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Dr. Volker Wachendörfer úr, a Német Szövetségi Környezetvédelmi 
Alapítvány Környezet Kutatási és Természetvédelmi Osztálya vezetıjé-
nek üdvözlete 

A Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt, DBU) Európa egyik legnagyobb 
alapítványa, amelyet a polgári törvényeknek megfelelıen, 1990-
ben non-profit szervezetként alapítottak. Az alapítvány célja az 
innovatív projektek ösztönzése a környezetvédelem területén, 
különös tekintettel a kis és középvállalkozásokra. Az ösztönzött 
tevékenységek felölelik a környezetvédelmi technológiát, a 
kommunikációt, a környezetvédelmi kutatásokat, és – végül, de 
nem utolsó sorban – a természetvédelmet. 
Noha elsısorban németországi projekteket támogat, már a 

kezdetektıl tekintetbe veszi a környezetvédelmi problémákkal és természet-
védelemmel kapcsolatos nemzetközi kihívásokat is. Néhány éve a DBU Közép- és 
Kelet-Európában (CEE) is aktív, ahol a projektek száma folyamatosan növekszik. 
Több országra kiterjedı ösztöndíj programja segítségével a DBU egy igen 
hatékony platformot alakított ki a know-how csere érdekében. Számos programot 
ösztönzött a környezettudatosság és kompetencia építés területén. Egy másik 
fókusz terület a természetvédelem, mint alapvetı kihívás a prosperáló EU 
területén. A CEE új EU tagországai csodálatos kincsekkel rendelkeznek a 
kulturális és a nagy biodiverzitású természeti örökségek terén. E természetes tájak 
védelme érdekében olyan érthetı gazdálkodási elvekre van szükség, amelyek az 
összes, a “felhasználókat” és a “természetvédıket” is magában foglaló érintett 
részvételén alapulnak. 
Ebben az összefüggésben egyike a legkiválóbb projekteknek az “Élı Tavak Kelet 
Európai Hálózata”, amelyet a Global Nature Fund (GNF) menedzsel.  A tavakat és 
vizes élıhelyeket különösen erıs hatások érik. Az általános szennyezés és 
eutrofizáció mellett sokrétő felhasználási igény jelentkezik, mint pl. a halászat, 
turizmus, pihenés, vizisportok, stb. Az utóbbi évtizedekben sok természetes 
európai tó esetében a partvonalat negatív változások érték. Különösen a nádasok 
és átmeneti zónák területe csökkent rendkívüli mértékben. Emiatt a GNF azon 
kezdeményezését, hogy kiterjessze az Élı Tavak Hálózatot számos kelet-európai 
tóra fontos és termékenyítı hatású megközelítésnek tekintettük. Ennek 
eredményeként a DBU tanácsadó testülete úgy döntött, hogy több mint két évig 
támogatja ezt a projektet.  
Az e kiadványban bemutatott eredmények azt mutatják, hogy a GNF-nek és észt, 
litván, lengyel, magyar és német partnereinek sikerült kidolgozniuk a különbözı 
tavak eltérı problémáira alkalmazható alapelveket. Szert tettek a menedzsment 
eszközökre és ki tudták alakítani a kompetencia-hálózatokat. Reméljük, hogy a 
GNF projekt pozitív eredményei jelentısen hozzájárulnak a tavak, partvonalak és a 
természetes táj  fenntartható irányításához minden CEE országban, Európában, és 
az egész világon. A DBU örömmel támogatta ezt a projektet, és köszönetet mond 
mindazoknak, akiknek része volt a rendkívül pozitív eredmények létrehozásában.
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• Tag és tagjelölt/várományos tavak • Társult tagok • Tiszteletbeli tagok 

 

Global Nature Fund és az Élı Tavak 

Leírás 

A Global Nature Fund (GNF) a hálózat koordinátora, egy nemzetközi kormányzati 
hivataloktól független non-profit szervezet németországi székhellyel. A GNF 
elsıdleges feladata a fenntartható fejlıdés elısegítése és támogatása nemzetközi 
szinten. A GNF szemlélete az egész világra kiterjedıen a nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) támogatása és együttmőködés kialakítása minden lényeges 
érdekelt bevonásával a víz és természet-megırzési témakörökben. A Kelet-
Európai Hálózat tekintetében a GNF szerepe a project elısegítése speciális 
szemináriumok, tanulmányutak és a záró konferencia megszervezésével.  
 
Élı Tavak 

A GNF 1998-ban kezdeményezte az Élı Tavak, egy az egész világra kiterjedı tó 
szervezetek közötti együttmőködést ami jelenleg több mint 55 szervezetet, 
intézményt foglal magában 45 tóvidékrıl, amelynek a fı törekvése a tavak, vizes 
élıhelyek védelem és fenntartható fejlesztése. Az Élı Tavak Hálózat átfogó 
szándéka egy megfelelı alap elıkészítése a folyamatos és fenntartható 
nemzetközi párbeszéd és együttmőködés kialakítására a magán és közösségi 
érdekeltek bevonásával vizes témakörben. Nemzetközi megırzési programok 
segítségével a Hálózat pénzügyileg is támogatja kampányok és más 
tevékenységek megvalósítását. A GNF szorosan együttmőködik nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Egyesült Nemzetek Vándormadarak Egyezmény 
(UNEP/CMS) és a vizes élıhelyek megırzésével kapcsolatos Ramsari Egyezmény 
titkárságával. 

Az Élı Tavak Hálózat tevékenységét az üzleti szféra is támogatja, partnerei: az 
Unilever, a Daimler, valamint a Német Lufthansa Légitársaság. Továbbá a 
Hálózatot támogatja a Sika Svájci Társaság, Ziemann, Osram, T-Mobile, Eithkbank 
és a GLS-Gemeinschaftsbank. 

Élı Tavak Hálózat Partner Tavai
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TAVAK ÉS VIZES ÉLİHELYEK KELET-EURÓPÁBAN  

Kelet-Európai tavak és a Ramsari Egyezmény 

Az 1960-as években elırelátó környezetvédık elkészítették az 
elsı modern, többoldalú környezetvédelmi egyezményt, amelyet 
ma “Ramsari Egyezmény”-ként, vagy hivatalos nevén a “Vizes 
Élıhelyek Egyezménye”-ként ismerünk. Az egyezményt a Kaszpi-
tenger (amely valójában tó) partján fekvı Ramsar iráni városban 
írták alá 1971. február 3-án.  

 

2007. év végén ennek az egyezménynek 157 tagja van, amelyek 1702 “Ramsari 
Helyszínt” (Nemzetközi jelentıségő vizes élıhelyek) jelöltek ki, összesen 153 
millió ha területen (amely majdnem Mongólia nagyságú terület).  

Ez a kormányközi egyezmény biztosítja a nemzeti cselekvés és a nemzetközi 
együttmőködés kereteit a vizes élıhelyek és az általuk képviselt erıforrások 
megırzése és bölcs felhasználása érdekében. 
 
Mi is a “vizes élıhely”? 

A Ramsari Egyezmény pragmatikus és befogadó megközelítést szorgalmaz. 
Fennállása alatt a vizes élıhelyek hosszú távú jövıképét dolgozta ki, amelyben 
figyelembe veszi a politikai realitásokat és korlátokat, amikor a vizes élıhelyeket 
“vízzel kapcsolatos ökológiai rendszerek”-ként kezeli. A századfordulón, számos 
szakember részvételével globálisan megvalósított “Millenium ökológia rendszer 
értékelés” projekt megállapította, hogy e vízzel kapcsolatos ökológiai rendszerek 
jólétünk érdekében a szolgáltatások széles körét nyújtják, mint pl. halak, rostok, 
biológiai sokféleség, víz, víztisztítás, klíma és árvíz szabályozás, partvédelem, 
pihenési lehetıségek és – egyre növekvı mértékben – turizmus. Mivel a “vizes 
élıhely” kifejezés az 1960-as években került be a köztudatba, leginkább mocsarat, 
lápot, tızeges területet,  olyan természetes vagy mesterséges víztestet, amely 
állandó vagy átmeneti vízborítással jellemezhetı, álló vagy folyóvíz, édes, enyhén 
sós (tengerparti lagúnák, folyótorkolatok) vagy sós, beleértve a partközeli 
tengervizet jelent. Sajnos sok szakember még mindig a mocsarakra (amelyekben 
a vízfelületbıl kiálló makrovegetáció él) szőkítik gondolkodásukat vagy kisebb 
tavakra (a nagy tavakkal szemben). Azonban a hidrológiai ciklusban a víz 
legnagyobb része folyókon és árterükön valamint tavakon keresztül jut a 
hegyekbıl a tengerbe. A folyókkal és tavakkal összefüggı vizes élıhelyek erısen 
alulreprezentáltak a Ramsari listában, pedig a folyók vízgyőjtı gazdálkodásával 
foglalkozó “Ramsari 6. Kézikönyv” 
(http://www.ramsar.org/lib/lib_handbooks2006_e.htm) hangsúlyozza, hogy 
szükség van a vizes élıhelyek megırzésének a folyók vízgyőjtı gazdálkodása 
tervezésével történı integrálására.
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Kelet-Európai tavak 
 
Kelet-Európában különösen nagyszámú tó van a Balti-, Fehér- és Barents-tenger 
vízgyőjtıjén, nevezetesen  Finnország, a Balti államok, és Oroszország európai 
területén (Murmansk, Karélia, Szentpétervár, Volgográd, stb. régiókban). Európa 
legnagyobb tavai, a Ladoga (18 390 km2) és az Onyega (9600 km2) találhatók itt.  
Délebbre, a Fekete-tenger vízgyőjtıjén fontos víztározó tavak találhatók a Duna, 
Prut, Dnyeper és Don folyókon. Sok esetben ezek szerepét a biológiai sokféleség 
fenntartásában alig vizsgálták. A nagy folyók árterein kívül, a magyar és osztrák 
sztyepp tavak, a Balaton és a Fertı tó/Neusiedler see a legnagyobbak és a 
legjobban ismertek. Délkelet-Európa földközi-tengeri vízgyőjtıje geológiailag 
fıként karszt formációkból áll, amely kevés felszíni víztest kialakulását teszi csak 
lehetıvé, ám éppen emiatt az Albániában, Görögországban, Macedóniában és 
Montenegróban található Skadar/Shkodra, Ohridi, Prespa és Dorjan tavak 
ökológiai és szocio-ökonómiai funkciói még inkább fontosak. Kelet felé tovább 
haladva több tó található az idınként száraz vagy lefolyástalan (endoreikus) 
vízgyőjtıkön Anatóliában: a Burdur, Egridir, Beysehir, és Tuz tavakat említhetjük 
Törökországban. Nem szabad megfeledkeznünk a még keletebbre, a Kaszpi- 
tengerbe és a Perzsa-öbölbe lefolyó nagy tavakról (Van, Urmia, Sevan), amelyek 
fontos szerepet játszottak az emberi társadalmak és kultúrák kialakulásában a 
partjaikon. A moderm idıkben nagy víztározókat is építettek ezen a területen, 
nevezetesen az Eufrátesz, Tigris, Araks és Kura folyók mentén, amelyek 
Törökországon, Örményországon, Azerbajdzsánon és az Orosz Föderációhoz 
tartozó Kalmükián folynak keresztül.  Ezek környezetre gyakorolt hatása nagyrészt 
még nem került értékelésre. 

Ez a számadás csak a kelet-európai tavak sokféleségére hívja fel a figyelmet, és 
semmiképpen sem egy teljességre törekvı áttekintés. Ezek közül egyes tavak 
részben vagy egészben a Ramsari Egyezményhez tartoznak, mások megfelelnek 
ugyan a ramsari követelményeknek, de nem csatlakoztak az egyezményhez. Egy 
fontos példa a Sevan tavi Ramsari terület (620. számú), amely magában foglalja a 
tó teljes területét (1242 km2), a környezetében fekvı vizes élıhelyeket, a beömlı 
vízfolyásokat és a tó teljes hegyi vízgyőjtıjét, amelynek területe 4891 km2, vagyis 
16%-a Örményország területének. 
 
Kelet-Európai tavak vízgazdálkodása 

A kelet-európai tavak vízgazdálkodása valószínőleg a legnagyobb kihívás ezen 
ökológiai rendszerek fenntartható jövıjének biztosítása érdekében, mind a 
mennyiség (túlzott vízkivétel, fıként öntözési céllal), mind pedig a minıség 
(pontszerő ipari szennyezés, diffúz szennyezés és eutrofizáció a városi és 
mezıgazdasági tápanyag lefolyás miatt) tekintetében. Fontos, hogy e tavak 
környezetvédelmi problémáit a vízgyőjtı területük felıl közelítsük meg, és a 
vízgazdálkodási intézkedések megalapozása érdekében pontosan elemezzük a 
befolyó és kifolyó vizeket (felszíni- és talajvíz tekintetében is). A párolgáson 
keresztül a tavak kedvezıen befolyásolják a helyi klímát, vagy a páratartalom 
növelésével a száraz, meleg nyári idıszakokban, vagy a lehőlés mérséklésével a 
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hideg téli periódusban. Mindkét puffer hatás különösen fontos a Kelet-Európában 
gyakori, kontinentális éghajlatú, száraz és zárt vízgyőjtık esetében. 

 

Kelet-Európai tavak funkciói 

Amikor e tavak és vízgyőjtıik hidrológiai problémáival foglalkozunk, nem szabad 
elfeledkeznünk azokról a “szolgáltatásokról”, amelyeket a tavak nyújtanak jólétünk 
érdekében. Árvizek vagy szárazság idején gyakran tározóként szolgálnak. Az 
elsıdleges termelık (növények, planktonok) tisztítják a vizet és megkötik a 
tápanyagokat, szennyezıket és lebegıanyagot. Sok kelet-európai tó fontos 
horgász vagy kereskedelmi halászati, szabadidıs és turisztikai terület. Kelet-
Európának a nyugati turizmus elıtti megnyitásával növekszik a természetet, 
madár megfigyelést kedvelı turisták száma akik fel akarják fedezni a tavak 
speciális biológiai sokféleségét, és egyben gyorsan növekvı tényezık a helyi 
gazdaságban.  

A 20. század során számos vadállat faj megritkult és fenyegetetté vált  Nyugat-
Európában, mint pl. a vidra vagy a halászsas, de ezek még mindig megtalálhatók 
a kelet-európai tavak környékén. Ezek az ökológiai rendszerek gyakran nagy 
vándorló vagy telelı vadliba, vadkacsa, daru rajokat tartanak fenn, de élıhelyet 
biztosítanak kevésbé feltőnı (de egyébként veszélyeztetett) kétéltő, szitakötı, 
pillangó és ritka vízinövény, stb. fajoknak.  

Ramsar és a Kelet-Európai tavak 

Elmondható, hogy Kelet-Európa a világ tavakban egyik leggazdagabb területe. 
Emiatt az Élı Tavak partnerség számára óriási lehetıség adódik, hogy kipróbálja 
a megırzésükre és fenntartható erıforrás gazdálkodásra vonatkozón új 
módszereket.  A tavak által nyújtott ökológiai szolgáltatások elemzése, számításba 
vételük és kifizetésük módja igen fontos demonstrációs eseteket biztosíthat és utat 
mutathat más tavi közösségek számára a jövıben. Továbbá, sok kelet-európai tó 
vagy vízgyőjtı területe több ország területén fekszik, és az ilyen esetekben 
határokon átnyúló együttmőködés elengedhetetlen szükségszerőség. Itt ismét 
hangsúlyozni kell, hogy az Élı Tavak partnerségen keresztül, a releváns 
hatóságokkal és érdekeltekkel együtt kidolgozott vízgyőjtı gazdálkodási 
esettanulmányok más tavak számára hasznos útmutatásul szolgálhatnak. 

A Ramsari Titkárság nagy várakozással figyeli az Élı Tavak partnerség és 
hasonló szervezetek munkájának eredményeit. Ezért 2004-ben aláírtunk egy 
Együttmőködési Megállapodást a Global Nature Fund-dal. Az együttmőködési 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében ígéretes eszköz lehet a 
regionális partnerség és az Élı Tavak akcióprogram kidolgozása Kelet-
Európában. 

⇒⇒⇒⇒ Részletes információ található minden egyes Ramsari védelem alatt álló 
területre a Kelet-Európai országokra vonatkozóan a következı honlapokon: 
http://www.ramsar.org/profile/profile_index.htm 
http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm.
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Tavak és vizes élıhelyek Észtországban 

Bevezetés 

Észtországban 2804 tó található, melybıl 1559 természetes tó. A két legnagyobb 
tó a Peipsi-tó (3555 km2, vízgyőjtı terület 47800 km2), valamint Võrtsjärv-tó 
(270 km2, vízgyőjtı terület 3374 km2), a többi ezeknél kisebb. A Peipsi-tó a 
legnagyobb határon átnyúló víztest, és a negyedik legnagyobb tó Európában. A 
Peipsi-tó 44%-a tartozik  Észtországhoz és 56%-a Oroszországhoz. A Võrtsjärv-tó 
a legnagyobb tó Észtrszág területén belül. Mindkét tó sekély – a Peipsi-tó 
átlagmélysége 7.1 méter, legmélyebb pontja 15.3 méter és a Võrtsjärv-tó 
átlagmélysége 2.8 méter és legmélyebb pontja pedig 6 méter. Emellett számos 
kisebb vízfelület is található (Kb. 20.000), melyek nem számítanak tavaknak. 
Továbbá Észtországban számos vízes élıhely található, melyek közül 11 
nemzetközi jelentıséggel bír. 

Biodiverzitás fontossága 

Észtország egy kis ország – nagyon változatos felszínnel. A legfontosabb biotópok 
az erdık (Észtország felszínének kb. 48%), füves területek (beleértve számos 
félig-természetes közösségeket, mint pl. a tengerparti területek, vizes és fás 
kaszálók) és ingoványok. Hasonló kiterjedéső és mérető területekkel 
összehasonlítva, Észtországban a legnagyobb a biodiverzitás a világon – több, 
mint 300 madár faj, 75 hal, 5 hüllı, 11 kétéltő, és 65 emlıs állatfaj került 
beazonosításra. 1450 szövetes növény, 550 moha és 2500 alga fajt találtak. 
Továbbá, számos olyan faj (pl. repülı mókus, Pteromys volans) és tájegység 
(felszíni forma) található, mely nagyon ritka Európa más országaiban. 

 

 

 

 

 

Egy tipikus Peipsi tóparti település árvízi elöntés 
során 

Csatorna az Emajogi Nagy Láp vidéken  
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Ivóvíz tartalékok / ivóvíz készletek 

Észtországban a talajvíz a legnagyobb ivóvízforrás, kivéve Tallinn-t (Észtország 
fıvárosa), ahol az ivóvíz nagy része az Ülemiste-tóból származik, és Narva-t, ahol 
csak a felszíni víz kerül felhasználásra. Egy földtani felmérés alapján Észtország 
becsült természetes talajvízkészlete 2005-ig 560 millió m3 /év volt. A megerısített 
felhasznált készlet 2004. januárjában 182 millió m3/év volt. A fıbb talajvíz rétegek 
alapján 15 elkülönített talajvízfajta különböztethetı meg.  A talajvíz rétegek jó 
állapotban vannak, egy kivételével: a Kelet-Viru olajpala medencében, ahol az 
ordoviciumi talajvíz minısége rossz a megnövekedett szulfát-koncentráció, 
ásványanyag tartalom, valamint a veszélyes anyagtartalom (fıként karbolsav) 
következtében. Általában a talajvíz használata csökkent a mérsékelt ipari termelés 
és a megváltozott technológiák következtében. Az emelkedı árak szintén arra 
ösztönözték az embereket, hogy kevesebb vizet, és ezzel egyidejőleg a vizet 
pedig hatékonyabban használják fel. 

A talajvizet egyaránt használják háztartásokban és üzemekben (pl. olajpala 
bányászat/termelés során). A talajvíz jelentıs részét kiszivattyúzzák a bányák és 
kıfejtık víztelenítése érdekében. 

Természetvédelmi területek Észtországban 
Védelmi beosztás Terület (km2) 
575  Natura 2000 terület 2006-ban (az ország területének16%-a)  6,970 

66 SPAs - Special Védett Területek 12,368  
509 SACs - Megırzés szempontjából speciális területek 10,590 

3 Sósvizes élıhely (FFH 1310), 181 Állóvizek (FFH 3110-
3160), 225 Lápok (FFH 7110 – 7160), 160 Mocsarak (FFH 
7210 – 7230) 

 

    5  Nemzeti Parkok (Lahemaa, Karula, Soomaa, Vilsandi és Matsalu) Együtt  

129  Természetvédelmi területek 5,531 
(szárazföld)  

149  Tájvédelmi területek 874 (víz)  
906  Egyéb védett és védettségi státusszal rendelkezı területek  
 Átmeneti korlátozással ellátott területek (szárazföld/víz) 1,309/5,074  
  11  Ramsari területek (14 vizes élıhely a Ramsari területek felvételi 

listáján van) 
2,183 

Matsalu Nemzeti Park 486 
Soomaa 372 
Emajõe Suursoo tájképvédelmi terület 326 
Alam-Pedja 260 
Vilsandi 241 
Hiiumaa szigetek és a Käina öböl tájképvédelmi terület 177 
Muraka  124 
Endla Természetvédelmi terület 81 
Nigula Élıvilág megırzési terület 47 
Puhtu-Laelatu-Nehatu vizes élıhely 46 
Laidevahe Természetvédelmi terület 24 
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⇒⇒⇒⇒ Részletes információ és a Ramsari területek részletes listája a következı 
honlapokon megtalálható: http://www.ramsar.org/profile/profiles_estonia.htm 
http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm  

⇒⇒⇒⇒ További információ található Észtország környezeti állapotáról a 
Környezetvédelmi Minisztérium honlapján: http://www.envir.ee, valamint az 
Észtországi Környezetvédelmi Információs Központ honlapján: 
http://www.keskkonnainfo.ee/english. 

Élı Tavak Hálózat Észtországi partner szervezete a Võrtsjärv tónál 

Az Élı Tavak Hálózat Võrtsjärv tavi partnerszervezete az ELF (Észtországi 
Természetvédelmi Alap) együttmőködve a Võrtsjärv tavi Alapítvánnyal és az 
Élettudományi Észtországi Egyetem Mezıgazdasági és Környezettudományok 
Intézetével. Az ELF egy 1991-ben alapított non-profit szervezetet, amely 
létrehozta a Soomaa és Karula nemzeti parkot. Továbbá az ELF kialakította az 
értékes élıhelyek átfogó leltárát és részt vett az észtországi védett területek 
Natura 2000 hálózat tervezésében.  

Võrtsjärv tavi Alapítványt 2000-ben alapították. 
A legfıbb célja Észtország gazdag természeti 
értékeinek a megırzése a 
környezettudatosság növelésének 

elısegítésével a Võrtsjärv tó, mint érzékeny víztest védelmén keresztül. 

Élı Tavak Hálózat Észtországi partner szervezete a Peipsi (Csúd) tónál 
A Peipsi Központ a Határon Átnyúló Együttmőködésért (CTC) elnevezéső 
szervezet eredetileg 1993-ban kezdte meg a „Peipsi tó Projekt”-et, ami 
elsıdlegesen környezetvédelmi kutatási témával foglalkozott. A kezdeti 
kiindulópont késıbb kiterjedt abból a célból, hogy a társadalmi szempontokat is 
magába foglalja és elısegítse a helyi és közösségi részvételt. Végül a kis projekt 
kifejlıdött egy nagy projektté, ami a civil szervezetekre koncentrált különbözı 
programcélokkal a Peipsi tó vízgyőjtı területén. A Peipsi CTC alapos 
szakértelemre tett szert azáltal, hogy együttmőködik más non-profit 
szervezetekkel, valamint helyi hatóságokkal és az üzleti élet szereplıivel és 
támogatja a határon átnyúló együttmőködéseket Európa, a Kaukázus és Közép 
Ázsia irányába. Közös projekteket valósít meg a vízgazdálkodás, közösség-
fejlesztés, partnerség és a határon átnyúló együttmőködések terén.  

A Peipsi CTC képesség-fejlesztéssel 
kapcsolatos rendezvényeket, képzéseket 
szervez különbözı érdekcsoportok részére a 
környezetvédelmi oktatás, forrásszerzés, 
projectmenedzselés és kapcsolatépítés 
tárgykörében. Továbbá nyilvános párbeszédet, 
közösségi eseményeket szervez mint például 
kerekasztal megbeszéléseket és helyi 
környezetvédelmi akciókat..
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Tavak és vizes élıhelyek Magyarországon 

Magyarország vizei 

A Kárpát medencébe ömlı magyar folyók vízkészletének túlnyomó része (96%) 
külföldrıl származik, ezért Magyarország ilyen értelemben tranzit ország, azaz a 
vízkészletek mennyisége és minısége a szomszédos országok intézkedéseinek 
függvénye. Az ország teljes területe (93000 km2) a Duna vízgyőjtıjéhez tartozik, 
ahol a Duna legfontosabb mellékfolyói a Tisza és a Dráva. Közép-Európa 
legnagyobb és legsekélyebb tavai Magyarországon találhatók: a Balaton, a Fertı-
tó (az osztrák-magyar határon fekszik, német neve Neusiedlersee) és a Velencei-
tó. Magyarország területének csaknem 80%-a rendelkezik termálvíz készletekkel. 
Ezeknek csak elenyészı részét használják ivóvízként. A felszíni vízkészlet 
minıségének védelme és a másodlagos környezetszennyezés elkerülése 
érdekében ügyelni kell a magas sótartalmú használt termálvíz elhelyezésére. 
Ugyanakkor a termálvizek hıenergiájának kinyerésében hatalmas potenciál van 
abban az esetben, ha a víz nem kerül kitermelésre, csak az energiát nyerjük ki pl. 
hıszivattyúval. Az ipar és az energia szektor, különösen a hıerımővek hőtıvize 
formájában, teszi ki a vízkivételek 70%-át, míg a mezıgazdaság használja a 18%-
át. Az ivóvíz célú vízkivétel összesen 12%-ot tesz ki. 

Természetvédelem Magyarországon 

Jelenleg az ország területének 10%-a áll természetvédelem alatt, amelynek 12% -
a fokozottan védett terület. Az ország területének mintegy 21%-a része a Európai 
Unió Natura 2000 hálózatának. Magyarország alkotja az európai Pannoniai 
Biogeográfiai régió legnagyobb részét, és a Kárpát-medence földrajzilag elkülönült 
jellege miatt számos helyi faj létezik. Az országban 695 növényfaj, 965 állatfaj és 
35 gombafaj áll jogszabályi védelem alatt. 

 

 

 

 

Havasi cincér (Rosalia alpina) Buglyos szegfő (Dianthus superbus) 
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2013-ig jelentıs további fejlıdésre van szükség a szennyvíztisztítás, ivóvíz keze-
lés, hulladék gazdálkodás, rekultiváció, az EU víz keret-irányelv megvalósítása, a 
természetvédelem, megújuló energiák használata, energia hatékonyság, fenn-
tartható fogyasztás és az e-környezetvédelem területén.  A gazdasági 
szerkezetváltás és környezetvédelmi intézkedések eredményeként Magyarország 
környezetének állapota javul (pl. csökken a légszennyezettség és javul a Balaton 
vízminısége). Az EU követelményeknek történı megfelelés érdekében jelentıs 
haladás történt a szennyvíztisztítás és a hulladék gazdálkodás területén. 

Ugyanakkor számos problémát kell megoldani a felszíni vizek, vízkészletek 
védelme és a környezeti egészségügy (pl. a vegyszerek kezelése) területén. 

A Balaton régióban számos védett faj található, mint pl. a fekete gólya (Ciconia 
nigra), fekete harkály (Dryocopus martius) vagy a vidra (Lutra lutra).  A Balatonban 
és vízfolyásaiban 41 ıshonos halfaj él. A madárfajok száma 250, amelyek közül 
27 faj, mint pl. a kanalasgém (Platalea leucorodia) vagy az erdei fülesbagoly (Asio 
otus) fokozottan védett. A fajok védelmének alapja a ritkaság és a veszélyeztetett-
ség, valamint a szubjektív esztétikai megfontolások.  Amíg a kétéltőek, hüllık és 
madarak 100%-a, az emlısök 70%-a, a halak 40%-a védett, a gerinctelenek ese-
tében ez alig haladja meg az 1%-ot. 

Az 1970-es évek vége óta Magyarország csatlakozott minden fontosabb nemzet-
közi természetvédelmi egyezményhez: pl. a nemzetközi jelentıségő vizes 
élıhelyekre, különösen a vízimadarakra vonatkozó Ramsari Egyezményhez 
(1979), a vándorló állatfajok védelmére vonatkozó Bonni Egyezményhez (1983), 
az európai állatvilág és a természetes élıhelyek megırzésére vonatkozó Berni 
Egyezményhez (1989),  a biológiai sokféleség megırzését célzó Riói Egyezmény-
hez (1994), stb. 

