
progrAmjA... 

...hogy élni tudjunk a természet adta 
lehetőségekkel

A közösségi jelentőségű természeti érté-
kek hosszú távú megőrzését és fejleszté-
sét, valamint az EU Biológiai Sokféleség 

Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szin-
tű megvalósítását megalapozó stratégiai 

vizsgálatokzÖldiNfrastruktúra fejlesztési elem célja:

A természetes és természetközeli állapotú te-
rületek – a hazai zöldinfrastruktúra – működő-
képes hálózatának megőrzéséhez és fejleszté-
séhez szükséges keretek meghatározása.

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

természetvédelmi területek, ökológiai folyosók, 
kastélyparkok, városi parkok.

Projekt időtartama: 2016. október–2020. december
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Tevékenységek:

•	 A hazai zöldinfrastruktúra elemeinek azo-
nosítása, állapotának értékelése;

•	 A zöldinfrastruktúra-hálózat térképi lehatá-
rolása;

•	 A megőrzés, fejlesztés és helyreállítás lépé-
seinek meghatározása – célok, prioritások, 
beavatkozási célterületek.

Fejlesztési elemek:
Ökoszisztéma-szolgáltatások,
zÖldinfrastruktúra,  
tájkarakter,
natura

Állapotfelmérés, értékelés

Az értékmegőrzés eszköztárának fejlesz-
tése, a fenntartható használat stratégiai 

megalapozása

Az érintett szakmai műhelyek és társa-
dalmi szereplők bevonása
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