
A táj.. .

A táj komplex fogalmába beletartozik

természeti és kulturális örökségünk is.

Mindezeknek kulcsszerepük van az egyén és

a társadalom jóllétében, sőt a táj egyben

gazdasági tevékenységeink színtere,

erőforrása is.

. . . és Te

A tájak egyediek és változnak

A tájak egyediségét meghatározzák a táj

geológiai adottságai, felszínformái, a talajok,

az élővilág, ezek használata és az ember által

létesített építmények.

A modern technikai civilizáció elvárásai,

hatásai itthon is felgyorsítják a tájak

átalakulását.

Tudod, ". . .felelős vagyok érte"!4
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A táj , amelyben élünk, több, mint a

domborzat, a növényzet, a vizek és

települések összessége.

A táj a környezetminőség alapja. Védelme,

kezelése és megfelelő tervezése közös

feladatunk,

A kedvező tájállapot, a tájak sokszínűsége, a

harmonikus tájkép fontos erőforrás. A tájak

megfelelő használata és védelme érdekében

tárjuk fel a hazai tájak jellemző sajátosságait.

Lényeges, hogy a lakosság is aktív legyen a

táj i értékek azonosításában, formálásában.

A kedvező tájállapot megítélése nem

sematikus. Egy mozaikos, változatos táj

mellett ugyanúgy érték Közép-Európa

hatalmas, összefüggő füves pusztája, a

Hortobágy, aminek épp a tagolatlanság,

nyíltság és a töretlen látóhatár az egyedi,

megőrzendő táj i jellegzetessége.

5 Karakter - jellegzetes és
meghatározó vonások

Nagyvárosi térségekben jellemző a növekvő

települési tér, újabb és újabb gazdasági és

közlekedési infrastruktúra megjelenése.

Eközben az aprófalvas és a tanyás

térségekben a korábban lakott területek

elnéptelenednek, és megváltozott a mező-

gazdasági területhasználat is. Egyes tájakon

tehát az emberi hatások erősödnek, más

tájak elhagyatottá válnak, vagy éppen az

üdülők igényei szerint változik karakterük.

amely mindenki számára jogokat biztosít, de

mindenkire kötelezettséget is ró.

A társadalmi igények, a gazdasági

tevékenységek és a természeti környezet

harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatán

alapuló tájhasználat a táj i fenntarthatóság

alapja.

Meghatározza életminőségünket, bárhol is

van az otthonunk. Az emberek nagy több-

sége azonban napjai jelentős részét négy fal

között tölti, így nehezen ismerheti fel a

körülötte lévő táj értékeit, nem tapasztalja

meg saját életvitele tájformáló hatásait.

A táj életünk tere és alakítója,
gondolataink ihletője, érzéseink formálója.



ISMERD MEG A TERMÉSZET
ARCAIT!

Természeti és táji értékek megőrzése

A program során országos léptékben le-

határoljuk a hasonló jellemzőket mutató

tájkarakter-egységeket, és feltárjuk azok

sajátos vonásait.

Az országos lehatárolást helyi szinten

több mintaterületen finomítjuk az ott élők

bevonásával. A helyi tájkarakter-egységek

védelmére, fej lesztésére javaslatokat

fogalmazunk meg.

A mintaterületi tapasztalatok alapján

módszertani útmutatókat készítünk;

segítségükkel később az ország egészére

elkészülhet a helyi szintű elemzés.

A TÁJKARAKTER
fejlesztési elem6

Megalapozzuk, hogy tájaink értékeit az

érintett lakosok, a tájhasználók, a tervezők

és a döntéshozók át tudják örökíteni a

következő generációknak.

A projekt 4 fejlesztési eleme:

A magyarországi tájak mindegyikének
tipikus és egyedi jellemvonásai vannak.

A kedvező, megőrzendő jellegzetessé-
geket tájanként, egyedileg célszerű
meghatározni.

Készült a KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001.

számú, A közösségi jelentőségű természeti

értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését,

valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia

2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósí-

tását megalapozó stratégiai vizsgálatok című

projekt keretében.
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