 

 

 

 

Kis-Balaton – Ramsari védelem alatt álló terület Tájkép a Tihanyi félszigetrıl  
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Nemzetközi jelentıségő Magyarországi vizes élıhelyek 
Név Terület, ha 
Balaton 59,800 
Hortobágy  23,918 
Felsı-Tisza 22,311 
Gemenc Tájvédelmi Körzet 16,873 
Kis-Balaton  14,745 
Felsı Kiskunsági szikes puszták 13,632 
Rába-völgy) 10,961 
Fertı-tó 8,432 
Pusztaszer 5,000 
Bodrogzug 3,782 
Izsáki Kolon-tó 2,962 
Biharugrai halastavak 2,791 
Mártélyi Tájképvédelmi terület 2,232 
Ipoly völgy 2,227 
Baradla barlang rendszer  2,075 
Tatai tavak 1,633 
Rétszilasi halastavak Természetmegırzési terület 1,508 
Béda-Karapancsa 1,150 
Ócsa Turjános 1,078 
Velence és Dinnyés Természet Megırzési Terület 965 
Csongrád-bokrosi Sóstó  770 
Kardoskúti Fehér-tó 492 
Pacsmagi halastavak 485 
Nyirkai-Hany 460 
Szaporca, Ó-Dráva meder 257 
Összesen 207,176 

⇒⇒⇒⇒ Részletes információ található a magyarországi Ramsari védelem alatt álló 
területekrıl a következı honlapokon: 
http://www.ramsar.org/profile/profiles_hungary.htm 
http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm  

Magyarország vizes élıhelyei és tavai  

A Kis-Balaton, mint nagymérető vizes élıhely európai különlegességnek számít, 
ahol jelentıs kutatást folytatnak a hazai és nemzetközi természetvédelmi 
szakemberek. Csodálatos madárvilága már a 19. század végétıl komoly hírnévre 
tett szert, és annak ellenére fennmaradt, hogy 1922-tıl kezdıdıen a mocsárvilág 
jelentıs részét lecsapolták. Az eddig azonosított 250 madárfaj mellett számos ritka 
állat és növényfaj is megtalálható. Példaként az északi mezei egér, az iszaphal, 
tavi csík, és néhány ritka szitakötıfaj. 

A Hévízi tó a Balaton nyugati végénél helyezkedik el. 4.8 hektáros területével a 
világ legnagyobb termálvíz tava. A termál forrás rendkívül bıviző, emiatt a tó vize 
egy nap alatt kicserélıdik. A vize gyógyhatású, és virágzik az egészségturizmus a 



1 Tavak és Vizes Élıhelyek Kelet-Európában  

Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata  1

környéken.  A hımérséklet és a víz kémiai összetétele miatt a tó flórája és faunája 
különleges. A tó vize igen enyhén radioaktív, és szulfidokat tartalmaz. Jó néhány 
faj kizárólag ebben a tóban él, és baktériumok képezik a domináns csoportot. 
Elképzelhetı, hogy ez is összefügg a víz gyógyhatásával. 
A Tisza-tó (Kiskörei víztározó) Magyarország legnagyobb mesterséges tava. A 
Tisza jelenleg is folyamatban levı árvízvédelmi munkálatainak részeként 1973-
ban kezdték építeni, és az 1990-es években készült el. Területe 127 km2, és 
hamar népszerő turisztikai célterületté vált. A tónak újonnan kialakult helyi 
ökológiai rendszere van, ahol számos madár és más állatfaj és növényzet él. 
Az osztrák-magyar határon fekvı Fertı tó (Németül: Neusiedlersee) a második 
legnagyobb un. sztyepp tó Közép-Európában. A tó felülete 315 km2,átlagos 
mélysége 1.8 m. A vízgyőjtı területe 1120 km2.  

A tavat nagyrészt nádasok övezik, amelyek jelentıs élıhelyet képeznek, a 
vándorló madaraknak pedig fontos pihenıhelyként szolgálnak. Amikor télen a tó 
jege megfelelıen vastag, a nádat betakarítják. Ennek kettıs célja van: egyrészt 
ökológiai (a szerves anyag eltávolítása, amely másként a tóban rothadna el), 
másrészt gazdasági (a nád több célra, elsısorban építıanyagként értékesíthetı). 
A 20. század elsı felében számos terv készült gátak és más, jelentıs 
beavatkozást jelentı projektekkel kapcsolatban, amelyek tönkre tehették volna a 
tavat és az azt övezı biotópokat, de szerencsére ezek nem valósultak meg. 1993-
ban az osztrák oldalon fekvı “Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park” 
nemzetközileg elismert, IUCN II. kategóriájú védett területté vált. Ez a nemzeti 
park, és a magyar oldalon fekvı Fertı-Hansági Nemzeti Park együttesen a 
világörökség része lett 2001-ben. 

Más fontosabb tavak még Magyarországon a Velencei tó, a Vadkerti tó, amelyek 
jól ismert turisztikai célpontok, és a Szelidi tó, amely a Duna egyik holtágából 
kialakult, szokatlan szikes tó. 

 

 

Tanúhegyek (bazalt és vulkánikus hegyek) Magyarországi tavaknál kiemelt 
jelentıségő a rekreáció és a turizmus 
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Élı Tavak Hálózat Magyarországi partner szervezete a Balatonnál 

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. (Kht.) és a Balaton Fejlesztési 
Tanács (BFT), mint a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet fejlesztésének koordinálásáért 
felelıs szervezetek, képviselik a területfejlesztésben mőködı szervezetek, 
regionális intézmények, kormányzati, önkormányzati hivatalok érdekeit.  

2007. januárban a Balatoni Integrációs Kht. Együttmőködési Megállapodást írt alá 
a késıbbiekben bemutatásra kerülı szervezetekkel. A Megállapodás célja volt: 
partnerség kialakítása hazai és nemzetközi partner szervezetekkel a turizmus és a 
környezetvédelem területén való hatékony együttmőködés érdekében, közös 
projektek megvalósításán keresztül, mint például a Kelet-Európai Élı Tavak 
Hálózata elnevezéső projekt. 

A Balatoni Integrációs Kht. egy non-profit szervezet, amelyet 2000-
ben alapítottak. Szakmai és operatív feladatokat lát el, elısegítve a 
Balaton Kiemelt Üdülıkörzet fejlesztését, valamint 
tevékenységével hozzájárul a BaIaton Régió Stratégai 
Programjának a megvalósításához. A tevékenységi területe 
magában foglalja a vízminıség védelmet, a turizmus fejlesztését, 
közbiztonság megerısítését és az infrastrukturális beruházások 
támogatását.  

A Balaton Fejlesztési Tanács egy térségi fejlesztési tanács, aminek 
létrehozását a területrendezésrıl és területfejlesztésrıl szóló 
törvény írta elı, feladata az üdülıkörzet fejlesztése. A BFT 
jogosult, hogy koordinálja és a rendelkezésre álló fejlesztési 
források segítségével ösztönözze a térség fejlıdését szolgáló 

projekteket. 

A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóságot 1997-ben alapították a 
Balaton-felvidék természeti és kultúrtörténeti értékeinek védelmére 
értékeinek a védelme érdekében. Az Igazgatóság állami 
kutatásokat végez a természet megırzés és élıhely fenntartás és 
helyreállítás területén. Továbbá monitoring és információs 
rendszert üzemeltet, sétautakat, tanösvényeket, természetvédelmi 
bemutatóhelyeket alakítanak ki a környezet védelme érdekében.  

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet az egyik legjobban 
számontartott limnológiai kutatóintézet Magyarországon immár 80 
éve, amely hozzájárult a tótudomány fejlıdéséhez, és a Balatont 
Földünk ökológiai szempontból egyik legjobban kutatott tavává 
tette. Az Intézet a tó megırzéséhez kapcsolódó tudományos 
hátteret biztosítja.  

A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége a Balaton Régióban 
található civil szervezetek érdekeit képviseli. A 27 civil szervezıdés 
több mint 10.000 aktív önkéntest foglal magában, akiknek a 
legfıbb törekvésük a Balaton környezet állapotának és a 
természeti értékeinek védelme.
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Tavak és vizes élıhelyek Lengyelországban 

Lengyelország Európa viszonylag kevés tóval rendelkezı részén helyezkedik el. 
Az országban 7,081 kis-mérető tó található, melyek felszíne alig haladja meg az 1 
hektárt. Összfelszínük 281,377 ha, mely az ország területének 0,9%-át teszi ki. 
Átlagban az 1 - 5 ha kiterjedéső tavak a jellemzıek – összesen 3,112 db, mely az 
ország víztömegének 44%-át teszi ki.  
A tavak nagyrésze az ország északi részén helyezkedik el – a Pojezierze 
Mazurskie, Pomorskie and Wielkopolskie térségben. Ezek közül a Pojezierze 
Pomorskie a legnagyobb mérető, az ország területének csaknem 11%-a. A 
térségben található tavak tiszta vize kiváló lehetıséget biztosít a horgászathoz és 
különbözı vízi sportok gyakorlásához. Az erdısítés mértéke 36%-os, mely 
jelentısen meghaladja az országos átlagot. A térség legnagyobb erdészetei a 
Bory Tucholskie, Bory Piławskie, Puszcza Drawska és a Puszcza Gorzowska. A 
tavi területek 28%-a nagykiterjedéső természetes terület, mely meghatározza a 
térség szabadidıs és rekreációs lehetıségeit. A lengyel tavak többsége kis-
mérető, de igen mély tavak: a legmélyebb tó a Hańcza (113 m). Közel 70 tó 
található az országban, melyek mélysége meghaladja a 40 m-t. A tavak többsége 
a negyedidıszaki eljegesedésbıl származik, habár számos más eredető tó is 
található az országban: pl. hegyvidéki tavak, part-menti tavak, karsztos tavak (pl. a 
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie az osrzág dél-keleti részén), illetve 
mesterséges halas-tavak és víztározók. 

Tavak védelme 
Lengyelországban sokféle eszközzel védik a tavakat. A legtöbb szabályozás a 
vízminıség védelmére vonatkozik. Ivóvizek esetében a víztározóba való bejutás 
szigorúan ellenırzött. Az emberek és állatvilág iránti figyelembıl zajmentes 
övezetek kerültek kialakításra, ahol nem engedélyezett a motorcsónakok 
használata, valamint a halászat és vadászat is csak engedélyek ellenében 
lehetséges. A sporthorgászat nem megengedélyezett azon tavak esetében, ahol 
kereskedelmi célú halászat folyik. Tavi térségek tekintetében a természetvédelmi 
jogi szabályozások 5 nemzeti parkot érintenek: a Wigierski, Wielkopolski, Borów 
Tucholskich, Drawieński és Poleski nemzeti parkot. Ezek mellett számos 
természet-, és tájvédelmi terület és övezet, valamint természeti mőemlék található 
a térségben. 

 
A túlburjánzott növényzett eltávolítása a 
szigeteken, ahol a Küszvágó csér költeni szokott 

A madár-fészkeket veszélyezteti az 
ornitológusok által nem felügyelt nád kivágás  
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Ramsari védelem alatt álló területek Lengyelországban 
Név Terület (ha) 
Biebrzanaki Nemzeti Park 59,233 
Slowinski Nemzeti Park 32,744 
Wigry Nemzeti Park 15,085 
Poleski Nemzeti Park 9,762 
Warta - Torkolat Nemzeti Park 7,956 
Narew Folyó-menti Nemzeti Park 7,350 
Milicz Halastavak Természetvédelmi Terület 5,324 
Druzno Tavi Természetvédelmi Terület 3,068 
Jeziorak Tavi Természetvédelmi Terület 1,618 
Luknajno Tavi Természetvédelmi Terület 1,189 
Swidwie Tavi Természetvédelmi Terület 891 
Karas Tavi Természetvédelmi Terület 815 
Karkonosze Hegység tızeg területei 40 
Összesen 145,075 

⇒⇒⇒⇒ Részletes információ található a lengyelországi Ramsari védelem alatt álló 
területekrıl a következı honlapokon: 
http://www.ramsar.org/profile/profiles_poland.htm 
http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm  

 

Tógazdálkodás 

 Az országban található tavak többbsége gazdasági szempontból hasznosításra 
kerülnek, mely azonban veszélyt és feszültséget hordoz magában. Az intenzív 
vízhasználat növeli a tavak, valamint az élı-, és állatvilág erózióját. A tavak 
csupán 3.2%-a tartozik vízminıség szempontjából elsıfokú kategóriába (ivóvíz), 
mely területek elsısorban a Mazúri-tóhátság területén (L. Hańcza, L. Leliskie) 
találhatóak. A tavak vízének ivóvízként való hasznosítása nem jellemzı, hábár 
fogyasztás céljából kiépítésre került néhány gát a folyóvíz összegyőjtése 
érdekében: például a Goczałkowice gát a Wisła folyón, mely 3.4 millió embert lát 
el ivóvízzel.  

A szennyvíztisztítást elısegítı beruházások ellenére, az elmúlt évek alatt 
összegyőlt szennyezıdés még mindig aktív nem-pontszerő szennyezı forrás, 
mely a rossz vízminıségért felelıs; ideértve a turisták, mezıgazdasági termelık 
által okozott, valamint a levegıbıl bekerülı szennyezıdéseket. A térség állat-, és 
növényvilágát megzavarják a tópartra látogató turisták, valamint a különbözı 
szabadidıs tevékenységek és vízi sportok igénybevétele, illetve tágabb 
értelemben az ezeket kiszolgáló közlekedési és ipari infrastruktúra.  

Lengyelország déli részén kevés természetes tó található (elsısorban kevés 
kismérető hegyvidéki tó), mely maga után vonja, hogy az országnak ezen a 
részén található a legtöbb mesterséges tó. A térségben számos víztározó került 
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kiépítésre, melyek több funkciót is ellátnak (árvízvédelem, kikapcsolódás, 
vízenergia, vízvisszatartás, és hasonló, sokszor egymásnak ellentétes funkció). 
Emellett gyakoriak a halastavak is. A Milicz-i halastavak (Barycz-folyó vízgyőjtıjén 
helyezkedik el) Lengyelország, valamint Európa legnagyobb halastó-hálózata. 
Kiemelt területet jelent a cigányréce, nyári lúd, barna rétihéja, vörösnyakú vöcsök 
és az énekes hattyú számára. Továbbá, a Wisła folyó felsı szakaszán 
elhelyezkedı halastavaknál található a teljes lengyelországi bakcsó populáció. 

Mivel Lengyelország déli részén kevés víztömeg található, így az emebrek és 
madarak részérıl egyaránt nagyobb a szükség önálló tavakra, mint pl. a tavi 
területeken.   

 

Élı Tavak Hálózat lengyelországi partne szervezete a Milicz-i halastavaknál 

A PTPP "pro Natura" 1990-ben alakult non-profit civil szervezet, melynek célja a 
természet védelme és a biodiverzitás megırzése Lengyelországban. A szervezet 
tevékenysége kiterjed a gyakorlati természetvédelmi intézkedések, tervek 
kidolgozására és végrehajtására, tudományos kutatások elvégzésére, ismeretek 
átadására, oktatási programok szervezésére, regionális fenntartható fejlıdés 
elısegítésére ás a kapacitások fejlesztésére. A “Barycz-völgy Fenntartható 
Fejlıdésének Programjának” keretében, a szervezet nemzeti parkokkal, a területi 
közigazgatási szerveivel, önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, valamint egyéb 

civil szervezetekkel mőködik együtt. A szervezet sokrétő 
tevékenységei közül kiemelkedik a fehér gólya védelmét célzó 
10-éves program (beleértve a fészkek javítását – 8,000 
emelvény és élıhely), valamint a halastavak élıvilágának 
megóvása és a problémák kezelése (nádasok és szigetek) a 
“Stawy Milickie” állami halgazdasággal együttmőködve, melynek 
keretében közel 50 madárfaj fészkeit sikerült megóvni 

pusztulástól, pl. a fattyúszerkı vagy a bölömbika esetében. 

 

 
A több év alatt kialakításra került Milicz-i 
halastak mára már a természetes tavakhoz 
hasonlítanak 

Halszerzés során a sekély víz megkönnyíti a 
halfogyasztó madarak életét  
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Tavak és vizes élıhelyek Litvániában 

Litvánia tavai 

Litvánia felszínét az utolsó jégkorszak gleccserei formálták, melynek 
eredményeképpen alföldek és hegyvidékek váltják egymást. Az ország közel egy-
harmadát borítja természetes, vagy fél-természetes ökoszisztéma (erdıség, láp, 
mezı, víz és homok). Az országnak több, mint 50%-án mezıgazdasági termelés 
folyik. Az ország gazdag láp-forrásokkal rendelkezik. Az ország közel 5%-át lepi el 
láp és mocsár, mely szinte teljesen érintetlen természetes területeket foglal 
magába, ahol mezıgazdasági termelés vagy erdıgazdálkodás sosem folyt. Az 
országban több, mint 2,800 természetes tó található, melyek felszíne nem haladja 
meg 0,5 ha-t. A 44.8 km2 területő Drūkšiai tó a legnagyobb, mely 
Fehéroroszország határán található. Az országban elhelyezkedı 6,000 tó 
összesen közel 950 km²-t tesz ki, mely az ország 1.5%-a. A tavak többsége a 
Balti-hátság területén helyezkedik el, mely a Fehéroroszországgal és 
Lettországgal határos országrészen található. Továbbá, 400 db 5 ha-t meghaladó 
mesterséges láp is található, valamint több, mint 10,000 kisebb halastó és 
vízgyőjtı. Litvánia emellett kiterjedt folyó-hálózattal is rendelkezik: közel 760 db 10 
km-nél hosszabb folyó található az országban. A számos folyó és patak között sok 
szabályozatlan medrő, természetes ártérrel rendelkezı folyó is található, melyek 
össz hosszúsága meghaladja a 17,000 km-t. 

Védett területek Litvániában 

Az elmúlt 50 év során a védett területek rendszere Litvániában integrált módon 
került kifejlesztésre. A védett területek kialakulásának dátumát sokan az ısi 
pogány idıkbe teszik. A védett területek rendszere jelenleg kiterjed a természeti 
és kulturális, az élı és élettelen, valamint az egyedi és jellemzı (mind 
természetes, mind a városi) környezet védelmére is. 

A legnagyobb értéket jelentı védett területek és élılények általában együtt 
léteznek. Amíg a biológiai diverzitás közvetlenül függ a sokszínő élettelen 
természettıl közvetlenül függ (domborzat, vízrajz, talaj), addig a kulturális örökség 
a természetes felszíntıl. 

  

Lazacban gazdag patak Labanoras  
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A védett területek rendszerét az alábbi tulajdonságokkal lehetne bemutatni: 
változatos, jellegzetes, integrált, megfelelı, összefüggı és rugalmas. A védett 
területeket szabályozó törvény szerint a védett területek rendszere az alábbi 
kategóriákból épül fel: 

• Védett területek megırzési céllal (szigorúan védett természeti és kulturális 
területek, örökségvédelmi területek és obkejtumok); 

• Integrált védett területek (állami parkok – nemzeti és regionális parkok, 
illetve olyan területek, ahol a bioszféra vizsgálata folyik – bioszféra 
rezervátumok); 

• Ökológiailag védett területek (ökológiai védett zónák); 

• Védett területek helyreállítási céllal (helyreállítandó és nemzedéki 
területek). 

Mielıtt az adott területet nemzeközileg is védett területté nyilvánítanák, 
országosan is azzá kell nyilvánítani, pl. Világörökség védelme alatt álló területek, 
NATURA 2000 területek vagy a Ramsar-i területek, stb. 
Litvániában a természet és kultúra tekintetében jelenleg a legszebb és 
legértékesebb területek tartoznak a védett területek közé. Az 5 nemzeti-, és 30 
regionális park, a 254 rezervátum, 2 kulturális és 3 természetvédelmi terület, a 
bioszféra rezervátum, valamint a közel 400 természeti örökség az ország 
területének 12%-át fedi le.  A természetvédelmi területek és más, ökológiai 
szempontból fontos többé-kevésbé természeti területek egy ún. Természeti 
Kerettel, egy felszín megırzési ökológiai kompenzációs zónával vannak 
összekötve. Jelenleg folyamatban van az EU-s szinten fontos védett területek 
hálózatának, a Natura 2000-nek a kiépítése. 
A területek többsége még akkor vált védetté, amikor még az összed föld az Állam 
tulajdonában állt. Miután Litvánia 1991-ben függetlenné vállt, a természetnek két 
kihívással kell szembenéznie: a földek privatizációjával és vissza-privatizációjával, 
valamint az ugar és pihentetett területek megmővelésének gazdasági 
kényszerével. Továbbá, mivel Moszkvának a termelés növelése és az elszigetelés 
erısítése volt a célja, az országban mára súlyos környezeti problémák, 
technológiai visszamaradás és politikai érzéketlenség következett be. 

Az uniós strukturális alapok 2004-óta érhetıek el Litvánia számára. Nagy 
hangsúlyt fektettek a tervezési intézkedésekre, melyek a további intézkedések 
alapját jelentették. A nemzeti és regionális parkok tekintetében 20, a 
természetvédelmi területek esetében 10 irányítási (menedzsment) terv került 
kidolgozásra. A Natura 2000-es területeken (20 védett terület) különbözı 
természetirányítási intézkedések kerületek megvalósításra, mint pl. kaszálás, 
bozóttisztítás, élıvilág helyreállítása, stb., valamint vizuális információs rendszer 
elemeinek a beszerelése és 13 nemzeti és regionális parkban kiépítésre kerületek 
a látogatók fogadásához szükséges minimális követelmények. Jelenleg több, mint 
300 szálláshely (kempingek, fogadók, stb.) és több, mint 200 tanösvény és öko-
turista útvonal létezik. 9 látogató központ került felújításra, építésre, vagy jelenleg 
is az alatt áll. 8 sérült terület került helyreállításra (pl. használaton kívüli kıbányák, 
elhagyatott épületek, stb.). Továbbá a felszín megtisztításával kapcsolatban 
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számos intézkedés került megvalósításra (pl. vizenyıs területek), valamint 
monitoring céljára erıforrások lettek elkülönítve a szükséges eszközök 
beszerzésével és a módszertan kidolgozásával párhuzamosan, stb.  

Ramsari védelem alatt álló területek Litvániában 

Név Terület (ha) 
 Čepkeliai  10,590 
  Kamanos  5,195 
  Viešvilé  3,216 
 Žuvintas  7,500 
  Nemunas Delta  23,950 
Összesen 50,451 

⇒⇒⇒⇒ Részletes információ található a litvániai Ramsari védelem alatt álló 
területekrıl a következı honlapokon: 
http://www.ramsar.org/profile/profiles_lithuania.htm 
http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm  

A lápok élıvilágának megóvását a litván kormány kiemelt prioritású feladatnak 
nevezte a “Nemzeti Élıvilág Stratégiájában és Intézkedési Tervében”, mely a 
“Lápok Ökoszisztémájának Védelmével” és a “Védett fajokkal” kapcsolatos 
általános intézkedései tervekben is hangsúlyozva lett. A lápok ökoszisztémájának 
védelmét elısegítı intézkedési terv célja a vizenyıs területek megóvása, további 
kiaknázásuknak megtiltása, és nem utolsó sorban a kiásott tızeg területek, 
valamint a sérült lápvidékek helyreállítása. Az intézkedések magukba foglalják a 
jogi háttér javítását, az intézményi rendszer erısítését, a területi tervezést/dizájnt, 
kutatást, monitoringot, tájékoztatást, képzést és oktatást. A lápok és élıviláguk 
védelme kiemelt szerepet tölt be a Nemzeti Környezetvédelmi Stratégiában is, 
azonban jelenleg sok láp csak részben védett, sok fontos láp esetén hiányzik a 
részletes élıvilággal kapcsolatos közösségi tájékoztatás. 

Élı Tavak Hálózatának litván partnerszervezete a Labanoras Regionális 
Parknál 

Litvánia területérıl a Labanoras Regionális Park Igazgatósága, valamint az 
Európai Természetvédelmi és Madártani Állomás (országos civil szervezet) 
vesznek részt a hálózatban. 1992-es megalakulás óta a park igazgatóságának 10 
alkalmazottja irányítja Litvánia legnagyobb regionális parkját. A labanorasi erdı az 
egyik legnagyobb kiterjedéső Litvániában, mely számos tavat, dagadó lápot és 
partmenti mocsaras területet foglal magába. A vidék természeti szépsége, 
valamint kulturális és történelmi értéke számos turistát vonz a térségbe, ezért a 
park mindennapos fenntartási feladatainak ellátása mellett a park igazgatósága 
nagy hangsúlyt fektet a térség látogatottságának növelésére is. A park 
igazgatóságának munkáját segíti a természetvédelmi állomás, mely felügyeli az 
állandó önkénteseket.
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A TAVAK ÉS VIZES ÉLİHELYEK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS 
EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK 

A tavak és vizes élıhelyek védelmével és a természetvédelemmel kapcsolatos 
felelısségekre vonatkozóan nincs standard EU szabályozás, ez országról 
országra változik. Általában a politika minden szintjének van valamilyen szintő 
felelıssége: 

• A helyi (önkormányzati) szint gyakran a terület tulajdonosa. A legtöbb 
országban az önkormányzatok felelısek a területfejlesztési és rendezési 
tervekért valamint a szennyvíz kezeléséért. 

• A legtöbb országban  a regionális vagy szövetségi szinten a környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos felelısséget – néhány kivételtıl 
eltekintve – a regionális szintre telepítették. Az országok a védett területek 
kijelöléséért felelısek. 

• A nemzeti (országos) szint az EU szerzıdéses tagállama, amely EU 
Irányelveknek a nemzeti jogszabályokba történı átültetéséért, valamint a 
nemzetközi egyezményekbıl eredı kötelezettségek teljesítéséért viseli a 
felelısséget. A nemzeti szint a felelıs a nemzeti parkok és különféle 
nemzetközi védettségi kategóriákba tartozó területek, mint pl. a UNESCO 
Világörökség, MAN Bioszféra Megırzés és a Ramsari vizes élıhelyek 
területeinek kijelöléséért. 

A legtöbb országban vízgyőjtı területekhez rendelt független vízügyi hatóságok 
vannak, amelyek felelısek a felszíni és felszín alatti vizekért. A vizzel és 
víztestekkel kapcsolatosan az Európai Unióban a 2000/60/EC számú EU Víz 
Keret-irányelv (VKI)  a legfontosabb és legkiterjedtebb jogi keretrendszer.  

Az EU Víz Keret-irányelv (VKI) 

“A víz nem olyan kereskedelmi termék mint a többi, hanem inkább örökség, 
amelyet ennek megfelelıen kell óvni, védeni és  kezelni.” 

Az emberi túléléséhez és fejlıdéshez elengedhetetlen a víz. Alapvetı elem az 
emberi élethez és szükség van rá sok ipari tevékenység és folyamat esetében is. 
A természetben megfelelı mennyiségben és minıségben rendelkezésre kell 
állnia ahhoz, hogy fenntartsa az állatvilágot, a növényzetet és az egyedi ökológia 
rendszereket. A túl sok víz emberi életek elvesztését és komoly károkat okozhat, 
amint az csaknem minden évben tapasztalható az Európai Unióban is. A túl kevés 
víz ugyanolyan romboló hatású lehet, mint pl. a szárazságok esetén, amelyek 
egyre gyakoribbak. A klímaváltozás hatására ezek az események várhatóan 
egyre gyakoribbak és szélsıségesebbek lesznek. A fentiekben leírt tényezık 
közötti fenntartható egyensúly megtartása a célja a 2000-ben elfogadott Víz 
Keret-Irányelvnek (VKI), amely lefekteti egy korszerő, holisztikus és ambiciózus 
vízügyi  politika alapjait az Európai Unióban.  
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Az EU vízügyi politikája – Rövid áttekintés 

A Víz Keret-Irányelv létrehozza azt a jogszabályi keretet, amelynek végsı célja, 
hogy elegendı mennyiségő és jó minıségő vizet biztosítson egész Európában. A 
legfontosabb céljai az alábbiak: 

� a vizek védelmének kiterjesztése minden víztestre, azaz szárazföldi és 
tengerparti felszíni vizekre valamint a talajvízre 

� 2015-re elérni a “jó állapotot” minden víztest esetében  
� a vízgazdálkodás vízgyőjtı alapúra helyezése 
� a kibocsátási határértékeknek a környezetvédelmi minıségi szabványokkal 

történı összekapcsolása 
� biztosítani, hogy a víz ára megfelelıen ösztönzi a felhasználókat a 

vízkészletek hatékony felhasználására 
� az állampolgárok szorosabb bevonása 
• a jogi szabályozás ésszerősítése. 

Az Irányelv meghatározott két területet, ahol speciálisabb szabályozásra van 
szükség: a talajvíz (17. Cikkely) és a elsıbbségi vegyi anyagok (olyan vegyületek, 
amelyek az egész EU területén szennyezik a felszíni vizeket, 16. Cikkely).  Az új 
Talajvíz Irányelvet (2006/118/EC) 2006-ban fogadta el az Európai Parlement és a 
Tanács, míg az elsıbbségi anyagokra vonatkozó irányelv még egyeztetés alatt 
áll. 

VKI: A megvalósítás menete  

A VKI egyértelmő határidıket állít fel az egyes követelmények elérésére, amelyek 
összességében egy ambiciózus menetrendet alkotnak.   
Év Kérdéskör Hivatkozás 
2000 Az Irányelv hatályba lépett Cikkely:. 25 
2003 Átültetése a nemzeti jogszabályokba 

A Folyó Vízgyőjtı Kerületek és az illetékes hatóságok 
meghatározása 

Art. 23  
Cikkely:. 3 

2004 A vízgyőjtı jellemzése: ható tényezık, hatások és gazdasági 
elemzés 

Cikkely:. 5 

2006 A monitoring rendszer felállítása 
A nyilvános konzultációk megkezdése (legkésıbb) 

Cikkely:. 8  
Cikkely:. 14 

2008 A vízgyőjtı gazdálkodási terv egyeztetési változatának ismertetése Cikkely:. 13 
2009 A vízgyőjtı gazdálkodási terv véleges változatának elkészítése, 

beleértve az intézkedési programot is 
Cikkely:. 13 & 
11 

2010 Az árképzési politika bevezetése Cikkely:. 9 
2012 Az intézkedési program mőködésének megkezdése Cikkely:. 11 
2015 A környezetvédelmi célok elérése 

Az elsı vízgyőjtı gazdálkodási ciklus véget ér 
A második vízgyőjtı gazdálkodási terv és az elsı árvízi kockázat 
kezelési terv 

Cikkely:. 4 

2021 A második vízgyőjtı gazdálkodási ciklus véget ér Cikkely:. 4 & 13 
2027 A harmadik vízgyőjtı gazdálkodási ciklus véget ér, a célok 

elérésének végsı határideje 
Cikkely:. 4 & 13 
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2007. márciusában az Európai Bizottság publikálta a “Fenntartható vízgazdálkodás 
irányai az Európai Unióban” címő dokumentumot, amely az EU Víz Keret-Irányelv 
megvalósítási folyamatában a második jelentés. A jelentés fıbb eredményei az 
alábbiak. Azoknak a víztesteknek a hányada, amelyek minden, a VKI-ban rögzített 
célt kielégítenek, igen alacsony, egyes tagállamokban mindössze 1%. A nagyszámú 
“veszélyben” minısítéső területek egyértelmően összefüggnek azokkal a sőrőn 
lakott területekkel és régiókkal, ahol a vízhasználat intenzív vagy gyakran nem 
fenntartható. Továbbá, ez az elsı eset Közösségi szinten, hogy  a VKI átfogóan 
tekintetbe veszi az összes ható tényezıt és hatást, beleértve az ökológiai 
rendszerek szerkezeti leromlásának problémáit és a biológiai paraméterekre 
gyakorolt hatásokat.  Sok tagállam úgy kezelte ezt a kihívást, hogy “legrosszabb 
esetre” vonatkozó becsléseket használtak a vizes ökológiai rendszerek egészségi 
állapota és a biodiverzitással összefüggı indikátorok értékelésekor.   

