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Védett természeti területek kiterjedése 126 578 hektár.
Ebből fokozottan védett: 15 200 hektár
Nemzeti Park: 1 db 43.168,8 ha
Tájvédelmi körzet: 9 darab, összesen79817,27 ha
Természetvédelmi Terület: 13 darab, összesen 1775,3 ha
Ex lege védett terület: 25 darab, 1817 ha

Egyéb védelmi kategóriák:
Natura 2000 hálózat

Natura 2000 KMT: 229 194 ha
Natura 2000 KTT: 79 509 ha

KTT:
legkisebb terület: 8,4 ha
(Verpeléti Vár-hegy)
legnagyobb terület: 14 581
ha (Borsodi-Mezőség)

KMT:
legkisebb terület: 6 392 ha
(Kesznyéten)
legnagyobb terület: 76 936 ha
(Hevesi-sík)

Egyéb védelmi kategóriák:
Nemzeti Ökológiai Hálózat

1995-ben a környezetvédelmi miniszterek szófiai találkozóján aláírták az Európa
Tanács által kezdeményezett Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát, s
jóváhagyták, hogy a Páneurópai Ökológiai Hálózatot (PEEN) a résztvevő országok
2005-ig kijelölik.

Egyéb védelmi kategóriák:
Ex lege területek

A törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó,
kunhalom és földvár.

Működési területünkön eddig 118 kunhalom és 178 földvár került felmérésre.
Hazánkban az egykori lápterületeknek – a lecsapolások és a vízelvezetések következtében – mára
mintegy 97 %-a megsemmisült. A megmaradt lápok kiemelkedően értékes élőhelyek és
kiemelkedő tájtörténeti értékek.

Egyéb védelmi kategóriák
Európa Diploma
1 db, 512 ha

Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület.

Világörökség
1 db, 151 ha

Hollókő ófalu és táji
környezete

Egyéb védelmi kategóriák
§ Ramsari terület: Borsodi Mezőség Ramsari
terület
§ 1 darab, 17 932 ha

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alapfeladatai

§ Természetvédelmi kezelés, fenntartás, rehabilitáció
§ Védetté nyilvánítások előkészítése
§ A természet állapotának felmérése, feltárása, változásainak
nyomon követése (kutatás, monitoring);
§ Természetvédelmi célú nyilvántartások vezetése, adatgyűjtés,
felmérés
§ Természeti értékek őrzése, védelme
§ Szemléletformálás, bemutatás, látogatókezelés

Európai Uniós forrásból finanszírozott fejlesztések
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Integrált (többfokozatú elárasztásos) vízgazdálkodási rendszer – 2000– EU-LIFE
Összehangolt természetvédelmi, ökológiai és ökoturisztikai fejlesztési koncepció
– 2002 – Phare-CBC
Természetvédelmi monitoring rendszer kialakítása – 2002 – Phare-CBC
Túzok megőrzése Magyarországon (partnerként)– 2004 – EU - LIFE
Kékvércse megőrzése Magyarországon - EU - LIFE
Az ipolytarnóci Ősvilági Pompei turisztikai fejlesztése - ÉMOP
Természeti értékeket, természetvédelmi tevékenységeket bemutató programok,
kiadványok, információhordozók kivitelezése és periodika megjelentetése INTERREG IIIA
A kerecsensólyom kedvező védelmi helyzetének helyreállítása a Kárpát
medencében - 2006 - LIFE Nature
Az ipolytarnóci Ősvilági Pompei turisztikai fejlesztése II. ütem –2008 - ÉMOP
Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi
jegyzékeinek kidolgozása - 2008 - ETE-HUSK
A Novohrad-Nógrád Geopark infrastrukturájának fejlesztése - 2008 - ETE-HUSK
Természetvédelmi bemutatóhelyek és tanösvények rendszerének kialakítása,
kiadványok megjelentetése - 2008 - ETE-HUSK
A kerecsensólyom kedvező védelmi helyzetének helyreállítása a Kárpát
medencében II. ütem - 2010 - LIFE +

Környezet és Energia Operatív Program - KEOP-3.1.2. - 2. forduló
Pályázat címe

Összeg

Bükki barlangok megőrzését,
természeti
állapotának
helyreállítását
szolgáló
beruházások
Vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának
mérséklése a BNPI
területén

Gyepterületek rekonstrukciója a
BNPI működési területén

Pély-Ludas III. ütem
élőhely rehabilitáció

vizes

Állapot

Cél

Kivitelezés
megkezdődött

Anna-barlang
világítás
korszerűsítés,
lezárás
cseréje, Szeleta, Kő-lyuk
régészeti depónia rendezése,
négy barlang lezárása

92,2 mFt

Kivitelezés
megkezdődött

Kétéltűátjárók építése a
Felsőtárkány Oldal-völgyi
tavaknál és a Bogácsi tónál,
légvezeték
szigetelése
Mezőkövesd-Eger között

175, 6 mFt

Kivitelezés
közbeszerzés
alatt

Gyeprekonstrukció
a
gyöngyösi Sár-hegy, a tardi,
cserépfalui és hollókői fás
legelő területén

Szerződéskötés
alatt

Vizes élőhely rehabilitáció a
vízvisszatartás
biztosításával,
gyepkonverzió,
szárnyékerdő telepítése

110,4 mFt.

