A HABIT-CHANGE PROJEKT
Az éghajlatváltozás új kihívások elé állítja
hazánk és Európa természeti élőhelyeit.
Fennmaradásuk, természeti értékeik
megőrzése és állapotuk természetes vagy
természetközeli szinten tartása érdekében
újra kell gondolni mindennapi kezelésük
módjait,
illetve
a
védelmi
beavatkozásokat. Hazánk élőhelytípusai
közül a vizes élőhelyek (nemzetközi
kifejezéssel
wetlandek)
különösen
érzékenyek nemcsak az éghajlatváltozás
következtében
az
ökológiai
adottságokban várhatóan bekövetkező módosulások, hanem az inváziós növényfajok
terjedése miatt is. A védett természeti területeken fontos feladat a változások nyomon
követése (monitorozása), a gazdálkodási módszerek és stratégiák fenti kihívásoknak
megfelelő módosítása.
A HABIT-CHANGE projekt gazdája a
drezdai székhelyű Leibniz Intézet által vezetett
konzorcium, tagjai lengyel, magyar, német,
olasz, osztrák, román, szlovén, ukrán egyetemi
műhelyek, kutatóintézetek, nemzeti park
igazgatóságok. Magyarországról a Szent István
Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai
Tanszéke és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság a projekt támogatott partnerei,
több együttműködő partnert is bevonva.
A 2010. márciusa és 2013. februárja között
futó projekt keretében hazánk kiválasztott
mintaterületein is feltárjuk és értékeljük az
előforduló élőhelytípusokat, azok állapotát,
veszélyeztető tényezőit, a jelenlegi gazdálkodási
és természetvédelmi módokat és az illetékes
helyi, regionális és országos szervezetekkel együttműködve terveket és javaslatokat
készítünk a proaktív beavatkozásra a természeti értékek megőrzése érdekében.
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A HABIT-CHANGE projekt nemcsak
az élőhelyek változásait elemzi, hanem a
földhasználatban és a természetvédelmi
kezelésben szükséges beavatkozásokra is
nagy hangsúlyt fektet, a helyi szereplők és
minden lehetséges érintett bevonásával.
A hároméves projekt végére irányelveket
foglamazunk meg a faji és élőhelyi szintű
diverzitás megőrzése és erősítése
érdekében.

Hazai tevékenységek:
•

Az éghajlatváltozás élőhelyekre gyakorolt hatásaival kapcsolatos hazai
irodalmak összegyűjtése és áttekintése,

•

a mintaterületek kezelési terveinek, eddigi kutatási jelentéseinek, területi
védettségi viszonyainak összegyűjtése,

•

a mintaterületek
élőhelytérképezése,

•

az élőhelyek természetességi
állapotának és veszélyeztető
tényezőinek rögzítése,

•

a meglévő kezelési tervek és
jelenlegi gazdálkodási
módszerek (gazdálkodói
gyakorlat) vizsgálata,

•

a klímaváltozás hatásainak megbecsülése az élőhelyen,

•

és ezek kivédésére, ill. mérséklésére kezelési javaslatok megfogalmazása helyi
(gazdálkodói) és nemzeti (jogszabályi) szinten egyaránt, valamint

•

mindezek összevetése a többi projekt partner ország releváns adataival,
folyamataival.
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A Szent István Egyetem mintaterületei a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén:
•

Biharugra környékén: Sző-rét, Kisvátyoni-mocsár,
magassásrétek és mocsárrétek

•

Mezőgyán közelében: Szalontai-legelő és Kisgyantéimocsár.

A Szent István Egyetem mintaterületei a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén:
•
•

Tihanyi-félsziget: Belső-tó környéke, magyar szürke marha legelő
Vizes élőhelyek a Tapolcai- és a Káli-medencében: 8 terület a következő
települések környékén: Badacsonytördemic, Gyulakeszi, Kővágóörs, Köveskál,
Szentbékkálla
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Nemzetközi tevékenységek:
•

A
jelenlegi
gazdálkodói
problémák és gazdálkodási
gyakorlatok
feltárása
és
értékelése az éghajlatváltozás
fényében,

•

indikátorok kiválasztása az
éghajlatváltozás folyamatainak /
hatásainak / lehetséges válaszok
kapcsolatrendszereinek
elemzése érdekében,

•

az éghajlatváltozás hatásainak monitorozása,

•

az éghajlatváltozás hatásainak modellezése,

•

a szcenáriók elemzése és a kockázatok értékelése,

•

az éghajlatváltozás hatásaihoz
igazított kezelési tervek és
stratégiák készítése,

•

monitorozási irányelvek
praktikumok készítése,

és

•

gazdálkodási
javaslatok
irányelvek megfoglamazása,

és

•

web-alapú
döntéstámogatási
eszköz kialakítása,

•

műhelymunkák és nemzetközi
konferencia szervezése.

Bővebb információ a projektről és aktualitásokról: http://www.habit-change.eu/
Kiadja a Szent István Egyetem a „HABIT-CHANGE – Adaptive management of climate-induced changes
of habitat diversity in protected areas” című, 2CE168P3 számú projekt keretében. Nyomtatás: Dandera Bt.
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