Tovább menve, az EU vízügyi politikája már jóval a VKI elfogadása elıtt foglalkozott 
egyes fontos ható tényezıkkel, mint pl. a lakossági szennyvíz kibocsátások okozta 
szennyezések, a mezıgazdaságból származó tápanyagok, veszélyes anyagok ipari 
kibocsátása. E ható tényezık összevont elemzése világosan feltárja, hogy e 
jogszabályok foganatosítása eltérı (egyes tagországokban igen alacsony mértékő). 
Ott, ahol megfelelı beruházások történtek az elmúlt 10-30 évben, a problémák nagy 
részét megoldották. A 2004-ben csatlakozott tíz, és a 2007-ben csatlakozott két 
tagország (együtt EU-12 országok) esetében a pontszerő források szabályozásával 
kapcsolatos, nagy beruházás-igényő szabályozás foganatosítására átmeneti 
idıszak áll rendelkezésre, amely a legtöbb esetben 2015-ig tart. 

A lakossági szennyvízbıl eredı szennyezések – jelenlegi állapot 

Az Európai Közösség elfogadta a 91/271/EEC számú, a városi szennyvíz 
tisztításra vonatkozó Irányelvet, amely a nagyobb községek, kis- és nagyvárosok 
lakossági szennyvíz kibocsátásának szabályozására irányult. Az Irányelv 
világosan meghatározza, hogy milyen tisztítási módszereket kell alkalmazni.  

Az EU-15 országokban a szennyvíznek jelentıs hányada nem kerül megfelelı 
kezelésre a felszíni vizekbe történı kibocsátás elıtt. A 2003. január 1-i állapot 
szerint a tagországok csak 81%-ban valósították meg az Irányelvben elıírtakat. A 
legtöbb hiányosságot az okozza, hogy nincs megfelelı kezelés, vagy pedig 
nincsenek kijelölve az “érzékeny területek”, amelyeken szigorúbb tisztítási 
követelményeket kellene alkalmazni a sérülékeny tavak, tengerparti és tengeri vizek 
tápanyagoktól történı védelme érdekében. A Bizottság egyes esetekben vitatja az 
egyes tagországok által jelentett megvalósítási mértéket is. Következésképpen, az 
utóbbi években a Bizottság döntı jogi lépéseket tett több tagországgal szemben.  

Az EU jelentıs mennyiségő közösségi forrást (fıként kohéziós alapot) költött el a 
tagországokban levı szennyvíztisztító telepek társfinanszírozására. Pl. a 2000-2006 
idıszakban 9 milliárd eurót különítettek el 4 EU-15 ország számára, és 5.6 milliárd 
euro-t az EU-10 országokra. Az új EU-12 országokban a becslések szerint mintegy 
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35 milliárd euro-ra lesz szükség az elkövetkezı 10 évben ahhoz, hogy meg tudjanak 
felelni az Irányelv követelményeinek. 

A mezıgazdaságból származó nitrát szennyezés – jelenlegi állapot 

A mezıgazdasági eredető diffúz szennyezés komoly fenyegetést jelent az EU 
vizeire. A Nitrát Irányelv megvalósításáról készült 3. jelentés megerısíti, hogy a 
mezıgazdaság jelentıs mértékben hozzájárul a felszín alatti és felszíni vizek 
nitrát szennyezıdéséhez, és az eutrofizációhoz. Az utóbbi években haladás 
történt az Irányelv megvalósításában, de az még nem teljes és további munkára 
van szükség e területen.  A nitrát érzékeny területek - amelyek részaránya az EU-
15 országokban az 1999-es 35.5%-ról 2003-ra 44%-ra nıtt – kijelölését be kell 
fejezni, különösen a dél-európai tagállamokban. A cselekvési programok 
minıségét és megvalósítási mértékét javítani kell, beleértve a komolyabb lépések 
beépítését, ha nyilvánvaló, hogy az Irányelvben rögzített célok nem teljesülnek. 

Átültetés a nemzeti jogszabályokba – negatív kép  

A megadott, 2003. decemberi határidıig kevés EU-15 tagország ültette át a Víz 
Keret-Irányelvet a nemzeti jogszabályokba. A Bizottság 11 szabálysértési ügyet 
indított el, és a Bíróság 5 tagországot ítélt el azért, mert nem jelentette a VKI 
jogszabályokba való átültetését. A bíróság tisztázott továbbá számos, az 
átültetéssel kapcsolatos kérdést. Az EU-12 tagországok esetében a nemzeti 
jogszabályokról történı értesítés határideje a csatlakozásuk dátuma volt, amelyet 
minden ország betartott.  

Az átültetés minısége gyenge. Egy elızetes értékelés alapján a Bizottság 
megállapította, hogy 19 tagországban jelentıs hiányosságok vannak a 4., 9. és 14. 
Cikkely tekintetében. A legtöbb tagországban a VKI átültetése nem teljesen konform 
az Irányelvvel. A Bizottság  nagy prioritást ad e negatív megállapítások 
vizsgálatának. 

Adminisztratív berendezkedés (3.Cikkely) – Bíztató kezdet  

A jogszabályokba történı átültetést követı fontos lépés a vízgyőjtı kerületek és 
az ezekhez tartozó kompetens hatóságok kijelölése (a 3. Cikkelynek 
megfelelıen). A legtöbb tagország idıben jelentette a feladat elvégzését a 
Bizottságnak. A késedelmes jelentés miatt a Bizottság 9 szabálysértési ügyet 
kezdeményezett, amelyek egy kivétellel mára megoldódtak. 
Bár az adminisztratív berendezkedés a legtöbb esetben képesnek tőnik a 
megfelelı megvalósítás elvégzésére, a valós teljesítmény csak a következı 
néhány évben válik nyilvánvalóvá. Azonban az nem tisztázott, hogy az 
együttmőködések a tagállamokon belüli  különbözı hatóságok között hogyan 
funkcionálnak. 
A legtöbb olyan tagország, amely nemzetközi vízgyőjtı része, létrehozta a 
szükséges megállapodásokat és együttmőködési szerkezetet. Azonban néhány 
esetben ez a folyamat még zajlik, vagy világossá vált, hogy a nemzetközi 
együttmőködési berendezkedést javítani kell. A 3. Cikkellyel kapcsolatos értékelés 
további következtetései a Bizottság személyzeti munkaanyagában találhatók. 
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Környezeti és gazdasági elemzés (5. Cikkely) – Nagy eltérések és súlyos 
hiányosságok  

Az elsı VKI elemzés az emberi tevékenység hatásaira vonatkozó átfogó 
környezet értékelést és a vízhasználatok és a költség-megtérülés gazdasági 
elemzését is magában foglalja. A legtöbb tagország idıben benyújtotta a 
jelentéseit. A Bizottság két olyan tagország ellen folytat szabálysértési eljárást, 
amelyek csak az elsı (félkész) jelentést nyújtották be, és azt is jelentıs 
késedelemmel. 

Általánosan megállapítható, hogy a legtöbb tagállam jelentıs energiát fordított 
ebbe az elsı elemzésbe, amely egy olyan információ bázist hozott létre, ami 
korábban nem létezett az EU-ban. Azonban a jelentések minısége és a 
részletesség szintje erısen változó. 

Több tagállam jó vagy kielégítı szintő jelentést készített, azonban minden 
esetben szükség van a hiányos adatok pótlására ahhoz, hogy a megfelelıen 
szilárd alapok álljanak rendelkezésre a 2009-ben esedékes vízgyőjtı 
gazdálkodási tervekhez.  Egyes jelentések nyilvánvalóan nem elégítik ki az 
Irányelv követelményeit. A gazdasági elemzés a legnagyobb gyengesége e 
jelentéseknek. Ez különösképpen vonatkozik a vízzel kapcsolatos szolgáltatások 
és vízhasználatok megfelelı meghatározására és a költség-megtérülés szintjének 
értékelésére. Ezen megállapítások részletesebb magyarázata a Bizottság 
személyzeti munkaanyagában található. 

Javaslatok a tagországok számára – Cselevés 2009-ig  

A tagországoknak el kell készíteniük a vízgyőjtı gazdálkodási terveket 2009 év 
végéig, és 2010-ben be kell vezetniük a víz árképzési politikát. A megvalósítás 
eddigi tapasztalatait alapul véve még mindig sok idı áll rendelkezésre a helyzet 
javítására és az adathiányok csökkentésére. Továbbá, a nyilvánosság 
tájékoztatásának és a konzultációnak a követelménye a tervek készítése során, 
nagyobb átláthatóságot, és jobb megalapozottságot kíván a tekintetben, hogy 
milyen intézkedések szükségesek és költség-hatékonyak, és milyen kivételek 
támaszthatók alá. Emiatt a Bizottság arra ösztönzi a tagországokat, hogy különösen 
az alábbi 3 területre fókuszáljanak: 

a) A jelenlegi hiányosságok kiküszöbölése..  
 E cél teljesítése érdekében a tagállamokat biztatják, hogy: 

• teljes mértékben hajtsák végre a többi, releváns EU Irányelv, (különös 
tekintettel a városi szennyvízre és a nitrátokra vonatkozók) követelményeit; 

• vezessék be az Irányelv által megkövetelt összes gazdasági eszközt 
(árképzés, vízszolgáltatási költségek megtérülése, környezeti és erıforrás 
költségek, és szennyezı fizet elv). Ezen gazdasági eszközök teljes 
mértékő kihasználása hozzájárul a valóban fenntartható vízgazdálkodás 
kialakításához; 

• vezessenek be egy,  az Irányelv végrehajtásának, és a “jó ökológiai 
állapot” elérésének alapját képezı átfogó nemzeti ökológiai értékelési és 
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osztályozási rendszert. A jelenlegi interkalibrációs gyakorlat hiányosságait, 
amilyen gyorsan csak lehet,  ki kell javítani. Kizárólag a szilárd és 
megbízható ökológiai értékelés fogja a bizalmat és a VKI hitelét 
megteremteni; 

• egyes kulcsfontosságú kérdések (mint pl. az erısen módosított víztestek, a 
kockázat értékelés kritériumai, vagy a felszín alatti vizek mennyiségi 
kérdései) esetében javítsák a módszereket és a megközelítési módokat, 
valamint javítsák az összehasonlíthatóságot az egyes tagállamok között, 
különösen a nemzetközi vízgyőjtık esetében; 

• jelentısen csökkentsék a meglevı adathiányt és más hiányosságokat az 
5.Cikkelynek megfelelı elemzések esetén, amelyek részét képezik a 
vízgyőjtı gazdálkodási tervek készítésének.  

b) A fenntartható vízgazdálkodás integrálása más területekbe. 
E cél elérése érdekében a tagországokat bíztatják, hogy:  

• biztosítsák, hogy azon infrastruktúra és fenntartható humán projektek 
esetében, amelyek a vízi környezet leromlását okozhatják, megfelelı 
környezetvédelmi hatásvizsgálaton menjenek keresztül. E tekintetben 
kulcskérdés a 4.7 cikkely teljes átültetése a jogszabályokba és megfelelı, 
átlátható és összehangolt alkalmazása; 

• biztosítsák a megfelelı anyagi források hozzárendelését. E cél elérése 
érdekében fontos, hogy a nemzeti források és az EU finanszírozási 
eszközei (pl. a Közös Mezıgazdasági Politika és a Kohéziós Politika) a 
lehetı legjobban ki legyenek használva. A nemzeti források biztosítása a 
vízügyek javítása érdekében ezideig nem volt elegendı ahhoz, hogy a VKI 
környezeti elemzésében megállapított összes szükségletet lefedje.  

c) A nyilvánosság részvételének legjobb kihasználása.  

• A nyilvánosság részvételét lehetıségként kell tekintetbe venni. Az 
önkéntes jelentéstétellel kapcsolatosan folyó munka és az Európai Vízügyi 
Információs Rendszer segít a nyilvánosság átlátható módon történı 
informálásában. 

Az Európai Bizottság hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a klímaváltozással 
foglalkozni kell a vízgazdálkodás területén. A klímaváltozás, beleértve a 
megnövekedett mértékő szárazságokat és árvizeket, növelheti annak a 
kockázatát, hogy a VKI célkitőzései nem lesznek teljesíthetık. Az extrém idıjárási 
események bekövetkezésének megnövekedett kockázatával részben foglalkozik 
az árvizekre vonatkozó Irányelv. Az Európai Klímaváltozási Programban és a 
tervezett “Zöld Jelentés” a klímaváltozáshoz történı alkalmazkodásról c. 
dokumnetumban szereplı mérséklési és alkalmazkodási politikát kiegészítendı, a 
Bizottság arra buzdít, hogy minden létezı lehetıséget használjanak ki a 
tagállamok a klímaváltozással kapcsolatos enyhítési és alkalmazkodási 
stratégiáknak a vízgyőjtı gazdálkodási tervekbe és az EU vízügyi politikájába 
történı további  integrálására. 
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A Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség elkötelezett az 
ambíciózus Európai Vízügyi Információs Rendszer (WISE) 2010-ig történı 
kifejlesztése mellett. A WISE rendszer fogja képezni a középpontját azoknak az 
erıfeszítéseknek, amelyek az európai vízügyi politika érdekében történı 
információ terjesztés korszerősítésére irányulnak. Szerves része az olyan 
szélesebb körő kezdeményezéseknek mint pl. a Közös Környezeti Információs 
Rendszer (SEIS) vagy az INSPIRE. 

A civil szervezetek szerepe a VKI végrehajtásában 

A VKI két fı érvet jelöl meg a nyilvánosság részvételének kiterjesztése mellett. Az 
elsı az, hogy a vízgyőjtı gazdálkodási tervek céljainak elérése érdekében teendı 
megfelelı intézkedések tartalmazni fogják különféle csoportok érdekeit. A 
második pedig a célok átlátható módon történı megfogalmazásából adódóan a 
kikényszeríthetıségre, az intézkedések elrendelésére, és a beszámolás 
szabványossá tételére vonatkozik. 
A tagállamoknak 2009. decemberéig el kell érniük a következı fontos 
mérföldkövet, a vízgyőjtı gazdálkodási terveket. Ezek a tervek valódi további 
javulást fognak hozni a teljes vízrendszerben a programokon és intézkedéseken 
keresztül (amelyeknek 2012-re mőködniük kell), és 2015-re teljesítik az 
Irányelvben megfogalmazott célokat. A VKI megköveteli a tájékoztatást és 
konzultációt a vízgyőjtı gazdálkodási tervek kialakításakor. A vízgyőjtı 
gazdálkodási tervek egyeztetési változatát 2008. elejétıl nyilvános konzultációra 
kell bocsátani, és hozzáférhetıvé kell tenni azokat a háttér dokumentumokat, 
amelyeken a döntések alapulnak. 
A civil szervezeteknek ki kell használni az alkalmat annak elemzésére, hogy a 
gazdálkodási tervek - és különösen a tervezett intézkedések - elég ambíciózusak-
e ahhoz, hogy a célok teljesüljenek. Meg kell vizsgálniuk, hogy a tervek a 
szolgáltatásokat és vízhasználatokat helyesen határozták-e meg, illetve a költség 
megtérülés szintjét helyesen becsülték-e meg. Meg kell vizsgálni továbbá, hogy 
az Irányelv által megkövetelt gazdasági eszközök (a víz megfelelı árképzése, a 
vízzel kapcsolatos szolgáltatások költség megtérülése, a környezet és erıforrás 
felhasználás költsége, a szennyezı fizet elv) bevezetésre kerülnek-e. Foglalkozik-
e a klímaváltozással megfelelı enyhítési és alkalmazkodási intézkedések 
formájában. 
2004. májusában a WWF felmérést készített a nyilvánosság részvételének 
szintjérıl és minıségérıl a Víz Keret-Irányelven belül. A VKI útmutató 
dokumentumának “a nyilvánosság részvételére” vonatkozó definícióját alapul 
véve megvizsgálta a részvételt 9 minta vízgyőjtın. A dokumentum a részvétel 
gyakorlatában a tájékoztatás, a nyilvános konzultáció, aktív részvétel eszközeit 
különbözeti meg. A WWF felmérésébıl származó “pillanatfelvétel” rámutat, hogy 
a nyilvánosság részvételének szintje általában igen alacsony, mind a minta 
vízgyőjtıkön (PRB), mind pedig a “valódi” VKI végrehajtásában. Ezért a 
tagországoknak nagyobb erıfeszítéseket kell tenni a nyilvánosság részvételének 
érdekében azért, hogy a PRB Eredmények Jelentés ajánlásainak gyakorlati 
bevezetése megtörténjen. 
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A WWF az alábbi fı korlátokat azonosította: 

• Ismeret és szakértelem hiánya. 
A nyilvánosság részvételének valódi értelmét és a teendıket még mindig 
kevéssé értik, annak ellenére, hogy létezik a VKI CIS “A nyilvánosság 
részvétele” c. útmutató dokumentum.  Egyes minta vízgyőjtıkön a jó akaratot 
akadályozza a szakértelem hiánya a hatékony részvételi folyamat 
kialakításában. Különösen hangsúlyozni kell, hogy a tájékoztatás nem azonos 
sem a konzultációval, sem pedig az érdekeltek aktív bevonásával. 

• A kompetens hatóságok nem tartják fontosnak a nyilvánosság részvételét 
Mind a minta vízgyőjtıkön, mind pedig a VKI “valódi” végrehajtásánál a 
kompetens hatóságok nehezen tudják tartani a VKI határidıket. 
Erıfeszítéseiket a gyors “eredmények” elérésére koncentrálják ahelyett, hogy 
a megfelelı következtetéseket és eredményeket az érintettek bevonásával 
érnék el, mivel ez túlzottan sok idıt  és know-how-t igényel, amelyeket nem 
akarnak a munkába belefektetni. Ez hiba, mivel a tervek érdekeltek által való 
elfogadása nélkül nem érhetık el valódi eredmények. 

• A környezetvédelmi civil szervezetek nem rendelkeznek megfelelı 
erıforrásokkal. 
Igen korlátozott erıforrásaik miatt a környezetvédelmi civil szervezeteknek 
fontossági sorrendet kell felállítaniuk, hogy mely részterületen kívánnak 
tevékenykedni. Így, ha egy minta vízgyőjtı próbálkozás nem mőködik 
megfelelıen, túlságosan látszólagos, vagy nem vezet közvetlen döntésekhez, 
akkor is egyes civil szervezeteknek más, olyan tevékenységekre kell 
fókuszálniuk, amelyeknél a lobbi tevékenységüket hatékonyabbnak látják. 

A WWF úgy tekinti, hogy a VKI CIS PRB (minta vízgyőjtı) kísérletben az 
érintettek bevonása kulcsfontosságú elem kellett volna, hogy legyen, és sajnálja, 
hogy kimaradt egy lehetıség arra, hogy a nyilvánosság részvételével kapcsolatos 
tapasztalatokra tegyünk szert a minta vízgyőjtık elméletileg kedvezı feltételei 
mellett.  Ezt tovább súlyosbítja az a tény, hogy a tesztelés az 5. Cikkely szerinti 
elemzés tekintetében a VKI kötelezettségekre vonatkozott, vagyis a VKI 
végrehajtásának alapjaira. Sok tagállam és minta vízgyőjtı elmulasztotta azt a 
nagyszerő lehetıséget, hogy mőködı részvételi módszereket  dolgozzon ki a VKI 
követelmények sikeres teljesítése érdekében. 
A nyilvános részvételre vonatkozó VKI CIS dokumentum hangsúlyozza, hogy az 
érintettek bevonása győlésekbe és az eredmények kommunikációja egy 
szélesebb nyilvánosság felé ugyan olyan fontos mint az 5. Cikkely szerinti 
elemzés technikai kidolgozása. 
A nyilvánosság részvételének szintjével és minıségével kapcsolatosan nem 
állnak rendelkezésre elemzések a jelenlegi állapotról, ám egyes bizonyítékok arra 
utalnak, hogy a helyzet még nem javult. Következésképpen a civil szervezeteknek 
ki kell tartaniuk a háttér információk bekérése és a részvétel módozatainak 
kialakítása, valamint a szükséges erıforrások megszerzése mellett, hogy 
lehetıvé váljon aktív részvételük.      
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FENNTARTHATÓ HALÁSZAT 

A belföldi halászat szabályozása az Európai Unióban 

Az utolsó két EU bıvítés óta uniós szinten a belföldi halászati szektor szerepe 
jelentısen megnıtt. Habár a Közös Halászati Politikában a belföldi halászat nem 
szerepel a megırzési intézkedések célcsoportja között, pénzügyi támogatást 
mégis elkülönítettek rá a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközök keretében, és 
várhatóan az Európai Halászati Alapból is el fognak. (http://ec.europa.eu/fisheries 
/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_en.htm) 
A pénzügyi támogatást a strukturális alapok alapvetı célkitőzései is szükségessé 
teszik, miszerint a Közösség különbözı területei között ösztönözni kell a 
társadalmi-gazdasági kohéziót. Eddig azonban nem született önálló EU 
szabályozás a belföldi halászatról, habár a 1198/2006 sz. tanácsi határozat 
létrehozza az Európai Halászati Alapot, valamint megfogalmazza a halászati 
szektor, a halászati területek, valamint a belföldi halászat fenntartható 
fejlesztésének kereteit a Közösség számára. 

Az Európai Halászati Alap-nak megfelelıen a tagállamok Nemzeti Stratégiai 
Tervet készítenek, melynek célkitőzései között szerepel a vízgazdálkodási 
szektor fenntartható fejlesztése; a halászati termékek feldolgozásának és 
marketingjének fenntartható fejlesztése; a belföldi halászat fenntartható 
fejlesztése, valamint a halászati területek fenntartható fejlesztése, beleértve a 
prioritások kialakításának feltételeit. A tagállamok operatív programjai (2007-
2013) a fenti célok megvalósítását támogató intézkedéseket foglalnak magukba, 
melyeket az Európai Bizottság pénzügyileg támogat. A halászati kapacitások és 
lehetıségek közötti tartós és maradandó egyensúly kialakítása, valamint az egyes 
prioritások specifikus célterületeinek hatékonyságának és az alaphelyzet 
fejlıdését mérı indikátorok kialakítása érdekében az operatív programoknak meg 
kell felelniük a közös halászati politika, valamint a nemzeti stratégiai terv 
alapelveinek. 

Az Európai Halászati Alap 2. Fejezete a halgazdálkodásra, belföldi halászatra, 
valamint a halászati termékek feldolgozására és marketingjére vonatkozik. A 38 
paragrafus a vízi állat és növényvilág védelme és javítása érdekében az alábbi 
intézkedéseket tartalmazza: 

1.  Az Európai Halászati Alap támogathat olyan közös érdekeket szolgáló 
intézkedéseket, melyek célja a vízi állat-, és növényvilág védelme és javítása 
a vízi környezet állapotának jobbá tétele mellett. 
2.  Ezek az intézkedések az alábbiakhoz kapcsolódhatnak: 

(a) Rögzített, vagy mozgatható megoldások építése vagy kialakítása, melyek 
a vízi állat-, és növényvilág védelmét és javítását szolgálják, vagy 

(b) Belföldi vizek helyreállítása, beleértve a költözı fajok költıhelyeit és 
vándorlási útvonalait, vagy 

(c) A Natura 2000 keretében a halászati tevékenységek által érintett 
környezet védelme és javítása, kivéve a mőködési költségeket. 
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Tények és adatok: Fenntartható halászat a hálózat tavainál 

Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Vízgyőjtı terület 
/ tó felszíne 
(km²) 

33,740 / 270 47,800 / 3.555 5,775 / 594 5,5345 (Barycz-folyó) / 70 
(halastavak) 

11,487 / 536 

Halászat napjainkban 

Halászatra 
alkalmas terület 
nagysága 

270 km2 2,500 km2 594 km2 Kb. 100 km2 535 km2 (kivéve néhány 
sekélyebb részt) 

Azon területek 
nagysága, ahol 
a halászat 
korlátozva van 

500 ha 340 – 1,048 km2 (egy km-
es sáv a parttól) és a teljes 
déli rész (Pihkva-tó: 708 
km2) 
 

A fogassüllı halászata 
korlátozott az ívás 
idıtartama alatt 

A halastavak közel 60%-
án természetvédelmi 
korlátozás van életben, 
mely korlátozza a 
tenyésztett halak számát. 

Nem ismert 

Halászat 
hagyományos 
formája 

Passzív halászati 
eszközök – eresztı háló 

• Hálók 
• Csapda-hálók 
• Horgászbot és orsó 

(sporthorgászat) 

• Nagyhálós halászat 
• Állított halós halászat 
• Vontatott hálós 

módszer 
• Egyéb halászati 

módszerek 

A halastavak 
halgazdálkodása legalább 
700 évre nyúlik vissza a 
ponty halászata alapján 

Háló-halászat 

 

Hivatásos 
halászok száma 

52 95 horgászengedély 
(melyet 495 ember 
használ) 

Nem ismert Kb. 180 - 200  164, elsısorban helyhez 
kötött vagy mozgó hal 
kereskedelem 
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Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Kifogott halfajok 
és mennyiségük 
/ év 

(Keszeg = 
Abramis spec.; 
Ponty = 
Cyprinus carpio;  
Dévérkeszeg = 
Abramis brama; 
Harcsa = Silurus 
glanis;  
Sügér = Perca 
fluviatilis;  
Csuka = Esox 
lucius;  
Fogassüllı = 
Stizostedion 
lucioptera) 

Összesen 235 tonna: 
• Csuka 34 %  
• Keszeg 30 % 
• Fogassüllı 19 % 
• Sügér 9 % 
• Angolna 9 % 

 

Összesen 2,300 tonna : 
• Fogassüllı 47 % 
• Sügér 21 % 
• Dévérkeszeg: 14 % 
• Bodorka/búzaszemő 

keszeg (Rutilus rutilus) 
9 % 

• Csuka 4 %  
• Viaszlazac (Osmerus 

eperlanus) 4 % 
• Menyhal (Lota lota) 

1 % 
• Nagy maréna 

(Coregonus lavaretus 
maraenoides) és 
Jászkeszeg 
(Leuciscus idus) 

Összesen 540 tonna:  
• Fehér busa 64 % 

(Hypophthalmichthys 
molitrix)  

• Keszeg 34 %  
• Ponty 1 % 
• Harcsa, Fogassüllı, 

Csuka 
 

Összesen 4,000 tonna: 
• Ponty 90 % 
• Csuka, Harcsa, Amúr 

(Ctenopharyngodon 
idella), Fehér és 
pettyes 
busa (Hypophthalmicht
hys nobilis) 

 

Összesen 617 tonna 
(2006-ban; az elmúlt 10 év 
átlaga: 1,021. A víztömeg 
függıleges kicserélıdése 
a felszíni vízhımérséklet 
szezonális különbségeinek 
köszönhetı, melyet az 
egyre emelkedı téli és 
tavaszi hımérséklet 
meggyengít. Ennek 
következtében csökken a 
lejjebb található vízrétegek 
oxigén tartalma valamint a 
halak száma. Az 
alacsonyabb foszfát 
tartalom káros hatása a 
halállományra eddig nem 
megerısített.) 

• Törpe maréna 52 % 
(Coregonus lavaretus) 

• Sügér 28 % 
• Dévérkeszeg 9 % 
• Egyéb 3 % 

Regió gazdaságában betöltött szerepe 

A halászathoz 
kapcsolódóan 
hány db és 
milyen fajta 
feldolgozó üzem 
létezik a 
térségben? 

Angolnatenyésztés Kb. 15 halászati és 
feldolgozó vállalkozás és 
egy ráktenyésztı üzem 

Balatoni Halászati Zrt. 
(halászat és 
haltenyésztés; 17 állandó 
alkalmazott és több 
szezonális munkás) 

Szinte egyáltalán nincs, 
haltenyésztésért a 
halászok felelısek, vagy 
az ivadékot máshonnan 
hozzák be, a hal 
feldolgozása korlátozva 
van kismértékő hal-
füstölésre 

Szinte egyáltalán nincs, 
mivel a horgászok 
közvetlenül értékesítik a 
halakat, melyeket elıtte 
néha meg is füstölnek. 
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Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Kereskedelem 

 

A horgászok a kifogott 
halakat közvetlenül a helyi 
piacokon értékesítik, vagy 
pedig egy közvetítınek 
adják el. 

A fogassüllı és a csuka a 
legfontosabb export halfaj. 
A külföldi értékesítés fı 
célterülete Európa 
valamint Észak-Amerika. 
Kis-részük a belföldi 
piacokon kerül 
értékesítésre.  