151,9 mFt

Környezet és Energia Operatív Program - KEOP-3.1.2. - 2. forduló
Pályázat címe
Földtani értékek védelme a
BNPI területén: a recski Antaltáró és az ereszt-vényi Nagybánya rehabilitációja
Elektromos
szabadvezetékek
kiváltása földkábellel a BNPI
működési területén

Dél-borsodi
Tájegység
élőhelyrehabilitáció II. ütem

Összeg

117,5 mFt

412 mFt

420 mFt

Állapot

Cél

Szerződés
kötés alatt

A
recski
Antal
táró
denevérvédelmi szempontok
szerinti biztosítása és lezárása,
az eresztvényi Nagy-bánya
helyreállítása

Beadva

Elektromos szabadvezetékek
földkábellel történő kiváltása
4 szakaszon a HFPTK és a
BMTK területén

Beadva

Vizes élőhely rehabilitáció a
vízvisszatartás biztosításával,
szénaszállító
utak
megerősítése,
szárnyékerdő
telepítése

Környezet és Energia Operatív Program - KEOP-3.1.2. - 1. forduló
Pályázat címe
Földtani értékek védelme a BNPI
területén II. ütem: Nyugat-mátrai
bányatárók,
Nyárjas-pusztai homok-bánya

Összeg
előkészítés:
17,5 mFt,
megvalósítás:
294,2 mFt

Bükki barlangok megőrzését,
természeti
állapotának
helyreállítását
szolgáló
beruházások II. ütem

előkészítés: 13,8
mFt
megvalósítás:
230,65 mFt

A
Ludányhalászi
Öreg-tó
természetvédelmi rehabilitációja

előkészítés: 12,5
mFt
megvalósítás:
215,6 mFt

Madarakra veszélyes 20 kV-os
vezetékszakaszok
madárbarát
átalakítása a Hevesi Füves
Puszták TK területén

előkészítés:
38 mFt
megvalósítás:
770 mFt

Állapot

Cél

Összesen 7 db, Gyöngyös és
Parádfürdő környéki 18-19- sz-i
Szerződéskötés
bányatáró helyreállítása, lezárása,
alatt
a
Salgótarján-Nyárjas-pusztai
homokbánya megóvása

Beadva

A Szent István-barlang világítás
korszerűsítése, lezárás cseréje,
árvíz-mentesítés a Soltészkerti
mésztufabarlang helyreállításával,
a
Kis-kőháti-zsomboly
denevérvédelmi
szempontú
lezárása

Beadva

A Ludányhalászi Öreg-tó az eliszaposodásának
megakadályozása,
invazív
növényzet visszaszorítása.

Beadva

407
km
vezetékszakasz
madárvédelmi szigetelése, 3 km
vezeték földkábelbe helyezése, 18
km-en tartóoszlopok cseréje.

Környezet és Energia Operatív Program - KEOP-3.1.2. - 2. forduló
Pályázat címe

Összeg

Madarakra veszélyes 20 kV-os
vezetékszakaszok madárbarát
szigetelése
a
Dél-Borsodi
Tájegységben

előkészítés:
25,2 mFt
megvalósítás:
474,4 mFt

Dombvidéki és hegyi rétek
kezelése a BNPI területein

előkészítés:
72 mFt
megvalósítás:
229,6 mFt

Kétéltűátjárók létesítése a
Bükkben és a Mátrában

előkészítés:
20,4mFt
megvalósítás:
348,06 mFt

Denevértelelőhelyek létesítése
panelépületeken a BNPI
működési területén

előkészítés:
3,4mFt
megvalósítás:
59,25 mFt

Állapot

Cél

Beadva

A korábban szigetelésre nem
került
kb.
240
km
vezetékszakasz madárvédelmi
szigetelése a BMTK és a
Kesznyéteni TK területén

Beadva

Gyeprekonstrukció a KeletCserhát TK, a Tarnavidéki TK
és a Lázbérci TK területén

Beadva

Kétéltűátjárók létesítése a
Hasznosi tározó, Varbói tó és
gyöngyösi Sástó mellett,
valamint a Bogácsi-tó II.
üteme

Beadva

Panel építésű lakótelepeken a
szigetelések
miatt
telelőhelyüket
vesztett
denevérek
számára
denevérodúk tervezése és
kivitelezése

§ Köszönöm a figyelmet!
§ Köszönjük a lehetőséget !