Észtországból exportált 
édesvízi halak mennyisége 
(pisztrángot és lazacot is 
beleértve) közel 5,700 
tonna (2005). A Peipsi-
tóból származó exportált 
hal mennyisége nem 
ismert pontosan, de 
mindenképpen a Peipsi és 
a Võrtsjärv-tó a fı 
származási hely. 

Az elsıdleges cél a 
halfajok számának 
szabályozása, és csak 
másodlagos a helyi, illetve 
országos szintő 
értékesítés (növekvı 
bevételek a haltermékek 
értékesítésébıl). 

 

 

 

 

Dél-nyugat 
Lengyelországban a halak 
többségét frissen és 
elevenen értékesítik 
(távolabbi piacokra való 
eljutás nem lehetséges, 
mivel a közlekedési 
lehetıségek nem 
megfelelıek a halak 
szállításához.) A termelés 
a karácsonyi ponty-
eladásra épül, mely 
megnehezíti az éves 
forgalmazást. Az 
októberben tartandó 
“Ponty-napok” fesztivál 
célja a szezon 
megnyújtása. 

 

Az értékesítés elsısorban 
hivatásos halászok által 
történik, akik a helyi 
piacokon, vagy pedig 
halkereskedıknek, illetve 
közvetlenül éttermeknek 
árulnak. 
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Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Megjegyzés A Võrtsjärv-tó és 
mellékfolyói 31 halfaj 
számára adnak otthont, 
beleértve néhány védett 
fajt is: pl. balin (Aspius 
aspius), harcsa (Silurus 
glanis), vágó csík (Cobitis 
taenia), botos kölönte 
(Cottus gobio) és réti csík 
(Misgurnus fossilis). 

 

A távoli múltban (70-150 
évvel ezelıtt), amikor a 
Peipsi-tó hidro-biológiai 
állapota sokkal job volt, 
mint mostanában, az évi 
halászat mennyisége 
esetenként meghaldta a 
25,000 tonnát is. 

A Peipsi-tóban található 
halbiomassza hasonló a 
Võrtsjärv-tavihoz (kb. 166 
kg/ha és 180/ha), de a 
halkitermelés a Peipsi-
tóban 148 kg/ha évente), 
mely közel egy-másfélszer 
akkora, mint a Võrtsjärv-
tavi (93 kg/ha évente). 
Hasonló az arány az éves 
hozam tekintetében is, kb. 
22 kg/ha és 12 kg/ha. 

A Balatoni Hajózási Zrt. fı 
célja a tóban található 
halfajok mennyiségének 
szabályozása. 

 

A halmennyiség az évek 
alatt sokat változott, 
jelenleg 2.000 tonnára 
vannak korlátozva Állami 
Hal Gazdaságok az 
természetvédelmi 
követelmények 
következtében, míg a 
magán gazdaságok 
korlátlanul termelhetnek 
(nincs kvóta-szabályozás). 

A projekt célja a 
halkereskedelem 
diverzifikációja a 
feldolgozott hal helyben 
történı értékesítése felé 
(turistáknak) – 
következésképpen 
turisztikai feltételek 
fejlesztésével összevonva. 

A fenntarthatóság 
tekintetében a Bódeni-tó a 
leginkább fejlıdı tavak 
közé tartozik Európában. 
Habár meg kell említeni, 
hogy van néhány kérdés 
és szempont, melyet 
ezidáig nem kellı képpen 
vettek figyelemve vagy 
vizsgáltak meg. A tóban 
voltak például más 
tavakból, illetve távolabbi 
régiókból származó 
halfajok is. Ennél fogva 
genetikailag eltérı vagy 
nem ıshonos fajok (pl. 
süllı és szivárványos 
pisztráng) is 
megtalálhatóak a vízben. 
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Esettanulmány 1 - Fenntartható halászat a Milicz-i halastavaknál 

A projekt célkitőzései és az elıkészületek 
A fı célkitőzés a halászat terén a jelenleg alkalmazott halászati technológiák 
helyett környezetbarát halászati megoldások alkalmazása. A konkrét célok a 
Milicz-i halastavakat érintı mezıgazdasági-környezetvédelmi programokra való 
jelentkezés feltételeinek és annak elıkészületeinek meghatározására, valamint a 
madár élıhelyek és a madármegfigyelés feltételeinek javítását célzó operatív 
program kifejlesztésére terjedtek ki. Továbbá a halgazdaságok vezetıinek 
képzése mellett fontos célkitőzéssé vált a madár élıhely és élıhely-menedzsment 
javítását elısegítı modell bevezetése is. 
A kialakított operációs program hatékonyabbá tétele érdekében megállapodás 
született arról, hogy a megfogalmazott program jogilag természetvédelmi 
intézkedésekké váljon, mint pl. a nemzeti természetvédelmi területek kidolgozás 
alatt álló megırzési tervei, valamint a Natura 2000 területek irányítási tervei. 
Megállapodás született továbbá a természetvédelmi hatóságok, valamint a Milicz-i 
halastavak természetvédelmi terület megırzési tervét készítı csoport között. A 
PTPP „pro-Natura“ (PN) és az Állami Halgazdaságok (SFF) között egy 
munkacsoport került kialakításra. A csoport számos megbeszélésen és 
mőhelyfoglalkozáson vesz részt az információ, szaktudás és tapasztalatcsere 
elısegítése érdekében. 
A madár élıhelyek javítására vonatkozó 4-éves operatív terv azon a feltevésen 
alapul, melynek értelmében a természeti értékek fenntartása érdekében elenged-
hetetlen a halgazdaságok megléte és mőködésük folytatása. További irányítási 
lehetıségek és egyéb részletes célkitőzések csak ezen feltétel teljesülése után 
vehetık számításba. 

A helyzet vizsgálata és elemzése 

Az operatív terv kidolgozásának elsı lépése a megfelelı körülmények és 
elıfeltételek vizsgálata volt. (Az SFF vízgazdálkodás során felmerült 
hiányosságok, a halak között terjedı KHV-vírusnak, a felszerelés teljes 
kiürülésének és más problémás területeknek a vizsgálata, mint pl. marketing 
stratégia és kapacitás hiánya, valamint a halfeldolgozó infrastruktúra hiánya.) 
Ezzel párhuzamosan vizsgálatokra került sor a madár, kétéltő, hüllı, és néhány 
kiválasztott emlıs és gerinctelen között, melyek eredményei a GIS technológiák 
által támogatott komputerizált adatbázis használata során kerültek kidolgozásra. 
Az adatok összegyőjtésre és elemzésre kerültek a természet és halászat 
igényeinek rangsorolása, az ellentmondásos pontok meghatározása, valamint a 
további vizsgálatokat igénylı területek azonosítása érdekében (pl. vidrákkal, 
hódokkal, rozsdavörös kacsákkal kapcsolatos problémák). Néhány tanulmány 
részletesen foglakozik az SFF pénzügyi hiányával, melyet elsısorban a halevı 
madarak és haltakarmányok okoztak. A víztárózás érdekében a tó körül csapdák 
kerületek elhelyezésre vízi madarak számára, ugyanis szaporodási idıszakban a 
tó kiszáradása elpusztítaná a ritka fajok fészkeit; és hasonlóan, egy üres tó 
feltöltése tavasszal pedig megölné a fiatal talajon fészkelı madarakat. 



3 Fenntartható halászat   

Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 

Tógazdálkodás, projekt finanszírozás és halmarketing 
A természetvédelmi szakemberek és halászok a problémákat és lehetséges 
megoldásokat megbeszéléseken vitatták meg. A megbeszélések keretében 
megállapodás született a halaszthatatlan intézkedésekrıl – tavak vizsgálata a 
természet és halállomány növekedése tekintetében egy döntéshozó irányítási 
modell bevezetése érdekében. A halászok számára rendezett Promóciós és IT 
workshop eredményeként sor került a tógazdálkodást elısegítı adatbázis 
szerkezetének felvázolására, melynek alapja a természetvédelmi elven mőködı 
GIS Barycz Völgyi rendszer. 
A workshop hozzájárult a promóciós és képességfejlesztési terv kidolgozásához 
is. Néhány problémát sikerült beruházások nélkül, csupán madár-barát szabályok 
létrehozásával megoldani. Megegyezés született arról, hogy március 1. és július 
31. között néhány tó esetében nem szabad megváltoztatni a vízszintet, továbbá a 
napi vízszintingadozás nem haladhatja meg a 2 cm-t egyik tó esetében sem 
(kivéve amelyek esetében már korábban más megegyezés született azok 
irányításáról). Végül megállapodás született a fészkek-elpusztítását 
megakadályozó eljárásokról is. 
A rendelkezésre álló pénzügyi források számba vétele: belvízi halászat 
fejlesztését segítı uniós támogatások, jogi szabályozásból származó károk 
kompenzációja a Natura 2000 területeken, környezetvédelmi irányítás 
támogatása, kkv-k támogatása, kormányzati támogatási rendszer, valamint 
környezetvédelmi és fejlesztési projekteket támogató alapok. Az SFF speciális 
szervezeti státuszának köszönhetıen nem jogosult hitelfelvételre. A beruházást 
igénylı feladatok a lehetséges pénzügyi támogatásoknak megfelelıen kerültek 
csoportosításra: A PN-SFF munkacsoport számos javaslatot dolgozott ki, melyek 
magukba foglalták az élıhelyek visszaállítását, vízgazdálkodási infrastruktúra 
fejlesztését és a madarak által okozott károk kompenzációját. A javaslatok 
többsége elfogadásra került, azonban néhányat a lehetséges szponzorok a mai 
napig nem bíráltak el. 
 
 

 
A halastavakból leeresztik a vízet, hogy az ár 
halakat az összegyőjtı helyekhez vigye 

A hálók megakaályozzák, hogy a halak az 
iszapba ragadjanak 
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A Barycz-völgy (és általánosan Lengyelország) halászatának legfıbb hátráltatója 
a tradícionális értékesítési szisztéma, mely szerint a pontyot karácsonykor árulják. 
A probléma megoldására az SFF a szolgáltatások diverzifikációját javasolta, 
összhangban a turizmus fejlesztésével, valamint az egész éves 
halforgalmazással és halfeldolgozással. 

A hal és turizmus regionális „márkájának” kialakításával kapcsolatos feladatok 
többségét a partnerszervezetek hajtották végre az EU Leader+ program és a GEF 
(Global Environment Facility – Széles támogatási program a globális környezetet 
védı projektek és programok részére) által támogatott intézkedések során. A 
halgazdaságok számára 
mezıgazdasági-környzetvédelmi program ötletek lettek kidolgozva a 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériummal együttmőködve 2005-2006 
év folyamán. Ennek az országos jelentıségő programnak a megtervezésében és 
megvalósításában a fı szerepet az OTOP – Madárvédelmi Lengyel Egyesület 
kapta. 

A PTPP “pro-Natura” munkatársai a Barycz-völgy képviselıit is felkérve 
(természetvédelmi szakemberek és halászok) aktívan részt vettek a 
folyamatokban. A programok kidolgozása és széles körben történı megtárgyalása 
után, azok továbbításra kerültek a minisztériumok felé. A végsı megbeszéléseket 
az OTOP irányította. Habár a programok megvalósítását a Mezıgazdasági 
Minisztérium nem támogatta, a javasolt megoldások részben visszatükrözıdtek a 
halgazdaságokat támogató programban. 

Az intézkedések megvalósítása 

Az elsı intézkedések megvalósítását a DBU és a GEF – Az Élı Tavak Kelet-
Európában – Németországi Hálózat elnevezéső projekt társfinanszírozó 
intézményei közösen finanszírozták. Ezen intézkedések elsısorban a szigorú 
ornitológiai felügyelet alatt végbemenı nádvágásra, valamint a tavakon található 
szigetek túlzott növényzetének megtisztítására terjedtek ki, ugyanis az élıhely 
elvesztette nyitott jellegét, mely elengedhetetlen a madarak szaporodásához. 
Ezen intézkedéseknek köszönhetıen települtek vissza a dankasirályok és 
küszvágó csérek a hagyományos kolóniájukba. Továbbá az intézkedések révén 
közel 500 fészek megrongálódását sikerült megelızni, több közülük ritka 
madárfajok által készített fészek, mint pl. Fattyúszerkı, Vörösnyakú vöcsök és 
Énekes hattyú. 

A munka diverzifikációja és az innovatív ötletek megvalósítása lassan halad elıre, 
mivel a régen kialakított szisztémákat nehéz megváltoztatni. A kereskedelmi 
horgász szektorban, és erre alapozva a turisztikai infrastruktúrában is 
fejlesztésekre került sor. Képességfejlesztés érdekében a térségben 
mőhelyfoglalkozások szervezésére került sor. A Bódeni-tónál rendezett képzésen 
részt vett a Ruda Sułowska halastó-komplexum igazgatója. 
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Tervezési folyamatokban résztvevı partnerek 
• Menedzsment és SFF szakemberei (vízgazdálkodásban és a halak 

természetrajzában jártas vezetı, helyettes és szakemberek) 
• Wrocław-i és Krakkói egyetem szakemberei (ornitológusok, botanikusok és 

vidrák vizsgálatában jártas szakemberek) 
• Természetvédelmi hatóságok (Természetvédelmi szervezetek, tájképi 

parkok) 
• Civil szervezetek, NGO-k 

Megvalósításban részt vevı partnerek 
• Egyetemi biológus szakemberek és szabadúszók: adat-győjtés, tavak 

elemzése, élıhely-menedzsment felülvizsgálata 
• SFF – élıhely-menedzsment 
• a Fekete Bárány Projekt résztevıi 
• önkéntesek 
• Szerzıdtetett szakértık (GIS és adatgyőjtés, víz mőszaki kivitelezés) 

Megvalósítás alatt felmerült problémák 
A fı problémát a nagyszámú intézményekkel való együttmőködés jelentette, akik 
eltérı prioritásokkal és célkitőzésekkel rendelkeztek. A mezıgazdasági 
minisztérium célja egy egyszerő fizetési rendszer kialakítása volt, ami nem volt 
megfelelı a természet megırzését célzó ötletek megvalósítására. Az SFF 
bizonytalan jogi helyzete befolyásolta az együttmőködéseiket és tervezési 
képességeiket. 

A madár megfigyelı infrastruktúra bevezetéséért felelıs partner civil szervezet 
nem talált vállalkozókat a megfigyelı tornyok megépítésére, mivel a gazdasági 
nehézségek következtében számos munkás más EU országba emigrált. A téli 
idıjárás következtében a szigetek megtisztítási munkálatai késtek, és azokat 
tavasszal nem lehetett folytatni, mivel március 1-tıl minden hasonló intézkedés 
betiltásra került a védett területeken költı madarak megóvása érdekében. 

 

A munkák többségét kézzel végzik egyszerő 
eszközök segítségével 

Az alacsony vízszint következtében néhány 
halász le sem engedi a halastavat a 

halászathoz.  
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Finanszírozás: Kihívások és lehetıségek 

A projekt azután került megvalósításra, miután a halgazdaságok egy olyan 15 
éves idıszakon mentek át, mikor ideiglenes és kedvezıtlen státusszal 
rendelkeztek.  A jogi háttér megnehezítette a beruházásokat, valamint az 
infrastruktúra elemek és a felszerelések, amik már projekt kezdetén is elavultak 
voltak, gyakorlatilag használhatatlanná váltak. A halbetakarítást tovább 
nehezítette, hogy egy egzotikus vírus betegség tizedelte meg a halállományt. A 
halgazdaságok életben tartása és azok összeomlásának megelızése érdekében 
az egyetlen remény a külsı segítség maradt. 

Hosszútávon a halgazdaságoknak a múltbeli tradicionális vállalkozási módokat 
kell követniük. Mivel az SFF versenyképessége korlátozva van a védett 
területeken kívül elhelyezkedı gazdaságokhoz képest, ezért kompenzációs 
kifizetésekre van szükség. Ennek következtében a régió egy olyan marketing 
stratégiát dolgoz ki, amely csökkenti a körülményekbıl származó hátrányokat. Az 
új marketing mechanizmusok az egész éven át tartó halértékesítésre (fıleg 
helyben), halfeldolgozásra, halfogyasztás ösztönzésére, valamint a régió közös 
promóciós intézkedéseinek és egyéb szolgáltatásainak köszönhetıen szinergiák 
kialakulására terjed ki. 

Elızetes eredmények értékelése 

A projekt tervezett célkitőzési megvalósultak. 

1) Halászati programok támogatása megvalósult, habár más formában, mint 
ahogy azt korábban tervezték, mivel környezet-barát gyakorlatokat ösztönzı 
intézkedéseket is tartalmaznak. 

2)  SFF-fel való együttmőködés fokozódott, a kölcsönös célok és érdekek 
megértése érdekében létrejött a PTPP „pro-natura“ –SFF munkacsoport. 

3)  Meghatározásra kerültek a madár-élıhelyek javításának prioritásai, és 
ezek egyeztetve lettek az SFF igényfelmérésével. Bizonyos prioritások 
esetében reális munkatervvel ellátott koncepció felvázolására került sor, mely 
néhány esetben még forrásszerzési jelentkezést is tartalmazott. 

4)  Az élıhely menedzsment modell hatékonynak bizonyult – a 
nádgazdálkodás során 18 madárfaj fészkét sikerült megóvni a kivágástól, 
ebbıl 11 ritka fajnak számít az EU-ban. A madarak elfogadták az újonnan 
kialakított élıhelyeket a szigeten. A szigetek megtisztítása a túlzott 
bokrosodástól és elfásulástól a dankasirály kolóniák azonnali megjelenését 
eredményezte, habár amikor a küszvágó csérek is megjelentek és érdeklıdést 
mutattak a terület iránt, a dankasirályok elhagyták a szigetet. A madarak 
elijesztését annak tulajdonították, hogy a terület megtisztítása során levágott 
gallyak a kora tavaszi idıjárás miatt a sziget szélén kerültek elhelyezésre, 
melyekbe a madarak télen beleköltöztek. 
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A projekt fenntarthatósága 

A halastavak sok területet igényelnek, többségük helyi talajbemélyedésében 
található, ahol értékes élıhelyek rejtıznek. Egy Lengyelországban végzett 
tanulmány szerint jóval több halastó található mezın, mint szántón vagy erdıben. 
A halállomány intenzív megnövekedése (3,5 t hal/ ha) nem hagy helyet a 
természetnek és hozzájárul a víz szennyezıdéséhez, habár azon tavak is fontos 
élıhelyekké válhatnak, ahol megfelelı halgazdálkodás folyik. 

Az állami halgazdaságokra vonatkozóan létezik egy megállapodás a 
természetvédelmi hatóságokkal, hogy a teljes állomány-növelés nem haladhatja 
meg a 2000 tonnát, pl. az átlagos hozamnak 400 kg / ha vízterület alatt kell 
lennie. Az ilyen termelési megkötések lehetıvé teszik az élıhelyeknek természet-
barát irányítását – szigetek, sekély területek, nádasok és más vegetációk 
létrehozását és fenntartását. Az élıhely-menedzsment terén a projekt számos 
fejlesztési területet határozott meg és ezek megvalósítására számos konkrét 
intézkedést jelöltek ki. Hozzájárult a Natura 2000 területek és a természetvédelmi 
területek (melyek Ramsar-i területként is védettek) kezelési/megırzési terveinek 
kialakításához. A természet, halászat és az érdekeltek közötti kölcsönhatások 
megértése fokozódott. 
A társadalmi nézıpontból fennáll annak a veszélye, hogy az alkalmazottak száma 
csökken és nyomás helyezıdik a vízforrások turisztikai célú felhasználására. Ez a 
felfogás tükrözıdik vissza az  ösztönzési stratégiában, a Madár Paradicsom 
védelmi terület elképzelésben megfogalmazott célokban – következtetésképpen a 
védelmi területek látogatók elıtti megnyitása inkább csöndes, nyugodt nézelıdés 
irányába haladjon, ahelyett, mint  a sokkal intenzívebb szabadidıs és 
sporttevékenységek felé, melyek az övezetek kialakítása révén hozzájárulnak a 
területek ellenálló-képességének csökkentéséhez. 
 

 

 

 

A tárolókba való szállítás elıtt faj és méret 
szerint kiválogatják a kifogott halakat 

Az ezüstkárásznak két évig kell nınie, mielıtt 
a hal a piacra kerülne  
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A turizmus ösztönzésében a halászok érdeke elıvigyázatosságuknak 
köszönhetıen korlátozott, mivel ez a terület ismeretlen számukra, habár már 
változás kezdıdött a felfogásban, például füstölt hal értékesítése és horgászati 
helyek nyitása tapasztalható. 

Amint a halgazdaságok stabilakká válnak, nem lesz szükség a támogatások egy 
részére, bár néhány szigorítás miatt az SFF környezetvédelmi szolgáltatásait 
kompenzálni kell. A projekt meghatározott néhány lehetséges módot ezen 
intézkedések finanszírozására, és felvázolta az SFF ösztönzési stratégiáját, 
annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat márkanévvel, illetve a látogatók 
kiszolgálásával értékesíthessék. 

A PTPP “pro Natura’ kapcsán tanultak összefoglalása 
Nyertes-nyertes megoldások vonzóak a partnerek számára, habár célkitőzéseik 
eltérıek és döntéseik, illetve alkalmazott gyakorlataik is megváltozhatnak az idı 
múlásával. A lengyel törvénykezésnek sok hátulütıje van – például folyamatos 
változásoknak van kitéve. A Barycz-völgy PN programja elsı vázlatának 
értelmében a Tájkép Park Kezelési Terv magasabb lenne a helyi közigazgatási 
döntéseknél. Jelenleg a helyzet épp az ellentéte. Ezért a civil szervezetek 
számára elengedhetetlen, hogy az ügyek állapotát folyamatosan felügyeljék a 
környezetileg elınyös jogi döntések biztosítása és természetbarát társadalmi és 
gazdasági légkör megteremtése mellett.
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FENNTARHATÓ TURIZMUS FEJLESZTÉS  

A turizmus jogi háttere az EU-ban 

Bár az Európai Bizottság nem rendelkezik közvetlen kompetenciával a turizmus 
tekintetében, az európai politikának számos területen jelentıs – és még növekvı 
– hatása van a turizmusra. Továbbá, a sporttal kapcsolatos számos 
tevékenységet támogatnak EU programokon keresztül, valamint az oktatás, a 
szakképzés, a fiatalok kultúrája, fogyasztók és a regionális politika területén. 

Az EU megújított fenntartható fejlıdési stratégiája (FFS) 7 kulcsfontosságú 
kihívást határoz meg a fenntartható turizmus területén : klímaváltozás és tiszta 
energia; fenntartható szállítás; fenntartható fogyasztás és termelés; a természeti 
erıforrások megırzése és fenntartása ; közegészségügy; társadalmi befogadás, 
demográfia és migráció; valamint a szegénység és fenntartható fejlıdés. 

Azonban a mai napig nem készült konkrét EU Irányelv vagy szabályozás a 
turizmus tekintetében, mindössze alapelveket és ajánlásokat találhatunk. A 
turizmust számos tényezı befolyásolja, ugyanakkor a turizmus is sok területre 
hat. Emiatt többféle jogszabályt kell tekintetbe venni. Az EU Turizmus 
Fenntarthatósági Csoportja hangsúlyozza, hogy “a területrendezés és 
földhasználat hatékony tervezése rendkívüli fontosságú abban a tekintetben, hogy 
turizmus fejlesztése olyan mértékő és típusú legyen, amely megfelel a helyi 
közösségek és a környezet szükségleteinek. A területrendezési terveknek 
összhangban kell lenniük a fenntartható turizmus stratégiájával. Ezt a folyamatot 
a javasolt projektek környezeti hatásvizsgálatainak (vagy a még tágabb körő 
fenntarthatósági vizsgálatainak) követelményein keresztül lehet támogatni.“ Ezen 
felül a levegı minıségre (beleértve a közlekedést), zajra, hulladékra, szennyvízre, 
felszíni vízre, természetvédelemre és biodiverzitásra, közegészségügyre, 
fogyasztóvédelemre és jogokra és egyéb területekre vonatkozó EU 
jogszabályoknak is van relevanciájuk. 

Tekintettel arra, hogy külön figyelmet fordítunk a tavak és vizes élıhelyek 
turizmusára, különösen érdekes lehet az új Fürdıvíz Irányelv (2006/7/EC). Ezt az 
irányelvet egy hosszadalmas folyamatban, 2006. február 15-én fogadták el, 
amelyben szükség volt egy, a Tanács és a Parlament közötti végsı 
megállapodásra. Az Európai Parlament és a Tanács közötti megbeszélések 
legfontosabb vitatott kérdése az volt, hogy mennyire legyenek szigorúak a 
fürdıhelyek egészségügyi vízminıségi követelményei, amelyeket az Irányelv 
betartása érdekében el kell érni. Az új irányelv meghatározza egy kifinomultabb 
monitoring és fürdıvíz osztályozási rendszer követelményeit. Ezen felül, az 
Aarhusi Egyezménynek megfelelıen, elıírja a nyilvánosság tájékoztatását és a 
konzultációt, valamint az átfogóbb és a kornak jobban megfelelı fenntartási 
intézkedéseket is. A 2006/7/EC Irányelv megköveteli, hogy a tagországok minden 
egyes fürdıhelyre fenntartási tervet készítsenek a fürdızıkre vonatkozó kockázat 
minimalizálása érdekében oly módon, hogy értékeljék azokat a szennyezı 
forrásokat,amelyek hatással lehetnek a vízminıségre. A fürdıhely használóit 
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aktívan be kell vonni a fenntartási terv kidolgozásába. Amennyiben egy adott 
helyszínen a múltban gyakran fordult elı rossz vízminıség, megelızı 
intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a fürdıhely bezárásra kerüljön, 
ha az elırejelzések rossz vízminıséget mutatnak. Ha vízminıségi szabványok 
nem teljesülnek, akkor javító intézkedéseket kell megvalósítani. A fürdıhely 
vízminıségi osztályát, a vízminıségi monitoring eredményeit, a fenntartási tervet 
és egyéb releváns információt a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetıvé 
kell tenni, mind a helyszínen, mind pedig az interneten és a médiában. 
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Tények és adatok: Turizmusfejlesztés a hálózat tavainál 

 

Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Vízgyőjtı terület 
nagysága / tó 
nagysága (km²) 

3,374 / 270 47,800 / 3.555 5,775 / 594 55,345 (Barycz-folyó) / 70 
(halastavak) 

11,487 / 536 

Napi turisták 
száma / év 

Kb. 50,000 – 100,000 
 

Nincs elérhetı adat Nincs elérhetı adat Nincs elérhetı adat közel 27 millió  
 

Szálló vendégek 
száma / év 

Kb. 50,000 Nincs elérhetı adat • Kereskedelmi 
szálláshelyeken 
megszálló vendégek 
száma: 1,174,162 
(2006) 

• Magánszálláshelyeken 
megszálló vendégek 
száma: 287,506 (2006) 

Kb. 16,000 turista (melybıl 
2,000 külföldi) marad 
éjszakára (átlagos 
éjszaka/fı alapján) 

Kb. 30 millió vendég, 54 
%-uk szállodában, 30 %-
uk kempingben száll meg. 

Vendégek 
származása 

80% belföldi és 20% 
külföldi turista (holland, 
német, svájci, finn, lett, 
litván, svéd és lngyel) 
 
 
 

Nincs elérhetı adat 60 % belföldi és 40 % 
külföldi vendég 

92 % belföldi A tó németországi részén 
90%, osztrák részén 11%, 
míg a svájci részén 43% a 
belföldi vendég. 

A térségbe 
érkezı turisták 
közlekedési 
eszközök szerint 
 

98% autóval és 
lakóautóval, 1 % busszal 
and 1 % biciklivel 

Nincs elérhetı adat 66 % autóval, 12 % 
lakóautó, 13 % busszal, 4 
% vonattal, 2 % repülıvel 

Többségében autóval. A 
vonat és busz kevésbé 
jellemzı. 
 

85 % autóval, 10 % 
busszal és vonattal, 5 % 
repülıvel 

Fı 
idegenforgalmi 
szezon: 

Nyár (május-szeptember) 
 

Nyár (május-
augusztus/szeptember) 

Nyár (június vége– 
augusztus) 

Tavasz/nyár, ısz július – szeptember 
közepe  
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Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

 
Utazás formája 
(társas 
szervezett vagy 
egyéni utazás) 

100% egyéni utazás Nincs elérhetı adat (az 
érkezı vendégek 
többsége azonban 
egyénileg szervezi meg az 
utazást). 
Nincs szervezett társas 
utazás a térségbe. 
 

Nincs elérhetı adat Nincs elérhetı adat • 90 % egyéni utazás 
• Növekvı biciklis és 

természeti turizmus 
• Kevés társas 

szervezett utazás 

Kereskedelmi 
ajánlatok 
 

Elsısorban egyéni 
utazások, kereskedelmi 
utazások elsısorban a 
Võrtsjärv-tó Alapítvány 
által (3. Esettanulmány)  

Eésısorban egyéni 
utazások; 1-napos 
buszkirándulások ritkák 

Nincs elérhetı adat Nincs elérhetı adat  
Nagyon kevés szervezett 
út áll rendelkezésre. 

Nincsen nagy 
utazásszerevzı cég. 
A magánszálláshelyek 
többsége társas turisztikai 
promóciós ügynökségeken 
keresztül kerül kliadásra. 

Turisztikai struktúrák 

Szálláshelyek 
típusai (ágyak 
száma) 
 

• Összesen közel 500 
ágy 

• 10 kicsi és közép 
mérető hotel (< 50 
ágy) 

• 2 – 3 nagyobb 
szálloda (50-100 ágy) 

• Kempingek 
(sátorhelyek, és 
lakóautó férıhelyek) 

 
 
 

• Összesen közel 50 
vállalkozás (kb. 1,200) 

• 9 kisebb kemping (< 
25 férıhely), 1 
nagyobb kemping 
(<150 férıhely) 

• 27 kis és közép mérető 
hotel (< 50 ágy) 

• 3 nagyobb szálloda (< 
100 ágy) 

• 2 szálloda-komplexum 
(100 – 500 ágy) 

• 10 bed & breakfast és 
vendég apartman 

• Összesen 85,191 ágy  
• 78 kemping (28,015 

férıhely) 
•  199 családi panzió  

(6,639 ágy) 
• 147 bungaló (8,232 

ágy) 
• 13 ifjúsági szállás 

(hostel) (6,024 ágy)  
• 28 panzió (1,681 ágy) 

192 szálloda (34,600 
ágy) 

• 11 wellness hotel 
(4,942 ágy) 

 

• Összesen 50 
szálláslehetıség 
(1,900 férıhely) 

• 3 kemping (764 
férıhely)  

• 7 szálloda 
• Ifjúsági szállás 

(hostels), 
vendégszobák (B&B), 
panziók, agrár-
turisztikai farmok, 
vadászházak, 
kempingek 

Általában kis és közép 
mérető hotelek (összesen 
közel 6,000) és 43 
kemping. 
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Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Szálláshelyek 
tulajdonosai 

A hotelek és kempingek 
többsége hazai 
vállalkozások 
tulajdonában áll 

A hotelek és kempingek 
kizárólag hazai 
vállalkozások 
tulajdonában áll 

Nincs rendelkezésre álló 
adat 

A hotelek és más 
szálláshelyek hazai 
vállalkozások/ 
magánszemélyek 
tulajdonában áll 

A turisztikai infrastruktúra 
elsısorban hazai 
vállalkozások 
tulajdonában áll 

Éttermek száma 2 3 nagy, illetve több kisebb 
étterem 

3,357 étterem Kb. 50 étterem  Nincs elérhetı adat tót 
körülvevı országokra 

Szabadidı 
infrastruktúra 
típusa és száma 

• 2 túra útvonal,  
• 7 közösségi 

szórakozási központ,  
• 1 vitorlás hajó, 
• 8 templom,  
• 5 múzeum,  
• 2 kilátó 
• Majorok és parkok 
• Magánvállalkozók által 

kínált egyéb 
lehetıségek 

20 túravonal; 12 múzeum; 
62 major; 2 kolostor (Raja, 
Kuremäe); 2 golf pálya; 
hajókirándulások; 
biciklisutak; röplabda, 
tollaslabda, pétanque 
golyó játék stb. szinte 
minden szálláshelyen 

• 22 kikötı és  > 60 
vitorláskikötı  

• 1 kompátkelı Szántód 
és Tihany között  

• 70 lovarda és 
lovasturisztikai 
létesítmény 

• 22 spa és wellness 
hotel 

• 269 templom 
• 41 múzeum 
• 2 színház  
 

• 7 lovarda  
• 4 fürdı  
• 14 kereskedelmi 

szálláshely 
• Túraútvonalak, 

biciklisutak és 
lovaglási 
lehetıseégek, 
kajakozás 

• An observation tower, 
3 bird watching hides 
are under construction 

• Folyamatban van 
kilátók és 3 madárles 
építése 

• Kb. 50 úszómedence 
és melegvizes fürdık 
(Németország)  

• 27 golf playa és 
számos szabadisıs 
park 

• 10 leglátogatpttabb 
turisztikai terület (pl. 
Mainau-sziget, 
lanovka, Zeppelin 
múzeum , történelmi 
crannog falu) 

Régió gazdaságában való szerepe 

Közvetlen 
Munkahekyek 
száma (teljes és 
részmunkaidıs) 

A turizmushoz közvetlenül 
kb. 50 állás kapcsolódik 

Kb. 125 teljes munkaidıs 
állás plussz 60 szezonális 
munkahely  

4,429 turisztikai 
vállalkozás (vendéglátás 
és kereskedelmi 
szálláshelyek, stb.) 

Nincs rendelkezésre álló 
adapt. 
Kb. 50-200 ember 
dolgozik szálláshelyekkel 
kapcsolatos szektorban és 
50-200 a vendéglátás 
egyéb ágazataiban.  

• . A bruttó hazai termék 
kb. 4,75 %-át adja a 
turizmus.  

• Kb. 15,000 teljes 
munkaidıs állás 
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Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Egyéb érintett 
ágazat / hogyan 
(mezıgazdaság, 
halászat, 
építkezés, stb.) 

• Halászat – helyi 
halászok termékei 

• Áfonya-gazdaságok, 
melyek az erdei áfonya 
termesztésére 
specializálódtak 

A térségben található 
néhány zöldég és 
gyümölcs (alma, áfonya) 
termesztésével, valamint 
halászattal (saját 
halastóval rendelkezı) 
foglalkozó vállalat. A 
Peipsi-tó nyugati része 
hires hagymájáról és 
füstölt halairól, melyeket a 
turistáknak is árulnak. 

 

 

• 1,845 vállalkozás az 
ipar terén 

• 2,707vállalkozás az 
építıipar terén 

• 1,269 vállalkozás a 
mezıgazdaság terén 

• 4,437 vállalkozás az 
ingatlanpiac terén 

• Erdészet – 
vadászházak (más 
célból is használva) 
elsısorban az Állami 
Erdészet fenntartása 
alatt,  

• Mezıgazdaság – 
agrár-turisztikai 
farmok, lovasturisztikai 
infrastruktúra 

• Halászat – horgász-
kikötık 

• Mezıgazdaság 
(számos 
projekt/intézkedés a 
helyi gasztronómia és 
speciális szerves 
ételek ösztönzése 
érdekében)  

• Halászat (A Bóden-tavi 
hal kedvelt a turisztikai 
ágazatban) 

Képzés / Helyi 
alkalamzottak 
továbbképzési 
lehetıségei 

A Võrtsjärv-tavi 
Központban 
természetvédelmi és 
ökológiai képzések, 
szemináriumok és 
tájékozatatók. Emellett a 
megyei turisztiaki irodák 
által szervezett képzések. 
 

Peipsi CTC (és más NGO-
k) természeti turisztikai 
képzések és workshopok 
szervezését támogató 
projekteket dolgoznak ki. 
Tartuban a Szakképzési 
Központ nappali okatatást 
szervez – turizmus, 
idegenforgalom és 
vendéglátás terén – 
valamint rövidebb 
képzéseket egyéb 
témákban (pl. turisztikai 
termék-fejlesztés). 
 

 

A Balatoni Partnerségi 
Program megvalósítása 
során a Balatoni 
Integrációs Kht. 36 
tréninget szervezett 
turisztikai vállalkozók és 
alkamazottak részére. 

 

• Képzések és 
workshopok agrár-
turisztikai 
szakembereknek 

• Tematikus falvak 
kiépítésének 
programja és a falvak 
fellendítése 
folyamatban van 

• Ponty Napok– 2006 
óta megrendezésre 
kerülı éves 
rendezvény-sorozat, 
2007-ben 17 
különbözı program 
került megvalósításra 
és 14 étterem vett 
benne részt 

A Német, Osztrák és 
Svájci Szállodák 
Szövetsége, a Nemzetközi 
Bódeni-Tavi Turisztiaki 
Promóciós GmbH, 
valaminr a ravensburg-i 
turisztikai 
szakközépiskolák álatal 
szervezett képzések. 

A Bódeni-Tavi Alapítvány 
képzési workshopokat 
szervez olyan speciális 
projektek keretében, mint 
pl. a BodenseeClick 
(környzetbarát mobilitás). 
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Tavak: Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Megjegyzés 

 A fı célkitőzés minıségi 
termékek kialakítása az 
egyéni turisták számára 
(nem nagy csoportok 
számára) 

A Võrtsjärv-tó térségérıl 
nem áll rendelkezésre 
hivatalos turisztikai 
statisztikai adapt, csak 
hozzávetıleges becslések 
vannak, illetve a helyi 
vállalkozások álatl 
biztosított információk. 

 

A 33 helyi településen a 
leggyakoribb szálláshely a 
bed-and-breakfast. A 
vállalkozások többsége 
családi vállalkozás. 

Peisi-tó észtországi adatai 

  

 

Turisztikai tervezés és a 
Bódeni-tó térségéhez 
hasonló régió nemzetközi 
promóciója nehéz feladat 
a jelen helyzethez, 
turizmus szerepéhez, 
célkitőzésekhez, valamint 
a törvényi szabályozáshoz 
főzıdı eltérések miatt, 
stb. 

Több, mint 10 éve Bódeni-
tavi Turisztikai Promóciós 
vállalat erısen dolgozik 
egy közös turisztikai 
stratégia és desztinációs 
profil kidolgozásán. Az 
elmúlt évtizedekben, a 
Bódeni-tó fontos turisztikai 
célterület volt az 
egészségturizmus 
tekinetében, valamint a 
nyugdíjasok számára. 

Az elmúlt 10 éveben, a 
természeti és biciklis 
turizmus ösztönzése révén 
aktívabbá és a családok 
és fiatalok számára még 
vonzóbbá kíván vállni. 
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Esettanulmány 2 – Fenntartható turizmusfejlesztés a Peipsi-tónál 

Megvalósult intézkedések 
A Peipsi-tó térségében a fenntartható turizmusfejlesztés ösztönzése érdekében a 
Peipsi CTC intézkedéseinek megvalósítására, valamint olyan tevékenységek 
bevezetésére került sor, melyet különbözı természetvédelmi oktató és 
képzésszervezı rendszerek használhatnak. Például: természetvédelmi és 
turisztikai irányvonalak kidolgozása, és képzési rendszer összeállítása 
idegenvezetık és vállalkozók részére. Új tájékoztató kiadványok és tananyagok 
kerültek kiadásra angol nyelven – pl. 
a Võrtsjärv, valamint a Peipsi-tóhoz kapcsolódó Emajõgi-folyó melletti területeket 
bemutató multimédiás program.   

Természetvédelmi-turisztikai irányvonalak 
A természetvédelmi-turisztikai irányvonalak (85 oldal) a kiegyensúlyozott és 
környezetbarát turisztikai vállalkozói légkört célozta elınyben részesíteni. Az 
irányvonalak átfogó információt és iránymutatást biztosítanak olyan témákban, 
mint pl. természet-értelmezése (a természethez való érzelmi és szellemi 
hozzáférés biztosításának módja olyan emberek számára, akik a természetet 
nem tudják “értelmezni”), valamint a magán és állami szektor közötti 
együttmőködés bemutatása természetvédelmi-turisztikai vállalkozó 
szemszögébıl. Az irányvonalak jó összefoglalást nyújtanak a természethez 
kapcsolódó szolgáltatások ösztönzésérıl és marketingjérıl is. A legjobb 
gyakorlatok bemutatása érdekében, néhány speciális terület és régió rövid cikkek 
formájában került ismertetésre,  pl. a Võrtsjärv-tó fejlesztésének szempontjai, 
sportolási és kikapcsolódási tevékenységek, valamint  és az Állami 
Erdıgazdálkodási Központ turisztikai vállalkozói és az Észt Természetvédelmi 
Alap természetvédelmi táborai között létrejött együttmőködés. 

Képzési program 
A turisztikai vállalkozók és idegenvezetık számára rendezett képzési program 
tananyaga négy észtországi megyében tartott (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, 
Tartumaa, Valgamaa) vállalkozóképzések igényfelméréseinek az eredményein 
alapult. A kérdıívet a Tartu Üzleti Tanácsadó Szolgálat készítette. A felmérés 
pontos adatokkal szolgált a természetvédelmi-turisztikai vállalkozások 
hiányosságairól és elırelépésükhöz szükséges igényeikrıl annak érdekében, 
hogy mind a természetvédelem, mind pedig saját fejlıdésük terén aktívabbá 
válhassanak. 
A képzés 3 két-napos részbıl állt össze. Az idıbeosztás és modulok 
kidolgozásakor a fı célkitőzés az volt, hogy lehetıséget biztosítsanak a 
résztvevıknek együttmőködési hálózatok kialakítására. A képzés elsı moduljának 
megrendezésére április végén, míg a második és harmadikra májusban került sor 
(összesen hat nap).  
A képzésen résztvevık új ismeretekkel gazdagodtak a természettel kapcsolatos 
turisztikai termékek alapvetı tulajdonságait, természet értelmezését, a 
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természetvédelmi-turizmus célkitőzéseit, valamint a természetvédelmi turisztikai 
termékek fejlesztését, hatékony marketing és minıségi címkézést illetıen. Mivel a 
kisvállalkozók problémája gyakran az információhiányból és az együttmőködési 
lehetıségek hiányából fakad, külön rész foglalkozott a vállalkozók közti 
együttmőködések és hálózatok kialakításával. 
 Gyakorlati tapasztalatok biztosítása érdekében a képzés egy tanulmányutat 
foglalt magába az Állami Erdıgazdálkodási Központ Kauksi természetvédelmi 
központjába, ahol szakértık különbözı lehetıségeket és módozatokat mutattak 
be a turisztikai vállalkozóknak a természet értelmezése érdekében, valamint 
gyakorlati tanácsokat adtak, hogy hogyan mőködjenek együtt, valamint hogyan 
tudnak aktív turisztikai szolgáltatásokat nyújtani az állami intézmények 
segítségével. A képzés továbbá csoportfoglalkozásokat és videó képzéseket is 
magába foglalt. 
A képzés második részében, mely az Emajõe Suursoo (Emajõe Great Mire 
reserve) központban került megrendezésre, a hangsúly a Peipsi régió 
természetvédelmi területeinek ösztöntézésén, a természet-megırzési rendszeren, 
az Állami Erdıgazdálkodási Központ szabadidıs területein, valamint a térség 
természeti és kulturális értékein volt. Május végén a turisztikai vállalkozók egy 
tanulmányúton vettek részt – melynek keretében a Põlva megyében található 
Peipsi-tó partján fekvı érdekeltséggel bíró területek kerültek bemutatásra. 

Multimédia program “ Emajõgi - folyó Madártávlatból” 
A program a 2005-ben (észt és angol nyelven) megjelentett könyv kibıvítése, 
mely hasznos információval szolgál a természetrıl és a területen található 
élılények fajtáiról mind a szakértıknek, mind a látogatóknak. A multimédia 
program részét képezi egy oktatási program, valamint a Emajõgi-folyóval és 
élıvilágával kapcsolatos kvíz is. A Living Lakes – Kelet-Európai Hálózat projekt 
részeként sor került a program angol nyelvő változatának kidolgozására a széles 
körben történı elterjesztés, valamint, a Peipsi-tó és a Võrtsjärv régió változatos 
természeti témáira és élıhelyeire való figyelem felhívása végett. A multimédia 
program angol nyelvő változata továbbá kitőnı lehetıséget nyújt a tapasztalatok 
megosztására a hasonló régiók és tavak közti interaktív promóciós anyagok 
készítése során. 

 

A képzési program résztvevıi A képzési program vezetıje  



4 Fenntartható Turizmus   

 Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata  51 

A multimédia program elsısorban iskolák, erdei iskolák és látogató központok 
számára került kifejlesztésre a természetvédelem terén, ugyanakkor számos 
felfedezni valót kínál mindenkinek, akit érdekel a természet. A program 
jelentısége a természetvédelmi-turisztikai vállalkozók számára két elembıl 
tevıdik össze: egyrészt információszerzés, hogy mit nyújtsanak az adott 
területeken, másrészt hogyan nyújtsák és tolmácsolják mindazt a turisták felé. A 
természetvédelmi vezetıktıl, vállalkozóktól és tanároktól származó 
visszacsatolások alapján a vizuális és audio anyagoknak köszönhetıen felmerült 
a program átfogó alkalmazása, melyeket a különbözı érdekeltek könnyen 
használhatnak. 

A tervezési folyamatokban és megvalósításban résztvevı partnerek 

A természeti-turisztikai irányvonalak és képzési program szoros 
együttmőködésben lett kidolgozva a Dél-Észtországi Turisztikai Alapítvánnyal és 
az Észtországi Turizmusfejlesztési Központtal. A Dél-Észtországi Turisztikai 
Alapítvány volt a tréning megvalósításáért felelıs partner is. Az irányvonalak 
összeállítása során számos különbözı szakértı ismerete és tudása került 
felhasználásra, beleértve mind helyi, mind külföldi szakembereket egyaránt. A 
képzési program és a multimédia program kifejlesztése szintén egyeztetésre 
került a vállalkozókkal és a Környezetvédelmi Minisztérium helyi szerveivel, 
valamint a turizmusfejlesztési szervezetek tanácsokat adtak. 

Költséghatékonyság elemzése 

 A turisztikai vezetık és vállalkozók képzése nagyon hasznosnak bizonyult. 
Ugyanaz a tananyag került felhasználásra egy új képzési program 
megszervezése során is. A hatnapos képzés költsége (beleértve az 
anyagokat/eszközöket, szállást és étkezést) 2006-ban 310 euró/fıben lett 
meghatározva a különbözı adományozók segítségének köszönhetıen (pl. az 
Észtországi Természet Beruházási Ügynökség).  Mivel a következı képzési 
idıszakban a program a résztvevık igényeinek és a regionális/helyi 
adottságoknak megfelelıen fog módosulni, ennek következtében a képzés 
költsége is változni fog. 

Az elızetes eredmények értékelése 

Az intézkedések a terveknek megfelelıen kerültek megvalósításra. Mind az 
irányvonalakkal, mind pedig a multimédia programmal kapcsolatos visszajelzések 
nagyon pozitívak voltak, és emellett az anyagok is hasznosnak bizonyultak. A 
projekteredmények a Peipsi CTC honlapján és levelezı listáján keresztül kerültek 
elterjesztésre.
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CD-borító
 “Emajögi-folyó 
madártávlatból“

 

Az elızetes eredmények értékelése 

Az intézkedések a terveknek megfelelıen kerültek megvalósításra. Mind az 
irányvonalakkal, mind pedig a multimédia programmal kapcsolatos visszajelzések 
nagyon pozitívak voltak, és emellett az anyagok is hasznosnak bizonyultak. A 
projekteredmények a Peipsi CTC honlapján és levelezı listáján keresztül kerültek 
elterjesztésre. 

Miért mondható, hogy a modell kiváltképp fenntartható 

A vállalkozók természeti-turisztikai célú továbbképzése hozzájárul a fenntartható 
turizmusfejlesztési lehetıségekkel kapcsolatos figyelem növeléséhez. A 
természeti turizmusban érdekelt helyi turisztikai vállalkozók hálózatának 
kialakítása segít jobb lehetıségeket teremteni az egész régió turisztikai 
fejlesztéséhez. A képzés eredményeként számos résztvevı döntött úgy, hogy a 
jövıben együttmőködnek a turisták fogadásakor, valamint az üdülési csomagok 
kidolgozásakor. 

A civil szervezetektıl tanultak 
A vállalkozók egyre inkább tudatában vannak a természeti turizmus 
lehetıségeivel, és növekedett a fenntartható turisztikai intézkedések iránti 
érdeklıdés is. Ebbıl kifolyólag, nagyon fontos kiemelni a természet turisztikai célú 
felhasználását korlátozó szigorításokat és megszorításokat. 

A természeti turizmus terén igény van a hálózat ösztönzıire és képzések 
szervezıire.  A harmadik szektor is meg van becsülve, és várhatóan támogatja is 
ezeket az intézkedéseket.
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Esettanulmány 3 - Võrtsjärv-tavi Információs Központ  

Pihenés a Võrtsjärv-tó környékén 

A Võrtsjärv-tó környéke, mely kiváló idegengorgalmi adottságokkal rendelkezik, 
viszonylag kevés figyelmet kap, mint turisztikai célterület. A Võrtsjärv-tó 
környékén a turisztikai potenciált a régió természeti és kulturális örökségeinek 
figyelembe vételével kell fenntarthatóan kihasználni a helyi emberek intézkedéseit 
motiválva és írányítva, hogy a helyi erıforrásokat hatékonyan használják fel a 
turisztikai termékek és marketing intézkedések fejlesztése érdekében. 

2010-ig számos célkitőzés került megfogalmazásra: 
• A régió marketing intézkedései az érvényben lévı hivatalos Võrtsjärv-tavi 

Turizmus Stratégián alapulnak 
• A régióban legalább három innovatív turisztikai termék kerül bevezetésre (pl. 

javasolt tevékenységek, helyek, tárgyak, valamint szálláshelyek) 
• A tó hozzáférhetıségének javítása. A nagyobb kikötık helyett, kisebb 

kikötési lehetıségek biztosítása, pl. stégek a tópart környezetének védelme 
érdekében. 

• Vízminıség javítását célzó intézkedések és a tópart rekonstrukciója. 
Természetvédelmi intézkedés lévén a Võrtsjärv-tó turisztikai 
vonzóképességének javításához is hozzájárul. 

• Võrtsjärv-tó turisztikai arculatának javítása. 
• Új befektetési lehetıségek kialakítása a Võrtsjärv-tó környékén, kb. 100 

millió korona (~6 millió euró) értékben 
• A térségben Legalább 50-100 új üdülési komplexum létrehozása. 
• Vállalkozások turisztikai ismereteiknek bıvítése, speciális képesítéseiknek 

javítása (pl. természeti erıforrások fenntartható felhasználásának ismerete, 
illetékesség és szolgáltatások) 

• Legalább 5 új vállalat és 20 vállalkozás beindítása 
• Turisztikai vállalkozások hálózatának, és a szükséges infrastrukturális 

lehetıségek megteremtése (szálláslehetıségek, étkezés, múzeumok, 
parkolási lehetıségek, Internet hozzáférés, utak megközelítése, stb.) 

• Szoros kapcsolat kialakítása a turisztikai vállalkozások és az Európai Unió 
között, és kapcsolódó tógazdálkodási központok létrehozása  

• Võrtsjärv-tó megismertetése a Balti-tenger környékén, valamint Európában 
• A térség látogatói számának 10-szeresére történı növelése (2005-ben mért 

5.000 fırıl 50.000 fıre) 
• Munkanélküliség csökkentése 5%-kal a turisztikai szektor szükséges 

hozzájárulása révén.  
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Võrtsjärv-tavi Látogató Központ 

A Võrtsjärv-tavi Látogató Központ összegyőjti, tárolja és közzéteszi a térséget 
érintı információkat és bármely egyéb ismereteket. Együttmőködve a Võrtsjärv-tó 
környékén található hét helyi önkormányzattal, valamint az Észt Élettudományi 
Egyetem, a Võrtsjärv-tavi Limnológiai Központ, a Belsı Tavak Oktatási Központtal 
(ECIV) a Võrtsjärv-tavi Látogató Központban egy tómúzeum került kialakításra a 
rendelkezésére álló források felhasználásával, mely hozzájárul a fent említett 
célok megvalósításához. 
A központ fı célja képzési lehetıségek biztosítása, tanácsadás és 
információszolgáltatás az érdeklıdı regionális csoportoknak, látogatóknak, és a 
potenciális befektetıknek/vállalkozóknak. Oktatási intézményként is mőködve, a 
hangsúly a tavakhoz, valamint a környezetükhöz kapcsolódó témákon van, mint 
pl. élılényak, vízminıség, átfogó helyzet, a tó állapotának javítási lehetıségei, 
képzés a lakosok természetbarát viselkedése érdekében. Különleges figyelmet 
kap majd a tóról és élıvilágáról szóló aktív gyakorlati oktatás.   
A Látogató Központ fı célja tájékoztatást adni a halászatról, valamint bemutatni a 
jelenlegi, illetve a korábban a tóban élı halfajokat. A tómúzeum akváriumaiban 
(10 m3 össztérfogatú) több, mint 20 édesvízi halfaj található. A bemutatott 
halfajok között számos más faj is megtalálható, mint pl. angolna, csuka, keszeg, 
karika keszeg, bodorka, fogas-süllı, csuka, stb. Speciálisan tervezett folyami 
akváriumok elsısorban a folyókban és patakokban élı halfajokat mutatják be. 
2007. január-december között kerül sor az ıshonos halfajok bemutatására a 
múzeumban (Ordovícium, Szilúr és Devon korokból). 

A 17 teljes mérető ıshonos halmodell Elga Mark-Kuriknak köszönhetıen került 
elkészítésre és kiállításra, melyek bemutatják a halak fejlıdését a Paleozoikum 
idıszakban. 

Ezenkívül a tómúzeumban régi szigonyokból és egyéb felszerelésekbıl álló 
válogatás is kiállításra kerül. 

 

 

 

A Látogató Központ a tópartról Elıadás a Látogató Központban  
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Tradicionális vitorlával ellátott halászhajó 

A Võrtsjärv-tavon nem maradt fenn egyetlen tradicionális vitorlával ellátott 
halászhajó („kale” észtül). Mindegyikük megrongálódott, vagy felhasználták a Szent 
János napján rendezett éjszakai örömtüzekhez. 2005-ben a Phare CBC (EU 
program a leendı kelet európai tagországok támogatására) projekt során egy új 
„Paula” elnevezéső hajó került kivitelezésre a helyi halászok segítségével, akik 
Võrtsjärv-tó partján a hajó megépítéshez kellı ismereteket biztosítottak a 
tradicionális halászhajó és faevezıs csónakok tekintetében. A vitorlás hajók a helyi 
lakosok tradicionális életének részét alkotják 
(http://www.vortsjarv.ee/?id=238&lang=eng), és mindemellett jól illeszkedik a 
térség turisztikai termékeinek marketingjébe is. 

Költséghatékonyság elemzése 

A Võrtsjärv-tó környéki turizmusmenedzsment fejlesztésére fordított költségek teljes 
mértékben hatékonyan kerülnek felhasználásra. A látogató központ a 
hagyományos hajókkal hozzájárult, hogy 6000 fıvel növelje évenként az 
odalátogató turisták számát, és kettı új turisztikai vállalkozás kezdje meg 
mőködését öt munkavállaló alkalmazásával. 

A központ teljes felszerelése 35.000 euróba került, mely egy 10 éves idıszakra 
lebontva kb. 60 cent befektetést jelent a látogatóktól (feltételezett állandó számú 
turistával számolva). 

 

 

 

 

 

 

 “Kale” tradíciónális vitorláshajó Tengeri kirándulás 2006. június  
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Elızetes eredmények értékelése 

A Võrtsjärv-tónál található új információs központ 2006. májusában kezdte meg 
mőködését. Azóta a látogatókról napi statisztikák készülnek. 2006. május-
december között 2550 látogatót számoltak, míg 2007. január-október között 3500 
fı látogatta meg a Võrtsjärv-tavi Látogató Központot. A tradicionális „Paula” vitorlás 
hajó fontos eleme a tómúzeumnak, valamint a látogató központ marketing 
intézkedéseinek – 2006-ban és 2007-ben 2.500 fı hajózott a „kale”-ban. A projekt 
eredményeket a Võrtsjärv-tó honlapján és levelezési listáján teszik közzé. Az angol 
nyelvő honlap fejlesztés alatt áll. A helyi és országos sajtóban számos cikk jelent 
meg. 

A modell kiemelt fenntarthatóságának magyarázata 

A projekt összekapcsolja a turisztikai tevékenységek ösztönzését és a Võrtsjärv-
tó természeti értékei iránti növekvı figyelmet. A projekt jobb lehetıségeket teremt 
a régió fejlesztéséhez a helyi érdekeltek és partnerek hálózata segítségével. 
Folyamatos és egymásra-épülı tevékenységek kerülnek majd kialakításra a 
régióban. A tervezett tevékenységek javítani fogják a régió szórakozási arculatát. 
A projekt nagy része a természeti oktatási intézkedésekbıl, valamint a tó és 
környezete, beleértve az állatokat és növényeket, ökológiai értékeinek 
bemutatásából áll. Az ökológiai téma, mint az élı szervezetek és vízminıség, 
csak úgy, mint a természetbeni gyakorlati tanulás felhívja és növeli a 
közvélemény figyelmét az elkövetkezı években. A Võrtsjärv-tavi Információs 
Központ az Észt Élettani Egyetem kutatóival együtt jó alapot fog biztosítani az 
ilyen típusú tevékenységekhez.  

A projektbıl tanultak összefoglalása 

A projekt résztvevıi továbbképzéseken, tanulmányutakon, valamint levelezı listák 
segítségével lettek megkérdezve. Ezek a kérdıívek megmutatták a régióban 
mőködı harmadik szektor igényeit és a keresletet, valamint segítette az emberek 
kezdeményezéseiknek megvalósulását. A különbözı csoportok közötti 
partnerkapcsolatok és együttmőködések nagyon fontos elemként jelentek meg. 
Megmutatkozott, hogy a turizmus pozitív hatásai gyakran túl vannak becsülve, 
míg ugyanakkor a lehetséges negatív hatások túlságosan is ellenırzésre 
kerülnek. Egy sikeres projekt érdekében elengedhetetlen a különbözı érdekelt 
személyek összegyőjtése, elsısorban az üzleti szektor támogatása a fenntartható 
gyakorlatok követése érdekében, valamint a természetvédelem és üzletei szektor 
összekapcsolása. Elengedhetetlen a helyi lakosság és turisták tájékoztatása, 
valamint fogékonnyá kell tenni ıket kihangsúlyozva a hosszú távú elınyöket a 
környezetileg megfelelı és társadalmilag elfogadható turizmus összes csoportja 
számára. A jó infrastruktúra – beleértve a speciális turisztikai infrastruktúrát – az 
alapja a turizmus fejlesztésének. Végül, de nem utolsó sorban, elengedhetetlen a 
döntéshozók tájékoztatása is a projekt eredményekrıl a támogatásuk elnyerése 
érdekében. 
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VÉDETT TERÜLETEK IRÁNYÍTÁSA  

A tavak és vizes élıhelyek régióinak természetvédelmével 
kapcsolatos EU jogszabályok 

Az 1979-es Madárvédelmi Irányelv és az 1991-es Élıhely-védelmi Irányelv a 
természetvédelem és a biológia sokféleség védelme két legfontosabb oszlopa. 
A vadon élı madarak védelmére vonatkozó 79/409/EEC számú EC Tanács 
Irányelv, amelyet egyszerően “Madárvédelmi Irányelv” –ként említenek, az EU 
legrégebbi – és egyik legfontosabb - természetvédelmi jogszabálya, amely átfogó 
keretet hozott létre az Unió területén természetben elıforduló összes madárfaj 
védelmére. Az Irányelv megállapítja, hogy a vadon élı madarakra vonatkozó 
legnagyobb veszélyt az élıhelyek leromlása és elvesztése jelenti, 
következésképpen komoly hangsúlyt helyez a veszélyeztetett és vándorló 
madárfajok (ld. az I. Mellékletet) élıhelyeinek védelmére, elsısorban a Speciális 
Védett Területek (SVT) koherens hálózatának kialakítása segítségével. E 
területek felölelik az összes olyan területet, amelyek leginkább alkalmasak e fajok 
élıhelyeiként. 1994 óta az összes SVT szerves része a NATURA 2000 ökológiai 
hálózatnak. 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm) 
Az Élıhely-védelmi Irányelv egy olyan közösségi jogi eszköz a 
természetvédelem területén, amely általános keretet hoz létre a közösségi 
jelentıségő, vadon élı állat és növényfajok és élıhelyek védelmére. Elıírja a 
speciális védett területek hálózatának létrehozását (NATURA 2000) “a közösségi 
jelentıségő természetes flóra és fauna valamint élıhelyek kedvezı állapotának 
fenntartása és helyreállítása érdekében”. Az I. Melléklet jelenleg 231 természetes 
élıhely típust sorol fel Európában, amelybıl 71 kiemelt élıhely (azaz olyan 
élıhely típus, amelyre fennáll a teljes megszőnés veszélye és amelyek 
természetes elterjedése fıként az Európai Unió területére esik). Az Irányelvnek a 
jogszabályokba ültetése és a NATURA 2000 hálózat létrehozása tekintetében 
nem állapodtak meg átmeneti idıszakról. 
 
Az Élıhely-védelmi Irányelv kulcsfontosságú része a 6. Cikkely. Ez meghatározza 
az élıhely megtartás és védelem kereteit és elıremutató, megelızı eljárási 
követelményeket (pl. fenntartási tervek) fogalmaz meg. Mind a 79/409/EEC 
Irányelv hatálya alá tartozó különösen védett területek, mind pedig a 92/43/EEC 
Irányelv területei vonatkozásában van relevanciája. A keretrendszer alapvetı 
eszköz a környezeti integráció és végsı soron a fenntartható fejlıdés elérése 
érdekében. 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm) 

A Közlemény a Biológiai Sokféleség Csökkenésének Megállításáról 2010-ig 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm) és 
azután  lényegesen megerısíti a biodiverzitás megırzése és a fenntartható 
használata tudásbázisát mind az EU-ban mind pedig globálisan.



5 Védett területek irányítása      

Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 

Tények és adatok: Védett területek irányítása 

 

Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Vízgyőjtı 
terület 
nagysága / tó 
felszíne (km²) 

3,374 / 270 47,800 / 3,555 5,775 / 594 55,345 (Barycz-folyó) / 70 
(halastavak) 

11,487 / 536 

Védett terület 
neve 

Lake Võrtsjärv Protection 
Area – Võrtsjärv-tavi 
Természetvédelmi Terület 
(a teljes tó) 

Raadna-tól Kalmaküla-ig 
terjedı terület, Peipsi, 
Lahepera, Lahepera-tó, 
Emajõe-Suursoo (Emajõe 
Great Mire), Emajõgi és 
Piirissaar folyók torkolata, 
Räpina belvízártér, 
Lüübnitsa, Smolnitsa, 
Järvevälja, Värska 

Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park 

Rezerwat Przyrody “Stawy 
Milickie” (természetvédelmi 
rezervátum, RAMSAR-i 
terület) 

Park Krajobrazowy Doliny 
Baryczy (tájvédelmi park)  

„Dolina Baryczy” speciálisan 
védett terület 

1976-ban a Wollmatinger 
Ried-Giehrenmoos-
Gnadensee és Mindelsee, 
valamint 1983-ban a Rhine-
torkolat ramsar-i területté 
való nyilvánítása. 
Ermatingen-medence és a 
svájci Stein am Rhein 
terület folyamatban van, de 
még nincsen konkrét 
idıpont. 

Védettség 
státusza 

Natura 2000 Különleges 
Védelmi Terület és 
Különleges 
Természetmegırzési 
Terület 

Natura 2000 – hét 
Különleges 
Természetmegırzési 
Terület és négy Különleges 
Védelmi Terület 

2 ramsari-terület (Kis-
Balaton és Balaton). 1 
nemzeti park, 3 tájvédelmi 
terület, 27 természetvédelmi 
terület, négy  Különleges 
Védelmi Terület és 
Különleges 
Természetmegırzési 
Terület 

Ramsar-i terület, Natura 
2000 nemzeti rezervátumok, 
fajvédelmi övezetek, 
tájvédelmi parkok és 
övezetek, ökológiai 
területek, természeti 
mőemlékek és magán 
rezervátumok 

Natura 2000 területek és 
természetvédelmi területek 

Total size of 
protected area 
in ha 

Védett 
területek 

• Különleges Védelmi 
Terület, 29,410, Natura 
kód EE0080571 

• Különleges 
Természetmegırzési 

Kb. 104,165  • 1,004,464 
• 57,019 védett terület 

tarozik a Balaton-
felvidéki Nemzeti 
Parkhoz 

• RAMSAR-i terület = 
5,325 természeti 
rezervátum 

• 55,478 Különleges 
Védelmi Terület 

Kb. 37,000 
Németországban és 
Ausztriában 
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

nagysága (ha) Terület, 28,110, Natura 
kód EE0080524 

• 87,040 tájvédelmi park  
• 85,570 Különleges 

Védelmi Terület 
(tervezett)  

Legfontosabb 
fajok 

  

balin (Aspius aspius), botos 
kölönte (Cottus gobio), vágó 
csík (Cobitis taenia), réti 
csík (Misgurnus fossilis), 
barna rétihéja (Circus 
aeruginosus), vízicsibe 
(Porzana porzana), kis bukó 
(Mergus albellus), kormos 
szerkı (Chlidonias niger), 
Bewicki hattyú (Cygnus 
bewickii), nagy lilik (Anser 
albifrons), kanalas réce  
(Anas clypeata), kis hattyú 
(Cygnus columbianus)  

balin (Aspius aspius), vágó 
csík (Cobitis taenia), botos 
kölönte (Cottus gobio), réti 
csík (Misgurnus fossilis), 
énekes hattyú (Cygnus 
cygnus), kis sirály (Larus 
minutus), nagy lilik (Anser 
albifrons), réti sas 
(Haliaeetus albicilla), zöld 
varangy (Bufo viridis), 
kornistárnics (Gentiana 
pneumonanthe), acsalapu 
(Petasites spec.) és egyéb 
fajok 

Lisztes kankalin (Primula 
farinosa), nyári tızike 
(Leucojum aestivum), 
pókbangó (Ophrys 
sphegodes),  sallangvirág 
(Himantoglossum 
adriaticum), réti sas 
(Haliaeetus albicilla), fehér 
gólya (Ciconia ciconia), 
üstökösgém (Ardeola 
ralloides), nagy kócsag 
(Egretta alba), kanalasgém 
(Platalea leucorodia), 
fülesbagoly (Asio otus)  

barétréce (Aythya ferina), 
barna rétihéja (Circus 
aeruginosus), kormos 
szerkı (Chlidonias niger), 
haris (Crex crex), énekes 
hattyú (Cygnus cygnus), 
nyári lúd (Anser anser), 
vöröshasú unka (Bombina 
bombina), réti sas (Hali-
aeetus albicilla), bölömbika 
(Botaurus stellaris), 
törpegém (Ixobrychus 
minutus), nagy hıscincér 
(Cerambyx cerdo), remete 
bogár (Osmoderma 
eremita), tündérfátyol 
(Nymphoides peltata), 
sulyom (Trapa natans), ... 

Több, mint 350 madárfaj, pl. 
Búbos vöcsök (Podiceps 
cristatus), kendermagos 
réce (Anas strepera), 
üstökös réce (Netta rufina), 
barátréce (Aythya ferina), 
kontyos réce (Aythya 
fuligula) és szárcsa (Fulica 
atra). 

Növények: ıshonos a 
Rehstener-nefelejts 
(Myosotis rehsteineri) 
Deschampsia littoralis, 
partika (Littorella uniflora) és 
boglárka (Ranunculus 
reptans).  
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Élıhelyek 
típusa 

 (Amennyiben 
a leírás 
hiányzik, 
kérem, 
nézzen utána 
egy másik 
sorban) 

 

  

• 6450 Északi boreális 
mocsárrétek 

• 6430 Üde, 
tápanyaggazdag, 
magaskórosok 

• 7110 Aktív dagadólápok 
• 8220 Szilikátsziklás 

lejtık sziklanövényzettel  
• 9010 Nyugati tajga 
• 91D0 Láperdık 

 
 

• 2120 Partvonal mentén 
vándorló dőnék (fehér 
dőnék) európai 
homoknáddal 
(Ammophilia arenaria) 

• 2130 Lágy szárú 
vegetációval borított álló 
dőnék (szürke dőnék)  

• 2180 Az atlanti, 
kontinentális és boreális 
régió erdıs dőnéi  

• 3130, 3140, 3150, 3160 
Állóvízek és tavai 
élıhelyek 

• 3260 Alföldektıl a 
hegyvidékekig 
elıfordulóvízfolyások 
Ranunculion fluitantis és 
Callitricho-Batrachion 
növényzettel  

• 6270 Fennoskandiai 
alföldek fajgazdag - 
száraz és üde – füves 
gyepei 

• 6450 Északi boreális 
mocsárrétek 

• 7110 Aktív dagadólápok 
• 7140 Tızegmohás lápok 

és ingólápok 
• 7230 Mészkedvelı üde 

láp és sásrétek 
• 9010 Nyugati tajga  
• 9080 Fennoskandiai 

lombhullató 
mocsárerdık 

 
 

• 3150 Természetes eutróf 
tavak Magnopotamion 
vagy Hydrocharition 
növényzettel 

• 6190 Pannon 
sziklagyepek (Stipo – 
Festucetalia pallentis) 

• 6240 Szubpannon 
sztyeppek 

• 6510 Sík- és dombvidéki 
kaszálórétek 
(Allopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

• 7140 Tızegmohás lápok 
és ingólápok 

• 7230 Mészkedvelı üde 
láp és sásrétek 

• 91G0 Pannon 
gyertyányos-tölgyesek 
Quercus petraeá-val és 
Carpinus betulus-szal 

• 91M0 Pannon-cseres 
tölgyesek 

• 3150 Természetes eutróf 
tavak Magnopotamion 
vagy Hydrocharition 
növényzettel 

• 3260, 3270 Vízfolyások, 
folyami élıhelyek 

• 6210 Meszes alapkızető 
féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett 
változataik 

• 6410 Kékperjés láprétek 
meszes, tızeges vagy 
agyagbemosódásos 
talajokon 

• 6430 Síkságok és a 
hegyvidéktıl a 
magashegységig tartó 
szintekhidrofil 
magaskórós 
szegélytársulásai  

• 6440 Folyóvölgyek 
Cnidion dubii-hoz tartozó 
mocsárrétjei  

• 6510 Sík- és dombvidéki 
kaszálórétek 
(Arrhenatherion elatioris) 

• 9170 Galio-Carpinetum 
gyertyános-tölgyesei 

• 91E0 Enyves éger 
(Alnus glutinosa) és 
magas kıris (Fraxinus 
excelsior) alkotta 
ligeterdık (Salix ssp.) 

• 91F0 Keményfás 
ligeterdık nagy folyók 
mentén (Ulmenion 
minoris) 

• 3130-3150 Állóvízek és 
tavai élıhelyek 

• 3240, 3260, 3270 
Vízfolyások, folyami 
élıhelyek 

• 6210 Meszes alapkızető 
féltermészetes száraz 
gyepek és cserjésedett 
változataik 

• 6410  
• 6430  
• 6510 Sík- és dombvidéki 

kaszálórétek 
• 7140 Tızegmohás lápok 

és ingólápok 
• 7210 Meszes lápok 

télisással és Caricion 
davallianae fajaival 

• 7220 Mésztufás források 
(Cratoneurion)  

• 7230 Mészkedvelı üde 
láp és sásrétek 

• 9110, 9130, 9150 
bükkösök 9160, 9170 
tölgyesek  

• 9180 Lejtık és 
sziklatörmelékek Tilio-
Acerion erdıi 

• 91E0 
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Menedzsment 

Védett terület 
irányítási 
terve 

Jóváhagyási fázisban Some plans are in 
preparation, some of them 
in approval stadium. Only 
two are approved. 

Kidolgozás alatt van náhány 
terv, náhány közülük már a 
jóváhagyásra vár. Kettı terv 
van eddig elfogadva.  

Rendelkezésre áll néhány 
elfogadott terv, a többi még 
kidolgozás alatt áll. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park 29 védett területe 
közül 23 rendelkezik 
menedzsment tervvel. A 
többi még kidolgozás alatt 
áll. 

A Stawy Milickie 
természetvédelmi 
rezervátum esetében – a 
terv kidolgozás alatt áll. 

A Dolina Baryczy (Natura 
2000 Különleges Védelmi 
Terület) esetében – a 
közeljövıben kerül kiírásra 
a terv elkészítésére 
vonatkozó felhívás 

Az összes védett területre 
vonatkozóan készült 
irányítási trev, de sok 
közülük nem megfelelıen 
van megvalósítva. A Natura 
2000 területeire vonatkozó 
tervek kidolgozás alatt 
állnak.  

Monitoring 
rendszer 

Csak hidrokémiai és 
hidrobiológiai 
vonatkozásban van egész 
éven át finanszírozott 
monitoring rendszer. A 
látogatók menedzsmentje 
kapcsán nincs monitoring. 

 

 

A látogatók menedzsmentje 
kapcsán nincs monitoring. 

A jogi szabályozásnak 
megfelelıen a Kis-Balaton 
területén természetvédelmi-
monitoring rendszer üzemel. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park a Nemzeti 
Biomonitoring Rendszerhez 
tartozik. 

Madárélıhelyek és 
vízminıség monitoring 
üzemel, valamint néhány faj 
esetében többéves 
tanulmányok (pl. kétéltőek) 

Nem mőködik monitoring az 
összes védett területen. 

Védett 
területek 
irányító 
hatósága 

Észtországi 
Környzetvédelmi 
Minisztérium, Nemzeti 
Természetvédelmi Központ 
és kihelyezett irodái Viljandi, 
Tartu és Valga megyékben 

Észtországi 
Környzetvédelmi 
Minisztérium, Állami 
Természetvédelmi Központ 
és kihelyezett irodái Valga, 
Jõgeva és Ida-Viru 
megyékben. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósága önálló 
jogi személyiség, mely az 
állam finanszírozásában áll, 
függetlenül irányított és a 
Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 
fennhatósága alatt mőködik. 

 

• Ramsar-i területek: 
Környezetvédelmi 
Minisztérium   

• Természetvédelmi 
területek és tájvédelmi 
parkok: Tartomány 
vezetıje 

Regionális közigazgatási 
szervek. Németországban 
és Ausztriában szerzıdést 
kötöttek a környezetvédelmi 
civil szervezetekkel a 
leginkább védett területek 
irányítása érdekében. 

  

A védett 
területek 

Észtországi 
Környzetvédelmi 

Észtországi 
Környzetvédelmi 

A Nemzeti Park Tanácsa 
irányítja és támogatja a 

Természetvédelmi 
Tanácsadói Testület – a 

Természetvédelmi parkok 
és Natura 2000 területek 
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

irányításában 
részt vevı 
érdekeltek 

  

Minisztérium, Nemzeti 
Természetvédelmi Központ 
és kihelyezett irodái Viljandi, 
Tartu és Valga megyékben 

Minisztérium, Állami 
Természetvédelmi Központ 
és kihelyezett irodái Valga, 
Jõgeva és Ida-Viru 
megyékben, megyei 
környezetvédelmi osztályok 
és Környezetvédelmi 
Felügyelıség 

 

nemzeti park 
igazgatóságának 
tevékenységét. A 
Tanácsban különbözı 
szektor szakemberei és 
érdekeltjei vesznek részt. 

bizottság javaslatokkal 
segíti a kormányzót. 
Továbbá a földtulajdonosok, 
vállalkozások, helyi 
intézmények és civil 
szervezetek is közvetlenül 
érintve vannak. 

 

területén az éintettek 
képviselıibıl álló Bizottság 
mőködik. 

Turista-menedzsment 

A védett 
területre 
érkezı 
turisták 
összetétele  

Napi kirándulók, 
kempingezık, hobby 
horgászok, gyerektáborozók 
és egyéb találkozók 

Napi kirándulók, 
kempingezık, madár 
megfigyelık, hobby 
horgászok 

Turisták, helyi lakosok Helyi lakosok, munkások, 
turisták, horgászok, 
gombaszedık, vadászok 

Elsısorban nyári turisták és 
a madarakat kedvelı 
látogatók. Biciklis turisták 
száma folyamatosan nı. 

A védett 
területen/vagy 
a közelében 
található 
szálláshelyek 
típusai 

Kb. 15 kemping és 10 
motels/turisztikai fogadó 
 

Kb. 15 kemping a védett 
területeken 

 

A védett területeken hat 
oktatási vagy kutató ház 
található. A területek 
közelében 17 kemping 
helyezkedik el. 

Összesen 50 szálláshely 
(hotelek, sátor-kempingek, 
agrár-turisztikai tanyák, 
vadászházak, hostelek, 
B&B szobák, motelek) 

Mindenfajta szálláshely 
megtalálható, azonban a 
területek legvédettebb 
részein nem található egy 
sem, csak a városok 
közelében, pl. Constance, 
Radolfzell, Friedrichshafen, 
stb. 

A turisták 
számára 
elérhetı 
infrastruktura 

Võrtsjärv-i Információs 
Központ aLimnológiai 
Központban, 5 közösségi 
szabadidıs terület, 3 vagy 4 
túraútvonal. Néhány 
területen útmuató táblák is 
ki vannak helyezve. 

Túraútvonalak, kilátók és 
lesek, információs 
központok 

A tó körül 10 természeti 
útvonal tanösvény és 7 
bemuató hely található, 
melyeket 2006-ban közel 
268.000 látogató keresett 
fel 

1 madár-megfigyelı torony 
és 3 les, 10 tanösvény, 14 
helyi múzeum, túrázási, 
kajakozási, biciklizési, 
lovaglási lehetıségek  

 

Minden fajta infrastruktura 

Szervezett 
kirándulások 

A kirándulások többségét a 
Võrtsjärv-i Információs 

Az SNCC madármegfigyelı 
és más szervezett 

2006-ban 467 vezetett 
csoport volt, melyek közül 

Viszonylag kevés a 
szervezett kirándulás 

A NABU, illetve BUND 
környezetvédelmi szervezet 
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Központ, valamnint az 
Észtországi 
Természettudományi 
Egyetem (kirándulások 
hagyományos csónakokkal, 
horgász táborok, stb.) 

természeti utakat kínál, 
valamint hagyományos 
csónakozást (bárka) az 
Emajõgi-folyó Bárka 
Társasága. 

 

43 eredei iskolai programok 
keretében vett részt.  

Összesen közel 17.000 
résztvevı 

kínál szervezett 
kirándulásokat 
(http://www.birdinggermany.
de/wollriedenglish.htm). 
 

Látogatók 
számát 
szabályozó 
intézkedések 

Nincs A védelmi szabályok 
értelmében az 50-fıt 
meghaladó csoportok 
esetében egyeztetni kell a 
föld-tulajdonosokkal. 

Nincs A természeti 
rezervátumokba engedély 
kell a belébéshez. 

 

Kevés az olyan hely, ahol 
szabályozás van életben (pl. 
Wollmatinger Ried). A többi 
helyen felügyelik a 
látogatókat, de nem 
szabályozzák a számukat.  

Monitoring 
rendszer 

Nincs Nincs A monitoring rendszert a 
Nemzeti Park 
Igazgatósaága, valamint a 
Vízügyi Igazgatóság kezeli 

A rezervátum bejáratát 
leszámítva a látogatók 
száma nincs ellenırizve. 

A környzetevédelmi civil 
szervezetek irányítása alatt 
álló területeken van 
monirong rendszer. 

Régió gazdaságában való szerepe 

 A védett 
területeken 
alapuló 
gazdasági 
elemek 
(belépıjegyek
, 
idegenvezetés
, stb) 

Belépıjegy a Látogató 
Központban található 
Võrtsjärv Múzeumba , 
szervezett vitorlás 
kirándulások 

 

 

Nincs  • Csoportos túrák  
• Tanösvények  
• A Nemzeti Park területén 

számos egyéb hely és 
szolgálatás (barlangok, 
csónakozás), melyhez a 
park igazgatóságának 
engedélye szükséges  

• Bemutató helyeken 
belépıjegyek 

Nincs, egyéni kirándulások  • Elsısorban természeti 
és biciklis-turisztikai 
kínálatok 

• Idegenvezetés a 
legfontosabb területeken 

• A belépıjegyek csak 
szimbolikusak 

 

A védett 
területekhez 
közvetlenül 

Erdıırök, halászati 
felügyelık és a Limnológiai 

Erdıırök/felügyelık A Nemzeti Park 
Igazgatóságon 64 
alkalmazott van (11 

3 (erdıır – tájvédelmi park 
munkatársai)  

Vannak, de nem áll 
rendelkezésre pontos adat 
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

kapcsolódó 
állások 
(erdıırök, 
ügyintézık, 
stb.) 

Központ kutatói természetvédelmi 
szakember, 19 erdıır, a 
többi fizikai munkás, illetve 
ügyintézı) (a park területe > 
11 millió ha).  

Problémák 

 

Nincs látogatás-irányítási 
rendszer  

Nincs látogatás-irányítási 
rendszer 

Szigorú szabályozás van 
életben a védett területek 
látogatását illetıen. A 
szabályozások sokszor a 
települések fejlesztését is 
akadályozza. 

 

• A turizmus a fejlesztés 
kezdeti fázisában van, 
ezért elengedhetetlen a 
fejlesztési irányok 
pontos maghatásrozása  

• A terület látogatottsága 
egyre nı, és a 
területhasználati 
tervezési 
mechanizmusok nem 
kellıképpen 
szabályozzák a 
szabadidıs 
létesítmények 
kialakítása iránti egyre 
növekvı igényt. 

 
 

• Nincs határonátnyúló 
koncepció (irányítási 
tervek, monitoring, vízi 
sportok és vadászat 
szabályozása) 

• A védett területek túl 
kicsik és nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz (nincs 
összketı övezet, nincs 
biotóp folyosó) 

• Klímaváltozás hatásai 
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Esettanulmány 4 – Övezeti koncepció segítségével a természet-
védelem és turizmus összekapcsolása 

A project célja természbarát térbeli megoldások kialakítása volt a turizmus terén. 
Ez a megközelítés ösztönzıleg hat a helyi gazdaságra és megóvja a fenntartható 
természeti erıforrásokat, mint pl. a természetet, felszínt és térség nyugodságát. 

 

Adatgyőjtés és feldolgozás 

Az elsı lépés egy átfogó terepfelmérés elvégzése volt, mely az egyik 
legjelentısebb lengyelországi Narura 2000 területen, a Dolina Baryczy területén 
(Külöleges Védelmi Terület) megvalósítandó természeti beruházás alapjául 
szolgált. A felmérés során részletes adatok kerültek összegyőjtésre a madár-
élıhelyek megoszlása kapcsán, valamint a kiemelt fontosságú állatfajok 
(kétéltőek, lepkék és pillangók, bogarak és denevérek) feltérképezésre kerültek. A 
vizsgálatnak köszönhetıen továbbá sikerült információt szerezni az élıhelyek 
tulajdonságairól, valamint a veszélyekrıl és fennálló problémákról is. A felémérést 
akadémikusi, természetvédelmi, önkormányzati valamint független szakértıkbıl 
álló csoport végezte el. 

A feltérképezett madárélıhelyek és a lehetséges problémák térinformatikai (GIS) 
és MS Access adatbázisokba kerültek feltöltésre. A szoftwer kizárólag erre a célra 
lett kifejlesztve. Az adatbázis egyszerő adatfrissítést és elemzést tesz lehetıvé. 
Az adatbázis képes az elemzések eredményeit beszámolókká alakítani, vagy az 
adatokat a GIS adatbázisba továbbítani, mely térképesen is megjelenítheti 
élıhelyek eloszlását. A tematikus térképeken a felhasználó különbözı 
megjelenítési lehetıségek között válogathat: Pl. választani lehet a fajok, vagy faj 
csoportok, illetve a földrajzi elhelyezkedés, valamit egyéb szempontok szerinti 
megjelenítés között. Lehetıség van továbbá a kiválasztott adatok összesítésére 
és értékelésére is (pl. különbözı kritériumok alapján az élıhely értékelése).  

 

  

Minimum 14 pár búbosbanka még mindig a 
halastavak partján található öreg fákban költ 

A rétisas tápláléka elsısırban halak és 
vizi madarak  
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A kifejlesztett GIS és Access adatbázis elérhetı a természetvédelmi hatóságok 
számára. A hatóságok, valamint a PTPP “pro Natura” munkatárasi képzés 
keretében ismerkedhettek meg részletetesen az adatbázis használatával. Az 
adatbzis frissítése a PTPP “pro Natura” feladata, melyet követıen az információ 
továbbításra kerül a partnerek felé. 

Értékelés és övezetek kialakítása 
 Az élıhelyek értékelésére az övezetek kialakítása, valamint a tervezési 
folyamatokban a döntések elıkészítése érdekében volt szükség. Elsı lépésként 
az értékelési feltételek és az értékelés folyamata került meghatározásra. A 
besorolás különbözı kritériumok alapján történik, pl. a fajok és területek 
megırzési státusza, az élıhelyek és fajok viszonylagos elterjedése és 
érzékenysége a különbözı hatásokra és változásokra, valamint az esetleges 
veszélyekre. A kritériumok különbözı súllyal bírnak. Az eredmények 
összegzésének folyamata eltérhet a tudományos számítások várt eredményeitıl.  
Bár a végsı értékelési rendszer elsı látásra bonyolultnak tőnik, segítségével 
egyszerő, könnyen érelmezhetı kategóriák alakíthatók ki. 
A turizmusfejlesztési övezetek is hasonlóan kerületk kialakításra. Öt övezeti 
kategória került kidolgozásra a hozzáférés szabályozásától függıen: szigorú 
szabályozás vagy inkább általános javaslattétel. Az övezetek az élıhelybesorolás 
és területi tulajdonságok, mint például a rendelkezésre álló közlekedési útvonalak, 
szálláshelyek, valamint más turisztikai infrastruktúra alapján kerültek kijelölésre a 
térségben, mely egyben javaslatként szolgált a helyi és regionális hatóságokkal 
való további egyeztetésekhez is. 
A projekt a Wrocław-i egyetem szakemberei, független kutatók, természetvédelmi 
hatóságok (természetvédelmi területek, tájvédelmi parkok) munkatársai, valamint 
civil szervezetek segítségével került megvalósításra. A technikai munka az 
egyetem biológusai, valamint magán kutatók által valósult meg (adatgyőjtés, 
halastavak besorolása, környezeti információk összegyőjtése, GIS és adatbázis 
kezelés, valamint térinformatikai képzés). 

A megvalósítás során fellépı problémák 

A felmerülı problémák elsısorban elméleti és társadalmi jellegőek voltak, mivel 
az élıhelyek módszeres vizsgálatára ezidáig nem igazán volt példa sem 
Lengyelországban, sem Európában. A projektmefvalósításban közremőködı 
munkatársak részt vettek a Lipcsében megrendezett EuMon konferencián 
(konferencia a biodiverzités monitoringjáról Európában), melyen a többi résztvevı 
tapasztalatai is egyértelmően megmutatták, hogy a projekt megközelítése 
úttörınek számít e téren. Az értékelési kritériumokat nehéz tárgyiasítani. A 
rendszernek számos változó tényezıt kell figyelembe vennie, ugyanakkor 
egyszerő és könnyen alakmazható eredményt kell adnia. Társadalmi-politikai 
téren hiányzott az eredmények automatikus megvalósításához szükséges jogi és 
intézményi háttér. A megvalósításnak az övezeteknek a döntéshozatalba való 
bevonásán, valamint a felhasználók jószándékán kell alapulnia.  
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A projekt értékelése és fenntarthatósága 
A projekt kitőzött célkitőzései megvalósításra kerültek. Az élıhelyek besorolása 
segítségül szolgált a turisztikai övezetek kialakításához. Az eredményeknek a jogi 
keretbe való bevonása folyamatban van, az irányítási terv részét képezi. A 
strukturált adatok továbbításra kerültek a természetvédelmi hatóságok felé, és 
várhatóan bekerülnek menedzsment terveikbe is, függetlenül attól, hogy ki lenne 
az érinett. A jövıben a projekt során kifejlesztett GIS/adatbázis is mőködni fog, 
valamint a közigazgatási szervek és civil szervezetek képzése is folytatódni fog. 
Az intézkedési terv kialakítása és a természet monitoringja a jövıben a kormány 
feladata lesz. 
Az élıhely és fajok védelme érdekében az övezeti térképek alkalmazásával 
módszeresen elkerülehtıek a káros beavatkozások. A projekt alapja a megfelelı 
érdekeltek és társadalmi szerplık bevonásása, az övezetek kialakítása az 
érdekeltekkel is egyeztetve lett. A korábban nem látogatható rezervátum területek 
többsége a vizsgálatok eredméyneit figyelembe véve látogathatóvá válltak a 
turisták számára. A helyi közösségek rájöttek, hogy olyan ésszerő megoldások 
alakíthatóak ki, mely számukra is elınyös lehet. 

Tanulság a civil szervezetek számára 
A legfontosabb tényezı a józan gondolkodás és használhatóság volt. A 
tudományos ismereteket a feltételezések és módszerek alátámasztására kell 
használni, ugyanakkor a társadalmi környezetben alkalmazott fogalmaknak 
egyszerőnek és közérthetınek kell lenniük. Például: az adatokat (értékek 
besorolása, terület érzékenysége, illetve a fennálló veszélyek) 5-7 egyértelmő 
tartalommal és meghatározással bíró kategóriába kell sorolni. 
Mivel az átlag embernek nehéz megértenie a mi is a természet értéke, a 
kommunikációs stratégia nem arra irányult, hogy az embereket meggyızze a  
természet valódi értékérıl és szépségérıl, hanem, hogy megmutassa milyen 
elınyökkel jár a helyi gazdaság számára a természetet kedvelı turisták térségbe 
való csábítása. 
 

 

A Lengyelországban található nyári lúd 
populáció több, mint 20%-a a Barycz-völgyben 
költ  

Gyakorlott hal vadászok – 
A kormoránok sok nehézséget okoznak a 

halászok számára  
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FENNTARTHATÓ TERÜLETHASZNÁLAT ÉS TERVEZÉS, 
REGIONÁLIS ÉS HELYI SZINTŐ FENNTARHATÓ IRÁNYÍTÁS  

A területhasználattal kapcsolatos jogszabályi háttér 

EU-Környezeti Hatásvizsgálat  (KHV)  

A környezetvédelmi hatásvizsgálatról  (KHV) szóló un. KHV Irányelv, amely a 
projektek környezetre gyakorolt hatásával foglalkozik, biztosítja, hogy az egyes 
projektek környezeti következményei megfelelıen értékelésre kerülnek mielıtt az 
engedélyezésük megtörténne. A lakosság és minden érintett véleményét is 
figyelembe veszik az engedélyek kiadásánál, amikoris a döntésrıl tájékoztatják a 
lakosságot. Az KHV Irányelv rögzíti, hogy mely projekt kategóriák tartoznak a 
hatálya alá, milyen eljárásokat kell követni, és melyek a hatástanulmány tartalmi 
követelményei. A KHV-val kapcsolatosan számos útmutatás, tanulmány és 
jelentés áll rendelkezésre. A KHV-hez kapcsolódik 2003/35/EC Irányelv, amelyet 
2003 májusában fogadtak el. Ez az Irányelv az Aarhusi Egyezménynek 
megfelelıen rögzíti a nyilvánosság részvételének kereteit a döntéshozatalban és 
az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférést a környezetvédelmi ügyekben. 
 
További információk találhatók az alábbi honlapon: 
www.ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm 

A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)-ra vonatkozó EU Irányelv 

Az SKV Irányelv célja, hogy különféle tervek és programok környezeti 
következményei azonosításra és értékelésre kerüljenek a készítésük folyamán és 
elfogadásuk elıtt. A nyilvánosság és a környezetvédelmi hatóságok 
véleményezhetik a dokumentumokat és ezek eredményét integrálják és 
figyelembe veszik a tervezés során. A terv vagy program elfogadása után a 
nyilvánosságot tájékoztatják a döntéshozatali folyamatról és a döntés 
eredményérıl. Ha valószínősíthetık jelentıs  határon átnyúló hatások, akkor a 
tagországot és annak nyilvánosságát tájékoztatják, és lehetıségük van 
véleményezni a tervet vagy programot, amelyet szintén integrálnak a nemzeti 
döntéshozatali folyamatba. 
Az SKV hozzájárul az átláthatóbb tervezéshez a nyilvánosság bevonásán és a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételén keresztül, amely hozzájárul a 
fenntartható fejlıdés céljainak eléréséhez. Az SKV-t minden olyan terv és 
program készítése és módosítása esetén alkalmazni kell, amelyet az Európai 
Közösség társ-finanszíroz, illetve  

• amelyet valamely nemzeti, regionális vagy helyi hatóság készít és/vagy 
fogad el (pl. területrendezési tervek, városfejlesztési tervek) 

• amelyet valamely hatóság készít egy jogszabály alkotási folyamatban az 
Országgyőlés vagy a Kormány általi elfogadás céljából  vagy  

• amelyeket jogszabályi, szabályozási vagy közigazgatási elıírások 
követelnek meg. 
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 A jó gyakorlat szerint a tervek és programok stratégiai környezeti értékelésének 
befolyásolnia kell a tervezési folyamatot. Az értékelésnek a tervezés során kell 
elkészülnie, mielıtt elfogadásra kerülne, vagy bekerülne a jogszabály-alkotási 
folyamatba. 

A környezeti jelentés az Irányelv által megkövetelt stratégiai környezeti vizsgálat 
központi része, és alapját képezi terv a terv vagy program megvalósítása során a 
jelentıs hatások monitoringjának is. A jelentés szerepe az, hogy azonosítsa, leírja 
és értékelje a terv/program és ésszerő alternatíváinak a környezetre gyakorolt 
jelentıs hatásait. Az alternatívák elemzése a vizsgálat fontos eleme és az 
Irányelv a környezetvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó irányelvhez képest az 
alternatívák átfogóbb elemzését követeli meg. 

Az SKV Irányelv megköveteli a nyilvános konzultációt és vitát a javasolt tervekrıl 
vagy programokról. A terv vagy program egyeztetési változatát és környezeti 
jelentést a nyilvánosság számára hozzáférhetıvé kell tenni (amelyet a 2(d) cikkely 
és a 4) bekezdés határoz meg). A SKV Irányelv egyértelmően említi, hogy a terv 
vagy program által valószínősíthetıen  befolyásolt, vagy a döntésben érdekelt 
közösség részeként be kell vonni a releváns civil szervezeteket (NGO-k). A 
különféle civil szervezetek különbözı területeken érdekeltek. Egyesek nemzeti 
szinten aktívabbak, mások regionális vagy helyi szinten tevékenykednek, vagy 
speciális területekkel foglalkoznak, mint pl. a természetvédelem vagy a 
hulladékgazdálkodás. A releváns civil szervezetek meghatározása során a 
tagországok a 6(4) Cikkelynek megfelelıen az érintett terv vagy program 
természetének és tartalmának megfelelıen határozhatja meg az érintett civil 
szervezetek körét. A tisztán helyi érdekeltséggel bíró civil szervezetek körét még 
akkor is meg kell határozni, ha az adott tervek vagy programok távolabbi 
önkormányzatokra vonatkoznak, amennyiben egyértelmő, hogy azok érdekeikre 
hatással vannak. 
 
További információ található az alábbi honlapon: 

www.ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf



6 Fenntartható Területhasználat és Tervezés       

Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata 

Adatok és tények: Fenntartható Területhasználat és Tervezés, valamint fenntartható irányításregionális és helyi szinten  

 

Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Vízgyőjtı terület 
nagysága/ tó 
felszíne (km²) 

3,374 / 270 47,800 / 3.555 5,775 / 594 55,345 (Barycz-folyó) / 70 (ha-
lastavak) 

11,487 / 536 

A regionális 
területhasználati 
tervek 
érvényesítése 

A tavat körülölelı 7 helyi 
hatóság felelıs a helyi 
szintő tervezésért, 
célkitőzések egy 
tervezési 
dokumentumban 
kerülnek 
megfogalmazásra, mely 
az egész régióra 
kiterjed. 2001. decem-
berében lett jóváhagyva, 
de ajánlatos 3-5 évente 
felülvizsgálni. 
 
 
 

Tartu-ban (1997), Jõgeva-
ban (1998), Ida-Viru-ban 
(1998) és Põlva-ban 
(2002) lettek jóváhagyva a 
megyei tervek. 

A terveket ajánlatos 3-5 
évente felülvizsgálni.  

Elfogadott: a Magyar 
Kormány elfogadta a 
“Balaton Törvényt”, a 
Balaton Kiemelt 
Üdülıkörzet (BKÜ) 
regionális fejlesztési 
tervét, mely jelenleg 
módosítás alatt ál. 

Mivel a Barycz-völgy két 
tartomány határolja, mindkét 
térség regionális 
területhasználati tervezési 
dokumentumai vonatkoznak rá. 
Dolnośląskie-tartomány 
területhasználati terve 2002-ben 
került kiadásra, mely 2006-ban 
lett felülvizsgálva.  
Wielkopolskie-tartomány 
területhasználati terve pedig 
2000-ben lett elfogadva, mely 20 
évre vonatkozik. A lengyel 
szabályozás értelmében 4 
évente kötelezı. 

A Bódeni-tó térségének 
mind a nyolc német megyéje 
rendelkezik regionális 
területhasználati tervvel, 
valamint a  Voralberg…… 

Helyi 
területhasználati 
tervek 
érvényesítése 

A tó körül található 7 
önkormányzatra egy 
területhasználati terv 
vonatkozik, Rõngu, Tar-
vastu és Viiratsi önkor-
mányzata külön tervek-
kel is rendelkezik 
melyek 2012-ig 
érvényesek 

Elfogadott: Illuka és Iisaku 
(1999), Pala és Räpina 
(2006, 2015-ig 
érvényesek. 

A legtöbb területhasználati 
terv 2002-2006-ra lett el-
fogadva. A terveket 5 
évente kötelezı 
felülvizsgálni. 

A teljes közösségre 
vonatkozóan nem kell 
területhasználati tervet készíteni, 
de helyette kötelezı tanulmányt 
készíteni “A térbeli fejlsztés 
elıfeltételeinek és irányainak 
vizsgálatáról. Területhasználati 
tervezésre csak azokon a 
területeken kerül sor, ahol 
valamilyen beruházást vagy más 
változtatást terveznek.  

Németországban és Ausztri-
ában minden település ren-
delkezik az önkormányzat, 
vagy a városi tanács által 
jóváhagyott helyi terü-
lethasználati és urbanizációs 
tervekkel. Regionális közi-
gazgatási szervek (megyék) 
felelısek annak 
ellenırzéséért, hogy a helyi 
tervek összhangban legye-
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

A 40 település közül 21 telepü-
lésen kevesebb, mint a felszín 
1%-ra vonatkozik területhaszná-
lati terv. Ezzel szemben, néhény 
fejlett település esetén 100% is 
van. 

nek a regionális területhasz-
nálati tervekkel. 

Felelıs közi-
gazgatási szerv 

Megyei önkormányzatok 
(Tartu, Viljandi, Valga) 

Megyei önkormányzatok 
(Tartu, Jõgeva, Põlva, Ida-
Viru) és helyi önkor-
mányzatok 

Regionális 
területhasználati tervezés 
éshelyi hatóságok 

A tartományi fı végrehajtó és a 
tartomány Regionális 
Közgyőlése, valamint helyi szin-
ten a polgármester, végrehajtók 
és a városi tanácsok 

Regionális tervezési 
haóságok és helyi 
hatóságok 

A 
területhasználati 
tervek 
fenntarthatósági 
vonatkozásai 

A környezeti hatások 
elemzése a tervezés 
során 
• A környezeti felté-

teke vizsgálata és a 
szabályozások 
számbavétele 

• Ökológiai, társadalmi 
és gazdasági 
hatások komplex 
vizsgálata 

• A problémás 
régiókban alternatív 
tervezési 
megoldások 
kidolgozása 

• Természeti erıforrások 
felelısségteljes 
felhasználása és a 
környzet védelme 

• Erdészeti környezeti 
problémák az ártalmas 
gázok mennyiségének 
növekedése és a 
csökkenı 
energiafogyasztáson 
keresztül 
(figyelemfelhívásnak 
tudható be) 

• Zöld hálózat létre-
hozása 

• Értékes tájak 
meghatározása  

 
 

A terv tartalmaz koncep-
ciót  az üdülıkörzet 
ökológiai állapotának me-
gırzésére, a vízminıség 
javításáral valamint a 
fenntartható turizmusfe-
jlesztére vonatkozó 
intézkedésekre és beru-
házásokra. 

A tartományok területhasználati 
tervei általánosak és sokszor 
nehéz dönteni az adott 
intézkedés fenntarthatósága és 
közvetlen nyíltsága között. A 
tervek átfogó célja az “egész 
tartomány harmonikus fenntar-
tható fejlıdése” és a “természeti 
értékek aktív megóvása, vala-
mint a fenntartható fejlıdéshez 
szükséges természetes körn-
yezet kialakítása”. 

• Területhasználat csök-
kentése (sőrített váro-
sok) 

• Megújuló enerrgiafor-
rások használatának 
növelése 

• Energia megtakarítás és 
energiahatékonyság 
növelése 

• Vízvédelem 
• Természeti értékek 

védelme 
• Zajszennyezés csök-

kentése (közlekedés) 
• Levegı minıségének 

javítása 
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

A 
területhasználati 
tervnek van 
konkrét 
vonatkozása a 
tó, illetve a tó-
part védelmére? 

Az alábbi területeken 
van konkrét megoldás a 
negatív környezeti 
hatások mérséklésére: 

1. Turisztikai 
infrastruktura 
kiépítése (11 
megoldás) 

2. Utak, épületel és 
parkolók építése (12 
megoldás) 

3. Turizmusfejlesztés 
(4 megoldás) 

4. Raising activities in 
entrepreneurship  

5. Vállalkozás-
ösztönzés (halászat, 
mezıgazdaság, 
erdészet) (9 
megoldás) 

 

Csak a védett területeken 
át. Pala térségében: a 
Peipsi-tó környéki 
túravonalak kiépítését, a 
partvonalak védelmét 
valamint az erdık 
megóvását célzó projekt 

2002-2005-ra vonatkozó 
partrehabilitációs tervek, 
melyet a 43 partmenti 
település dolgozott ki a 
Balaton Törvénnyel és 
más jogi szabályozással 
összhangban. 

A partmentén sétányok 
kialakítása kötelezı (a 
partmenti züldterület 
növelése érdekében). 

• A Dolnośląskie terv 
prioritásai között szerepel a 
“BV természeti értékeinek 
megóvása”, valamint a 
specifikus célkitőzések 
között a “BV tájvédelmi park 
bıvítése”. 

• Helyi szinten csak kivételes 
esetben, pl. śmigród-ban 
szabályozva van, hogy a 
halastó 100m-es 
környzetében nem 
engedélyezett semmilyen 
infrastruktura kialakítása 

• A Baden-Württemberg-I 
Regionális Tópart-
Védelem: az érzékeny 
sekély területek védelme 
érdekében, mely a tó 
közel 17%-át tesz ki, 
védett területek lettek 
kialakítva a partvonal 
tervekben. A jogi 
szabályozás csak a 
fennmaradó természetes 
partvonal védelmére 
terjed ki. A part több, 
mint 60%-a városi 
terület, vagy szabadidıs 
célt szolgál (kempingek) 

• Svájcban és Ausztriában 
is hasonló szabályozás 
van életben. 

• A Bódeni-tó nemzetközi 
tó, és nem védett, habár 
a Nemzetközi Bódeni-
tavi Bizottság védelmi 
intézkedéseket hozott a 
hajózás, halászat és 
vízminıség tekintetében. 
Továbbá, a tó ivóvíz- 
tározó is egyben, melyre 
szigorú vízminıségi 
elıírások vonatkoznak. 
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Tavak Võrtsjärv Peipsi Balaton Milicz-i halastavak Bódeni-tó 

Tartalmaz a 
területhasználati 
terv konkrét, 
mérhetı 
célokat? 

 

A helyi fejlesztési 
elképzelések 
megerısítése, a 
régióban történı 
befektetésekhez 
kedvezı környezet 
kialakítása, új 
álláshelyek biztosítása, 
Võrtsjärv, mint régió 
arculatának javítása, és 
a régió vonzóbb 
lakóhellyé és 
szabadidıs célterületté 
való átalakítása.  

Igen (pl. zöld-hálózat 
kialakítása, értékes tájak 
meghatározása) 

• 2005. decembere óta a 
szennyvíz 80%-a meg-
tisztításra kerül. 

• 2002. decembere óta 
tópartrehabilitációs 
tervek készítése 

• Creation and ap-
provement of new land 
use plans for each set-
tlement  

• Új területhasználati 
tervek készítése és el-
fogadása néhány 
település esetén 

Nem. Néhény település helyi 
szinten rendelkezik konkrét 
célokkal. 

Európai és hazai 
szabályozáson alapuló 
szabványok (építkezések 
sősősége, városi területek 
és közlekedési infrastruktura 
kapcsoalta, főtıberen-
dezések, stb.), de nincsenek 
mérhetı célok a fenntartható 
területhasználat tekintetében 

Tartalmaz a 
területhasználat 
terv konkrét 
feltételeket és 
szabványokat? 

Nemzeti és európai 
törvények és számos 
szigorú szabályozás a tó 
partján, valamint a 
különbözı üdülıkör-
zetekban való épít-
kezésekre vonatkozóan 

A hazai törvények tartal-
maznak szabványokat és 
kritériumokatt (pl.parkok 
és ipari területek zajkiboc-
sátásának mértéke; Örök-
ségvédelmi Törvény: a 
mőemlékek 50m-es körze-
te védendı) 

Hazai és euróapi törbény-
ek, de az utasítások szi-
gorúbbak, pl.  építkezések 
szabályozása tekinteté-
ben. 

Nem A szabványok hazai és 
euróapai szabályozáson 
alapulnak (építkezések ső-
rősége, energiafelhasználás 
és energiahatékonyság, 
valamint a közlekedési zaj 
és levegıminıség tekinteté-
ben) 

Tartalmaz a 
területhasználati 
terv konkrét 
adatokat/ in-
dikátorokat? 

Nem, habár a releváns 
szabályok tartalmaznak 
megvalósítási határi-
dıket (2015). 

Hazai szabályokból vett 
utalások. 

Nem, habár a releváns 
szabályok tartalmaznak 
megvalósítási határidıket 
és felelıs szerveket. 

Regionális szinten nem. Helyi 
szinten általában: fejlesztési kri-
tériumok (házak száma és mi-
nısége), víz és szennyvíz tekin-
tetében mennyiségi és minıségi 
szabványok, erdısítés aránya, 
stb. 

Jogilag megkívánt adatok és 
indikátorok a ház-sőrőség és 
éíptkezés terén )fıleg ener-
gia), közlekedési infrastruk-
tura, zaj, stb.  

A kritériumok és 
szabvényok 
megtartására 

Nem Nem A kritériumok megtartását 
a minisztériumok felügye-
lik, mivel jelentést kell 

Nem 

  

A helyi önkormányzatok 
övezeti terveket készítenek 
konkrét építkezési kritériu-
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vonatkozik 
valamilyen el-
lenırzési 
rendszer? 

keszíteniük a Balaton 
törvény megvalósításáról 

mokkal rendelkezı ur-
banizáció érdekében. A helyi 
önkormányzat felelıs az 
ellenırzésért, a 
követlemények tel-
jesítéséért, bár aszemélyi 
erıforrások hiánya miatt a 
tervek megvalósítása sok-
szor nem ellenırzött. 

 

Létezik monitor-
ing rendszer a 
területhasználat 
hatásainak vizs-
gálata érdeké-
ben? 

Nem Nem (közevtetten re-
gionális szinten mőködik 
környezeti monitoring 
rendszer) 

Nem Nem. A települések csupán 
10%-a valósít meg valamilyen 
monitoringot, és 1/3 tervezi a 
jövıben. 

 

Nem 
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Érdekeltek rész-
vétele a terület-
használati 
tervezésben 

A helyi önkormányzatok, 
regionális tanácsok és 
bizottságaik, valamint 
helyi települések 
szakemberei.  

A helyi önkormányzatok, 
regionális tanácsok és 
bizottságaik, valamint helyi 
települések szakemberei 

A Balaton törvéyn 
felülviszgálata kapcsán 
számos fórum került me-
grendezésre a helyi 
érdekeltek számára, ahol 
résztvettek a fejlesztési 
szervezetek, regionális 
intézmények, civil 
szervezetek, önkor-
mányzatok, vállalkozások 
képviselıi valamint a helyi 
lakosok is. A jogi szabé-
lyozás értelmében, egy, 
vagy kettı fórum került 
megrendezésre 
településenként a terv 
bemutatása céljából. 

 

 

A regionális terv a kormányzati 
szervekkel, helyi önkormányza-
tokkal, szomszédos tartomán-
yokkal való egyeztetés után 
kerültek kidolgozásra. A tervek 
nyilvános véleményezésre is 
kibocsátásra kerültek a helyi 
önkormányzatok és a sajtó 
révén. A közigazgatási szervek, 
intézmények, civil szervezetek 
részére konferencia került me-
grendezésre. 

A helyi tervek vonatkozásásban, 
a lakosoknak jogában áll 
javaslatokat tenni a 
területhasználati tervek kapcsán, 
melyet figyelembe kell venni. 
Habár kevesen élnek ezzel a 
lehetıséggel. 

Az érdekeltek tájékoztatása, 
valamint lehetıúség biz-
tosítása a terv vé-
leményezésére jogilag 
kötelezı. Továbá, a közel-
ben található helyi önkor-
mányzatok önkéntes 
intézkedéseket alkalmaznak 
az érdekeltek bevonása 
érdekében. 

Mőködik körn-
yezeti vagy 
fenntartható 
irányítási 
rendszer? 

Nem Nem  Nem. Siófok Város 
Önkormányzata, valamint 
a Balatoni Integrációs Kht. 
Jelenleg az EMAS 
irányítási rendszer  
bevezetésén dolgozik. 

Nem Nem. A Statégiai Környezeti 
Vizsgálatról (SKV) szóló EU 
irányelv megkövetel bizon-
yos irányítási elemeket (át-
fogó vizsgálat, célok 
meghatározása, monitoring). 
Helyi és regionális tervekhez 
és programokhoz elenged-
hetetlen az SKV. Az EMAS 
irányítási rendszert csak 
kevés település vezette be. 
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Visszacsatolás/ 
Jelentések a 
regionális 
hatóságoknak 

Nincs Nincs Nics 

 

Vízzel kapcsolatos témákban 
jelentés-tételi kötelezettség a 
Statisztikai Hivatal felé. 

A helyi területhasználati és 
urbanizációs terveket a re-
gionális tervezési hatósággal 
is alá kell iratni. 

Problémák 

 

A problémák többségé-
ben részletes tervezési 
dokumnetumok 
segítségével kerülnek 
megoldásra. 

A Peipsi-tó partján talál-
ható önkormányzatok 
pénzügyileg gyenge: több 
figyelmet kell fordítani a 
tervezési feladatokra. 

A Balaton régió 
területhasználati tervének 
elfogadása hosszú folya-
mat volt (Balaton törvény).  

 

Az egyik legnagyobb probléma, 
hogy a területhasználat nem 
foglalkozik a természeti értékek-
kel. Többségében természettu-
dományban nem jártas vál-
lalkozások készítik el a terveket. 
Habár követelmény, hogy a 
tervekhez ökológiai természeti 
elemzés is készüljön, szakértık 
bevonása nincsen formailag 
kötelezıvé téve. 

A civil aktivitás hiányzik, az 
NGO-k nincsenek kellı képpen 
bevonva. Általában a lakosság 
és érdekeltek tájékoztatésa sem 
megfelelı, ebbıl kifolyólag sok 
nézeteltérés származik új beru-
házások megkezdése esetén. 

 

• A területhasználat még 
mindig nı, mely az egyik 
legnagyobb környezeti 
problémát jelenti a Bódeni-
tónál – a közlekedési infra-
struktura miatt a városi ter-
jeszkedés mellett. 

• Nincs határonátnyúló 
területhasználati terv a 
térségben, mely mérhetı 
célkitőzéseket és konkrét 
intézkedéseket tartalmazna 
a fenntartható fejlesztés 
javítása érdekében. 

• A szomszédos országokra 
vonatkozóan nincs kötelezı 
érvényő kritérium és szab-
vány 

Megjegyzés 

 

 

A Võrtsjärv-tó térségé-
nek fejlesztésért számos 
szervezet felelıs. A 
térség 3 megyéhez és 7 
helyi közösséghez tar-
tozik. 

19 helyi önkormányzat 
még mindig nem 
rendelkezik ilyen tervvel 
(jóváhagyási folyamatban 
van), 2 település esetében 
a terv elavult, csak két 
település esetében van új 
terv. 

A Balaton régió fejlesz-
téséért számos szerevezet 
felelıs. A régió három sta-
tisztikai régió (NUTS 2) és 
három megye (NUTS 3) 
területén helyezkedik el. 

A regionális szintő tájékoztatás 
kiterjed a teljes Barycz-völgyre, 
míg a helyi tájékozatatás el-
sısorban csak a Milicz-i ha-
lastavakra. 

A PTPP “pro Natura” worksho-
pot szervezett a Barycz-völgy 
térségének területhasználati 
tervezésében részt vevık 
számára. A mőhelyfoglalkozás 

Startégiai környzet vonat-
kozásában a környezeti 
irányítást (EMAS, ISO 
14.001) a területhasználati 
tervezés, közlekedés 
tervezés, energetikai 
tervezés, stb, tekintetében 
kötelezıvé kellene tenni az 
önkormányzatok, valamint 
regionális közigazgatási 
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eredményeként egy 
munkacsoport jött létre, valamint 
folyamatban van egy természet-
barát LUP útmutató kiadása. 

szervek számára. 
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Esettanulmány 5 – A Balaton Régió EMAS rendszerének bemutatása 
(Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer)  

A projekt tárgya a fenntartható fejlesztés témakörét tekintve a 
környezettudatosság növelése és az EMAS nyilvántartásba vétel elérése a régió 
és önkormányzatai tevékenységére vonatkozóan, különös tekintettel a regionális 
területfejlesztés stratégiai szempontjainak figyelembe vételével. A kiépítésre 
került környezetközpontú irányítás rendszer azon keresztül, hogy bevezeti a 
fenntartható irányítást és létrehoz, valamint használ egy egységes információs és 
monitoring rendszert egy fontos eszközzé válik a természeti értékek védelme 
irányában és hozzájárul a régió természetes erıforrásainak fenntartható 
használatához. 

A legfıbb kihívást a környezettudatos magatartás növelése, a helyi érdekeltek 
bevonása, valamint a politikusok, döntéshozók meggyızése, állásfoglalásuk 
megváltoztatásának elérése jelentette. 

Partnerek, célcsoportok 

A tervezési folyamat szakaszaiban a cél érdekében minden érdekelt bevonásra 
került az elsı lépésektıl a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programja és 
Részletes Fejlesztési terve kidolgozásáig. 

Az EMAS rendszer megvalósításába a Balaton Fejlesztési Tanács, a Balatoni 
Integrációs Kht., valamint Siófok Város Önkormányzata kapcsolódott be. 

Bár a kezdeti elképzeléshez viszonyítva, hogy a teljes adminisztratív régióra 
kiterjesztésre kerüljön az EMAS rendszer, sokkal valószínőbbé vált, ha a 
regionális ügynökség, a Balatoni Integrációs Kht. és Siófok, mint az egyik 
legjelentısebb balatoni város kezdeményezi a rendszer kiépítését úttörıként az 
üdülıkörzetben. 

Projekt leírás 

Egy európai kezdeményezés: Fenntartható Városfejlesztés 25, biztosította a 
keretet a projekt kialakítására. A projekt témája: környezetvédelmi irányítási 
rendszerek megvalósítása, azáltal, hogy a már meglévı környezeti irányítási 
rendszerek, mint az EMAS, ISO 14001 szabvány által alkalmazott szerkezetet 
alakít ki (kiterjed a teljes földrajzi, városias területre és figyelembe veszi a 
fenntarthatósági szempontokat). 

A tervezési folyamat elején egy Helyzetértékelési fejezet került kidolgozásra, a 
Balaton Régió jelenlegi környezeti állapotának megértése érdekében. A 
tanulmány alapjául a fenntartható fejlıdési mutatók szolgáltak. A környezeti 
mutatók az alábbiak: éghajlat, levegıminıség, vízminıség, területhasználat, 
élıvilág és természet megırzés, kommunális és közlekedési infrastruktúra, 
valamint épített környezeti elemek. 

A humán erıforrás mutatói magában foglalták a népesség, oktatás, foglalkoztatás 
és egészségügyet. Végül az intézményi ellátottság és a gazdasági erıforrás 
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területérıl az alábbi mutatók kerültek figyelembe vételre: ipar, mezıgazdaság, 
szolgáltatások és turizmus. 

A Kht. számára a projekt legfıbb célja: EMAS (Környezetvédelmi Vezetési és 
Hitelesítési Rendszer) minısítés megszerzése és hosszú távon a Balaton Régió 
teljes területén a fenntarthatóság szempontjainak megfelelı irányítás 
megvalósítása, ami igényli a fenntartható fejlıdés feltételeinek a megértését. 

A tervezés további szakaszában egy Stratégiai Program és egy Feladatterv került 
kidolgozásra a 2007-2013 közötti idıszakra vonatkozó Balaton Régió Fejlesztési 
Stratégiája és Részletes Fejlesztési terve alapján. Nagyon fontos volt, hogy a 
projekt tevékenységek harmonizáljanak a regionális tervezési dokumentumokban 
rögzített feladatokkal, hiszen azok a helyi érdekeltek, döntéshozók, politikusok 
támogatásával készültek. Ezekre a szereplıkre van leginkább szükség, amikor 
megvalósítunk egy-egy hatékony és fenntarthatóságot szolgáló feladatot, tervet. 

Ez a párhuzam egyben biztosítja a projekt hosszú távú fenntarthatóságát, 
valamint a lehetséges újraértelmezését a teljes régióra vonatkozóan. Még 
egyszer megerısítésként ez a két dokumentum készült az EMAS nyilvántartásba 
vétel elıkészülete során. 

Az EMAS regisztráció egy hasznos eszköz a rendszerszemlélető 
környezetvédelem megvalósításának hangsúlyozására mindenféle szervezet 
vonatkozásában. Ezenkívül az EMAS hozzájárul a jogszabályi kötelezettségi 
megfelelések teljesítéséhez a területhasználati-tervezés (pl. Stratégiai Környezeti 
Vizsgálat) és jogszerő irányítás területén (pl. Levegıminıségi Keretirányelv, Víz 
Keretirányelv, Környezeti Zaj és Natura 2000 Irányelv).  

Az önkéntes folyamat kezdetétıl a Balaton Régió vezetı szerepben vállalta fel a 
megvalósítást mind a helyi mind hazai szinten. 

Az EMAS nyilvántartásba vétel elsı lépése a hazai és Európai Uniós 
jogszabályok alkalmazásának, valamint ezek a folyamatra való befolyásolásának 
megértése volt. A következı lépés egy megfelelı szerkezet kialakítása volt, ami 
tartalmaz Helyzetértékelést, Stratégiai Programot és Feladattervet, valamint 
meghatározza a területi lehatárolást és a szervezeti felépítést, amit az EMAS 
rendszer bevezetése igényel. Ezért a területileg illetékes ügynökség, a Balatoni 
Integrációs Kht., és az egyik legnagyobb balatoni település Siófok, 
kezdeményezte a folyamat regionális szintre való kiterjesztését.  

Az EMAS Egyszerően módszer került kiválasztásra, ami egyszerő, 
költséghatékony és ideális kis-közép vállalkozások részére. EMAS 
követelményeinek teljesítése mellett elsıdlegesen a vállalkozások környezeti 
teljesítményét, és annak javulását helyezi a középpontba. A legfıbb 
jellegzetessége az, hogy az informális környezeti irányítástól halad a hitelesített 
rendszerszemlélető irányítás felé. 
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A kiépített környezeti irányítási rendszer teljes mértékben követi az EMAS 
Rendelet által is sugallt PDCA-ciklust (“Plan-Do-Check-Act”): 

• Tervezni (Környezeti Politika, környezeti tényezık, jogszabályi 
megfelelıség, célok) 

• Cselekedni (erıforrások & felelısség, tudatosság & képzés, 
kommunikáció, KIR dokumentáció, dokumentum-kezelés) 

• Ellenırizni (tevékenységek figyelemmel kísérése, 
fenntarhatóság/megfelelés értékelése, megelızés, pontosítás, KIR belsı 
audit) 

• Javítani (Vezetıségi átvizsgálás, külsı audit és jelentési kötelezettség, 
regisztráció és nyilvántartásba vétel) 

További információ található a következı honlapon: http://www.mue25.net 

Elızetes eredmények 

Helyi szinten az energia fogyasztás/használat csökkenését és az erıforrás 
felhasználás csökkenését tapasztaltuk. Ahogy a rendszer egyre integráltabbá és 
ismertebbé válik, további megtakarítást fog eredményezni. Azzal, hogy a teljes 
régióban a helyi érdekeltek, vállalatok környezetbarát tevékenységeket 
sajátítanak el, hozzájárulnak a környezettudatosság szintjének növekedéséhez. A 
projekt eredményességét jelzi, hogy számos önkormányzat kifejezte érdeklıdését 
a rendszer bevezetését illetıen és kérte az Ügynökség támogatását a 
megvalósítási folyamatban. A helyi vállalatok képessége, kapacitása növekszik 
azáltal, hogy kiépítik az EMAS rendszert. További kapcsolatok kerültek 
kialakításra, megerısítésre a nemzetközi partner szervezetekkel a Kelet-Európai 
Élı Tavak Hálózaton keresztül, valamint más projektekben való tevékenységek 
vonatkozásában. 

 

 

 

 

Két probléma, amit a jövıben szükséges elkerülni a környezeti irányítási rendszer mőködése 
következtében: felszabdalt partvonal (balra) és babásodó, pusztuló nádas (jobbra) 
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Fenntarthatóság 

A koordinált fejlesztés megvalósítása különösen fontos olyan érzékeny és 
sérülékeny  területen, mint a Balaton környéke. Az EMAS rendszer egy hatékony 
eszköz ezen fejlesztések folytatásához azáltal, hogy biztosítja a fenntarthatóság 
és környezetvédelmi megfelelısséget a feladatok végrehajtása során. A projekt 
hosszú távú fenntarthatóságához hozzájárul az, hogy összhangban került 
megvalósításra a helyi szabályozással, politikákkal, stratégiai fejlesztési tervekkel. 
Ezek a tervek elısegítik a fenntartható irányítást, ami magában foglalja azt, hogy 
az önkormányzatok és szervezetek hasonló rendszereket alkalmaznak.  

 

A tanultak összefoglalása 

A fentiekre hivatkozva, a hasonló projektek megvalósíthatósága függ attól, hogy 
mennyire alkalmazhatóak, mennyire harmonizálnak a tevékenységek a helyi 
közigazgatási egység hosszú távú terveivel. Ebben az esetben a projekt illett a 
létezı stratégiai tervekben rögzített feladatokhoz. Általános észrevétel: nehéz a 
politikai döntéshozókat meggyızni egy olyan önkéntes eszköz, mint az EMAS 
rendszer bevezetésével kapcsolatban, különösen olyan idıszakban amikor a 
pénzügyi források rendelkezésre állása határozza meg a tevékenységeket.  

A közvetlen költség megtakarítás mint egyetlen érv, nem elég, ezenkívül a 
környezetbarát irányítás pozitív hatásai, mint például a környezeti minıség, a 
lakosság életminıségének javítása az elkövetkezendı években jelentkezik nem 
azonnal.  

Nagyon hasznos lenne, ha több konkrét ösztönzıt és elınyöket ajánlanának azon 
közigazgatási, közösségi szervezeteknek akiknek hitelesített EMAS rendszerük 
van, különösen azok részére, akik azért vezették be a környezeti irányítási 
rendszert, hogy egy jobb, minden stratégiai szempontnak megfelelı irányítást 
valósítsanak meg aminek környezeti szempontból nagy jelentısége van (pl. 
területhasználat-tervezés).  

A Regionális Fejlesztési Alap felosztásához kapcsolódó pályázati kiírsásokban 
minimum követelményként kellene elıírni az EMAS rendszer meglétét a 
potenciális pályázók tekintetében, vagy legalább elınyben kellene részesíteni a 
hitelesített szervezeteket.  
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JÖVİKÉP: KELET-EURÓPAI ÉLİ TAVAK HÁLÓZATA 2008-2011 
 

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Német Szövetségi Alap a Környezetért) 
segítsége révén lehetıség nyílt a Kelet-Európai Élı Tavak Hálózata projekt 
megkezdéséhez, valamint – nagyon fontos, hogy - néhány kezdeti konkrét 
intézkedés és mintaprojekt megvalításához. 

Az Európai Unió bıvítése az egyik legfontosabb környezeti kihívás, mely maga 
után vonja a legnagyobb európai környzeti programot is, lehetıség szerint az 
egész világra vonatkozóan. Az uniós környezeti szabványoknak való megfelelés 
érdekében az új tagállamok területén, nem csak beruházásokra, hanem az 
együttmőködés támogatására, valamint az ismeretek (know-how) intenzív 
átadására is szükség van. Az újonnan csatlakozott, valamint a csatlakozásra váró 
országok számára további kihívást jelent a kommunikáció és hálózati munka 
kultúrájának a kialakítása, melyre nem került sor az elmúlt évtizedek alatt a 
szocialista, illetve kommunista kormányzás következtében. Ebbıl kifolyólag 
hosszútávú stratégiára és elkötelezettségre van szükség, mely a Kelet-Európai 
Élı Tavak Hálózatára is vonatkozik. 

Az elmúlt három év alatt a hangsúly túlnyomórészt a területhasználati tervezésén, 
védett területek irányításán, valamint a halászat és turizmus fejlesztésén volt. A 
fejlesztés mőködésben levı folyamat: a tervezést követi a megvalósítás, majd 
monitoring, illetve esetenként a szükséges változtatások. A jövıben fontos 
szerepet fog betölteni a partnerek, illetve egyéb civil szervezet aktív 
szerepvállalása ezekben a feladatokban.   
 
A Lake Võrtsjärv Foundation (Võrtsjärv-tavi Alapítvány) célja a jövıben is a tó 
körüli fenntartható turizmus további fejlesztése, beleértve: a turisztikai 
infrastruktúra fejlesztését, természetvédelmi okatatási programokat, a helyi 
vállalkozók környzeti képességeinek fejlesztését, monitoring rendszer kialakítását, 
valamint kiváló környezeti minıséget kínáló turizmus eredményesebb 
promócióját.    
 
A Peipsi Centre for Transboundary Cooperation – Peipsi CTC (Peipsi Központ 
a Határon-átnyúló Együttmőködés Érdekében) a jövıben a közösségfejlesztésre 
kíván öszpontosítani a Peipsi-tó térségében, a Peipsi regionális fejlesztési 
programra építve. A program az állami, magán és a harmadik szektor 
együttmőködése, valamint észt kormány támogatásával kerül megvalósításra. A 
Peipsi CTC célja a program kidolgozásának elısegítése, valamint a 
megvalósításban való részvétel. Észtországban a különbözı szektorok 
együttmőködésének ösztönzése mellett, Oroszországgal való együttmőködést is 
támogatni kell. Ebbıl kifolyólag, fontos célkitőzés a Peipsi-tavi Tanács felállítása. 
A környezeti figyelem felkeltése érdekében tervben van egy határon-átnyúló 
természetvédelmi oktatási projektek létrehozása a lápos területek teikntetében, 
valmint számos egyéb kisebb mérető környezeti projekt indítása a fiatalok és 
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tanáraik számára. A partnerszervezetekkel együttmőködve a védett területeken 
számos közös intézkedés kerül megvalósításra (pl. kiállítás és oktatási programok 
a Peipsi-tónál). 
 
Az egész éves határon-átnyúló együttmőködés keretében nyári iskolák kerülenek 
megrendezésre az együttmőködéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek 
megosztása, valamint új együttmőködési lehetıségek kidolgozása érdekében. Az 
elmúlt évek során a fejlesztési együttmőködések egyre fontosabbá válltak. A 
Peipsi CTC sok tapasztalatot szerzett a vízgazdálkodás és állami szerepvállalás 
terén, melyeket megosztott Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Moldovával, akikkel 
várhatóan további együttmőködések kialakítására is sor kerül. 
 
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. a Balaton Régió 
Fejlesztési Stratégiájának megvalósításáért felelıs. 2013-ra a Balaton Régió a 
természetesség és magas életminıség közép-európai mintarégiója kíván válni. 
Ebbıl kifolyólag a kizárólag turizmusfejlesztésre építı fejlesztési stratégiát újra 
kell gondolni, és a regionális fejlesztések során az életminıség és környezet 
javítását is figyelembe kell. A konkrét célkitőzések:   

• Vállalkozások versenyképességének javítása az egész éves foglalkoztatás 
bıvítése érdekében 

• Vállalkozások modernizációjanak elısegítése, valamint a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és a région belül a turizmus tér- és idıbeli 
szétterítése 

• A turisztikai kínálat bıvítése és természet-orientált turisztikai desztinációs 
arculat kialakítása (pl. lovas és borturizmus, túrázási és biciklizési 
lehetıségek) 

• A környzet minıségének a javítása a táji értékek helyreállítása, a tó jobb 
megközelítheısége, a természetes növényzet (pl. erdık) visszaállítása, a 
szennyvízhálózat javítása (fıként a tó déli részén), a vízgazdálkodás 
fejlesztése és az ökológiai turizmus ösztönzése és támogatása révén 

• Társadalmi és területi kohézió erısítése a foglalkoztatás növelése és a 
gazdaságfejlesztés révén, elsısorban turizmusfejlesztés a 
háttéertelepüléseken. 

 
A Zászlóshajó program keretében öko-turisztikai kínálatok kerülnek kidolgozásra 
és ösztönzésre a Kis-Balaton térségében.  
 
A Pro Natura célja a jövıben az Állami Halgazdaságokkal való együttmőködés 
folytatása a természetbarát halgazdálkodás elsısegítése és olyan szervezeti 
forma kialakíkítása érdekében, mely segíti a természetvédelmi célok és 
gazdasági tevékenységek bevonását egy mindkét terület számára elınyös átfogó 
rendszerbe. A következı lépések: 
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• Az Állami Halgazdaságok átszervezésének szükségszerősége: stabil, 
megbízható szervezetté válljanak, melyek a természetvédelemre (pl. 
Milicz-i Halastavak Nemzeti Park) és nyilvános egyeztetések ösztönzésére 
öszpontosítanak, 

• Közös lobby-fellépés a halászok béreinek kifizetése érdekében, 

• A halgazdaságok gazdasági helyzetének helyreállítása az instabilitásból és 
beruházásmentességbıl pénzügyi támogatások segítségével, 

• Az Állami Halgazdaságok turisztikai és regionális termékkínálatának 
megtervezése és megvalósítása, 

• A támogatás megszerzése után a folyósítás alatt a halastavak területén 
közvetlen természetvédelmi intézkedések kerülenek megvalósításra 
számos madárfaj élıhelyeinek javítása érdekében (bölömbika, barna 
rétihéja, küszvágó csér, cigány réce, vörös és feketenyakú vöcsök, stb.). 

A Barycz-völgy Natura 2000 természetvédelmi tervének kidolgozása folytatódik. 
Az adatok és élıhelyek vizsgálata a természetvédelmi hatóságok felügyelete alá 
került. A Pro Natura szakemeberei egyeztetni fognak a hatóságokkal, valamint az 
Irányítási Terv készítıivel. 

A másik fı célcsoportot a helyi lakosok jelentik. Az agrár-környezetvédelmi tervek 
készítéséhez és a helyi termékek eladás-ösztönzéséhez a gazdálkodók további 
támogatást kapnak majd. A turisztikai szolgáltatók számára internetes promóciós 
rendszer kerül kifejlesztésre, mely a vásárlói igényekhez igazodik majd.  

A 2006-ban elısször megrendezésre kerülı sikeres Ponty-Napok éves 
rendezvény-sorozat a jövıben bıvített formában tovább folytatódik. Más 
biciklizéshez és lovagláshoz főzıdı rendezvények is megrendezésre és 
ösztönzésre kerülnek. 

Az általános környezetvédelmi témák elsısırban a segítségnyújtást és a 
szakemberekkel való kapcsolattartást, valamint a Barycz-völgy lentebbi 
térségeiben elhelyekedı Pro Natura farmajaira szervezendı tanulmányutakat 
célozzák meg. Az Élı Tavak területérıl származó érdeklıdık elıtt nyitva álló britt 
szervezetek segítségével táborok kerülnek megrendezésre önkéntesek számára, 
ahol természetvédelmi munkát látnak el. Az intézkedések több helyi civil 
szervezet bevonásával kerülnek megvalósításra. 
 

További együttmőködések 

Az elkövetkezı három évben az Kelet-Európai Élı Tavak Hálózatának kettı 
célkitızése van: 

• Hálózat bıvítése bolgár, román, albán, cseh és szlovák, stb. tavak 
bevonásásval 
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• Aktuális környezeti probkémákkal foglalkozó új munkaterületek kijelölése 
és mintaprojektek kidolgozása (pl. mezıgazdaság, megújuló energia és 
klímaváltozás, valamint környezeti oktatás és kommunikáció terén).  

 
 

Éghajlatváltozás hatása az Élı Tavakra – Hogyan befolyásolja az 
éghajlatáltozás a tavakat és lápokat? 

  
A történelem során tavak jöttek létre és tőntek el. A jégkorszak alatt a 
hımérséklet sokkal alacsonyabb volt, mint a jelenlegi interglaciális (jégkorszak 
közötti) idıszakban. Ezek az éghajlati változások azonban természetes eredetőek 
voltak, nem úgy, mint a napjainkban. “Az éghajlatváltozás bizonyított, ezért 
lépésekre van szükség, nem várhatunk tovább” nyilatkozta Kofi Anan, az ENSZ 
fıtitkára 2001-ben. Miután 2006. októberében megjelent a Stern jelentés és 2007-
ben Al Gore és az ENSZ klímaváltozással foglalkozó kormányközi bizottsága 
(IPCC) Nobel-békedíjat kapott, tudatában kell lennünk azzal, hogy az 
éghajlatváltozás emeberi eredető jelenség, mely nagymértékben befolyásolja 
majd életünket. 
 
Tavi és lápos ökoszisztémák fontos ökológiai szerepet töltenek be a vízháztartás 
tekintetében, valamint az emberek, állat-, és növényvilág élıhely-biztosítása 
terén, valamint fontos szén(-dioxid) megkötı, illetve kibocsátó területek. Ebbıl 
kifolyólag fontos szerepet fognak betölteni az éghajlathoz-való alkalmazkodási 
stratégiákban (pl. az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése). Habár 
a Föld felszínének csupán 6%-át borítják tavak, lápok, és mocsaras területek, 
ezeken a területeken található szárazföldi biomassza tárolja Földünk szén(-dioxid) 
készletének 35%-át. Az éghjalatváltozás azonban a tavakat és lápokat is 
veszélyezteti, melyek más ökoszisztémakkal szemben sokkal sérülékenyebbek. 
Az IPCC jelentés alapján az éghajlatváltozás drasztikus hatással lesz a regionális 
vízkészletekre (pl. csapadék mennyiségében és intenzitásában bekövetkezı 
változások, magasabb víz hımérséklet). Nyáron várhatóan a vízszint jelentısen 
csökkenni fog, mely súlyos problémákat okoz a vízminıség, partmenti növényzet 
és állatvilág, valamint a gazdasági tevékenységek tekintetében (pl. turizmus és 
halászat). A víztömegek eróziója legsúlyosabban a szegény országok hátrányos 
helyzető lakóit éintik majd. A fentiek következtében elmondható, hogy a tavak és 
lápok védelme és helyreállítása égetıbb feladat, mint valaha. 
 
Tisztában vagyunk a problémákkal és tudjuk azt is, hogy mit kell tenni. A 
megelızési intézkedések költsége értelemszerően kevesebb, mint az 
éghajlatváltozási károk helyreállítása. Következésképpen, a tavi és lápi régiók 
átgondolt irányítása, megóvása, helyreállítása rendkívüli fontosságú az 
éghajlathoz való alkalamazkodás érdekében. A vízgazdálkodási szakembereknek 
és döntéshozóknak integrált vízgazdálkodási szemléletmódokat kell alkalmazniuk 
annak érdekében, hogy megfelelı válaszintézkedéseket tegyenek a gazdasági, 
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környezeti, társadalmi és politikai környezet változásaira. A folyó-, vagy 
tógazdálkodás tekintetében a jelenlegi kockázat-kezelési szemléletek nem 
megfelelıek, nem az éghajlatváltozás okozta változásokra öszpontosítanak. 
Elengedhetetlen a piaci-alapú, tavi ás lápi vonatkozású éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó mitigációs koncepciók integrálása, pl.: Tiszta Fejlesztési 
Mechanizmus-ba és az Ömkéntes Kibocsátás Csökkentési iránymutatóba. 
 

Együttmőködés a környzeti oktatás terén 

A Nyugat-, és Kelet-Európában mőködı civil szervezetek fı feladata a környzeti 
oktatás biztosítása a gyerekek, fiatalok, valamint felnıttek és – egyre fontosabb, 
hogy – az idısek számára. Az idık változnak, napjainkban az oktatásnak 
igazodnia kell a nagy számő információs és kommunikációs lehetıségekhez. 
Hogyan lehet a fiatalok figyelmét felhívni? Hogyan lehet ıket ösztönözni, hogy 
részt vegyenek kézzelfogható intézkedések megvalósításában? És hogy milyen 
módszerrel lehet az idıseket megcélozni és milyen módon lehet ıket bevonni?  A 
fogyasztók fontos szerepet töltenek be, megvan a képességük a piac 
befolyásolására. De hogyan tegyük ıket érzékennyé és gyızzük meg ıket, hogy 
egy termék minıségében a környzetvédelmi szempontok is meghatározóak és, 
hogy a természetbarát magatartás elengedhetetlen a megfelelı környezeti 
minıség, következésképpen az életminıségünk biztosítása érdekében? Milyen 
minıségi szabványokra lenne szükség, valamint a környezeti oktatás tekintetében 
a minıség-ellenırzést milyen módon lehetne biztosítani? 

Együttmőködés a fenntartható turizmus terén 

Az európai turisztikai piac a legversenyképesebbek a világon. Szinten minden 
régió azon fáradozik, hogy bejusson erre a piacra. Minden régió rendelkezik 
valami vonzó sajátossággal és kínálattal. A civil szervezetek fı célkitőzéseinek 
nem a turisztikai kínálat kidolgozására és megvalósítására kell öszpontosítania, 
hanem, a tervezésben és kialakításban való részvételre, és természetbarát 
kínálat ösztönzésére. A tavi térségek fenntartható turisztikai kínálatának 
kialakítása érdekében, a civil szervezetek képesek eljutni a környezet 
minıségében érdekelt emberekhez és könnyen megtalálják velük a közös 
nyelvet. Az Élı Tavak Hálózatában részt vevı civil szervezetek a jövıben is 
folytatják majd a turisztikai szereplıket célzó képesség-fejlesztı tevékenységüket, 
valamint a turisztikai infrastruktúrák, valamint a védett területek (melyek sokszor a 
turisztikai desztináció fı vonzerejeit jelentik) irányításának és intézkedéseinek 
környezeti hatásvizsgálatait. 

Együttmőködés a “Fenntartható Mezıgazdaság” terén 

A tavi régiók számára az organikus gazdálkodás kiváló lehetıség – mind 
ökológiai, mind gazdasági szempontból, bár ez erıteljes és folyamatos fejlıdést 
igényel. Jelentıs organikus mezıgazdasági termelés csak Észtországban jelenik 
meg (4,6%). Ezzel szemben Magyarországon és Lengyelországban a 
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területeknek csak a kis része kerül organijus megmővelésre (Mo.: 1,94%, 
Lo.:0,3% az IFOAM 2005-ös adatai alapján). A Bódeni-tónál 9%-os az 
organikusan mővelt területek aránya. A Bódeni-tó térsége számos eredményes és 
sokszor problémás tapasztalattal rendelkezik az organikus termelés ösztönzése 
és az organikus termékek marketingje terén. Az elkövetkezı években a partnerek 
feladata a fogyasztók érzékennyé és érdekeltté tétele, és a nagyobb fogyasztói 
csoportok (pl. kórházi és iskolai konyhák) beazonosítása, valamint az organikus 
termékek logisztikájának fejlesztése és a minıségi szabványok megvalósítása 
lesz. 
A turisztikai termék-hálózatban a gasztonómia kiemelt szerepet tölt be, a 
kölcsönös haszon érdekében a regionális organikus termékeket ösztönözni kell a 
turisztikai tevékenységek során. Az Élı-Tavak Kelet Európai Hálózata keretében 
ezeket a célokat illetıen mintaprojektek kerülenk kidolgozásra. 

Együttmőködés a tavi régiók monitoringja terén 

 A civil szervezetek fontos szerepet játszathatnak a tavi területek fejlıdésének 
monitoringjában, beleértve a tuizmusfejlesztést is. A monitoring egy olyan mőködı 
folyamat, melyhez tiszta tartalommal rendelkezı indikátorokra, konkrét és, ahol 
lehetséges mérhetı célkitőzésekre, rendszeres adatfrissítésre és a monitoring 
eredmények elemzésére van szükség a problémás irányzatok kijavítása 
érdekében. 

Ezidáig, nincs olyan region, beleértve a tavi régiókat is, mely a fenntartható 
fejlesztéshez kapcsolódó összes tényezıre kiterjedı monitoring rendszerrel 
rendelkezne. Az elkövetkezı években a SWOT analízis fog készülni a jelenleg 
alkakmazott monitoring folyamatokról és szerkezetekrıl. A SWOT analízis 
eredményei alapján kidolgozásra és megvalósításra kerül majd a tavi régiók 
monitoring rendszerének kerete. A region érintettjei számára a monitoring 
eredményeket megfelelı formában folyamatosan továbbítnai kell, mely 
javaslatokat is tartalmaz konkért intézkedésekre. Fontos, hogy a problémákról 
való tájékoztatás mellett az eredméyekrıl is be kell számolni a “mi” tavunk és a 
“mi” régiónk kapcsán. Az éghajlatváltozás hatásainak, valamint 
következményénel monitoringja kiemelt fontosságú.  

Hálózati kapcsolatok Kelet és Nyugat között 

A Bódeni-tó Alapítvány feladata a hálózatban, hogy megfelelı szakértelmet 
biztosítson a partnereknek, mivel az alapítvány hosszú évekre visszanyúló 
tapasztalattal rendelkezik a természetvédelmi intézkedések megvalósítása és tavi 
régiók fenntartható fejlesztése kapcsán. Az összekapcsolt hálózatban, a Bódeni-
tó Alapítvány felelıs a mintaprojketek megvalósítása során az öko-kempingekhez, 
természeti oktatáshoz, ökológiai területhasználati tervezéshez és környzetbarát 
mezıgazdasághoz (organikus gazdálkodásra és regionális étkeztetésre 
öszpontosítva) főzıdı ismeretek átadására. Az alapítvány környezetvédelmi 
szakemberek, közigazgatási szervek képviselıi, turisztikai vállalkozók és a 
tógazdálkodásban érintett szervezetek számára szervez képzéseket. A képzés az 
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elméleti okatatást ötvözi a projektek gyakorlati megközelítésével, a résztvevıknek 
lehetıségük nyílik részletesen átbeszálni a megvalósítását a projekt 
koordinátorral. 

A Bódeni-tó Alapítvány az elkövetkezı években is folytatja majd gyakorlati 
képességfejélesztı tevékenységét. A kelet-nyugati hálózat nem egy egyirányú 
kapcsolat, hanem egy párbeszéd. A stratégiák, projektek és eredmények építı 
jellegő elemzései hasznosak a németországi és nyugat-európai civil szervezetek 
számára. Tanulnak a kelet-európai kollégáik keratív ötleteibıl és stratégiáiból.    
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Lengyelország, Milicz-i Halastavak 
Polish Society of Wildlife Friends "pro Natura" 
Podwale 75 
PL-50449 Wroclaw, Poland 
Telefon:  + 48 - 71 343 09 58  
E-mail:   pronatura@pronatura.org.pl 
Honlap:   www.pronatura.org.pl 

Magyarország, Balaton 
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 
Batthyány u. 1 
H-8600 Siófok, Magyarország 
Telefon:    + 36 - 84 - 317 – 002 
E-mail:    info@balatonregion.hu 
Honlap:   www.balatonregion.hu 

Észtország, Võrtsjärv-tó 

Lake Võrtsjärv Foundation 
Rannu 61101, Tartu County, Estonia 
Telefon:  + 372 - 7 - 356 084 
E-mail:   jaanika@vortsjarv.ee 
Website:   www.vortsjarv.ee 

Észtország, Peipsi-tó 

CTC Peipsi Center for Transboundary Cooperation 
Lai Street 30 
51005 Tartu, Estonia 
Telefon:   + 372 - 7 - 302 302 
E-mail:    tartu@ctc.ee 
Honlap:   www.ctc.ee 

Németország, Bódeni-tó 

Bodensee-Stiftung - Lake Constance Foundation 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell, Germany 
Telefon:   + 49 - 77 32 - 99 95 – 40 
E-mail:    marion.hammerl@bodensee-stiftung.org 
Honlap:   www.bodensee-stiftung.org 

Litvánia, Labanoras 

Labanoro regioninio parko direkcija 
Labanoro mstl. 
18235 Švenčionių raj., Luthuania 
Telefon:  + 370 - 8 - 387 47142 
E-mail:   info@labanoroparkas.lt 
Honlap:  www.labanoroparkas.lt
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• DOEN Stichting (NL) 

• EcoFund (PL) 

• Environmental Partnership for Cen-
tral Europe  

• Eurosite Foundation 5000xZukunft 
(D) 

• Global Environment Facility  

• Global Nature Fund (D) 

• Matra Fund (NL) 

• National Fund for Environment and 
Water Management (PL) 

• Provincial Fund for Environment 
and Water Management in Wroclaw 
(PL) 

• Royal Netherlands Embassy in Po-
land  

• Stiftung Naturschutzfond Baden-
Württemberg (D) 

• The Colin Reid Countryside Trust 
(UK) 

• The Wildlife Trusts (UK) 

• Whitley Awards Foundation (UK) 

• and numerous individuals and insti-
tutions in Poland and from abroad. 

Bódeni-tó – Németország 

• Deutsche Umwelthilfe e.V. 

• Unilever 

• Stadt Radolfzell 

Labanoras - Litvánia 

• Unilever 

• Kärcher 
 

 Võrtsjärv-tó – Észtország 

• Bagpipe Farm 

• Jõesuu Guesthouse Ltd 

• Estonian University of Life Sci-
ences 

• Kalasaare Ltd 

• Kõrgemäe Tourism Farm 

• Merts AM Ltd 

• Rannaküla Stable Ltd 

• Rannu Parish Government 

• Tartu County Government 

• Viljandi County Government 

• Vaibla Camping Ltd 

• Vanasauna Guesthouse Ltd 

• Vehendi Ltd 

• Waide motell Ltd 

• Wannero Ltd  

Balaton – Magyarország 

• Balatoni Civil Szervezetek 
Szövetsége 

• Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatósága 

• Magyar Tudományos Akadémia 
Balatoni Limnológia Kutatóintézete 

• Balaton Fejlesztési Tanács  

Peipsi-tó - Észtország 

• Estonian Environmental Invest-
ment Centre  

• EU Baltic Sea Region INTEREG III 
B NP Programme. 
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