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Spis treści 

• Wprowadzenie 
• Finansowanie różnorodności biologicznej na 

Węgrzech (środki UE na rzecz ochrony) 
– Fundusze Strukturalne 
– Program Life + 

• Studia przypadku 
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Dyrekcje parków narodowych  
 10 parków narodowych 
  Odpowiadają za 

zarządzanie obszarami 
chronionymi o 
znaczeniu krajowym  

 

 

Obszary administracyjne dyrekcji 
parków narodowych 

Dyrekcja Parku Narodowego Aggteleki 
Dyrekcja Parku Narodowego Balaton-felvidéki 
Dyrekcja Parku Narodowego Bükki 
Dyrekcja Parku Narodowego Duna-Dráva 
Dyrekcja Parku Narodowego Duna-Ipoly 
Dyrekcja Parku Narodowego Fertő-Hanság 
Dyrekcja Parku Narodowego Hortobágyi 
Dyrekcja Parku Narodowego Kiskunsági 
Dyrekcja Parku Narodowego Körös-Maros 
Dyrekcja Parku Narodowego Őrségi 

Zbiorniki wodne Opracowanie: Ministerstwo Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

Departament Ochrony Przyrody 
2011 r. 

Kategorie ochrony 

Parki narodowe 
Obszary chronionego 
krajobrazu 
Rezerwaty przyrody 
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Sieć NATURA 2000 na Węgrzech 

 

 

Parki narodowe 
Obszary chronionego krajobrazu 
Rezerwaty przyrody 

Obszary NATURA 2000 – OSO 
Obszary NATURA 2000 – OZW 

Legenda 

Obszary chronione o znaczeniu krajowym 
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Środki UE na rzecz ochrony (w latach 2007-2013) 

• EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: np. KEOP – Program 
Operacyjny Środowisko i Energia, priorytet – Racjonalne zarządzanie zasobami 
naturalnymi (135 mln EUR) 

• EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
(węgierski Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

– Oś I: Rolnicy prowadzący działalność na obszarach NATURA 2000 są traktowani 
preferencyjnie w stosunku do pozostałych obszarów 

– Oś II: .: Rekompensata z tytułu obszarów NATURA 2000 (38 mln EUR), płatności 
rolnośrodowiskowe (874 mln EUR), inwestycje nieprodukcyjne (43 mln EUR) 

– Oś III: Plany konserwacji obszarów NATURA 2000 (przewidywane 2 mln EUR) 

• PROGRAM LIFE +: 
• 5-7 mln EUR rocznie: Jest to orientacyjna dotacja dla Węgier na potrzeby ochrony 

i środowiska; nie jest automatycznie przydzielana Węgrom 
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Kilka wniosków na temat Funduszy Strukturalnych... 

 Fundusze Strukturalne – istotne źródło finansowania różnorodności biologicznej! 
 Poziom inwestycji ma znaczenie historyczne, jednak stanowi również duże 

wyzwanie dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody 
 Udział niektórych beneficjentów był poniżej oczekiwań, np. organów lokalnych i 

obszarów chronionych o znaczeniu lokalnym (657 ha ~ zaledwie 1,2%), służb 
utrzymania dróg i spółek kolejowych 

 Obecny scentralizowany system dyrekcji parków narodowych okazał się przydatny 
w planowaniu i zapewnił lepszą absorpcję 

 Najtrudniejszy obszar: projekty dotyczące wymiany / dostosowania linii 
energetycznych 
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Projekty LIFE+ przyroda na Węgrzech w latach 2001-2006 

16 projektów ~12,8 mln EUR dofinansowania z UE 

Tematyka: 
Odbudowa siedlisk: 

 łąki, np. panońskie słone stepy 

 lasy, np. euro-syberyjskie lasy stepowe 

 mokradła, np. bagna 
 
Ochrona gatunków, np.: 

– Orzeł cesarski (Aquila heliaca) 
– Drop (Otis tarda) 
– Kobczyk zwyczajny (Falco vespertinus) 
– Raróg (Falco cherrug) 
– Węgierska żmija łąkowa (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 
– Dianthus diutinus 
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„Najlepsze” projekty 
 
Projekt „najlepszy z najlepszych”, 2009 r.: 
Utworzenie warunków do ochrony węgierskiej żmii łąkowej (Vipera ursinii rakosiensis) przed 
wyginięciem 
 
„Najlepszy” projekt, 2010 r.: 
Odbudowa łąk i ochrona bagien w Egyek-Pusztakocs 
 
„Najlepszy” projekt, 2011 r.: 
Ochrona raroga w Basenie Karpackim 
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Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna na 

Węgrzech w latach 2007-2011 

12 projektów ~24,4 mln EUR dofinansowania z UE 

11 tematów projektów LIFE+ przyroda: 
Odbudowa siedlisk: 

- tereny wojskowe, np. subpanońskie murawy stepowe 

- pozostałe siedliska łąkowe, np. panońskie słone stepy 

- siedliska aluwialne (nad Dunajem) 

Ochrona gatunków: 

- Węgierska żmija łąkowa (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 

- Raróg (Falco cherrug) 

- Orzeł cesarski (Aquila heliaca) 

- Kobczyk zwyczajny (Falco vespertinus) 

1 projekt LIFE + różnorodność biologiczna: 

„Utworzenie Węgierskiego Banku Nasion na potrzeby długoterminowej ochrony ex situ węgierskich 
dzikich roślin naczyniowych” 
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Więcej informacji 
http://www.termeszetvedelem.hu/ 
http://www.termeszetvedelem.hu/life 
http://www.natura.2000.hu/ 
http://www.nemzetipark.gov.hu/ 

http://www.termeszetvedelem.hu/
http://www.termeszetvedelem.hu/life
http://www.natura.2000.hu/
http://www.nemzetipark.gov.hu/
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Przykład projektu 1 (LIFE+ różnorodność biologiczna) 

Utworzenie Węgierskiego Banku Nasion na potrzeby 
długoterminowej ochrony ex situ węgierskich dzikich roślin 
naczyniowych  

• Budżet: ~ 1 mln EUR (2010-2014) 
o 50%: Ministerstwo Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (dawniej Ministerstwo 
Środowiska i Wody) 

o 50%: Program LIFE +: europejski 
instrument finansowy na rzecz 
środowiska  
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Cele projektu 

• Do zakończenia realizacji projektu, ok. 50% – co najmniej 800 
rodzimych gatunków dzikiej flory zostanie zebrane i 
zabezpieczone w Bazie i Aktywnych magazynach Węgierskiego 
Banku Nasion w Tápiószele, Vácrátót oraz we wnętrzu góry 
Esztramos w Parku Narodowym Aggtelek. 
 
• Cele długoterminowe: 
Ochrona wszystkich dzikich gatunków rodzimych panońskiego 
regionu biogeograficznego, które można przechowywać. 
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Teren projektu  

 
 
• Próbki pobierane będą przede 
wszystkim na Węgrzech, 
obejmujących niemal ¾ panońskiego 
regionu biogeograficznego.  

 
• Przewiduje się, że niektóre próbki zostaną pobrane na obszarach 
panońskich położonych poza terytorium Węgier (tj. na Słowacji, w 
Chorwacji i Rumunii).  

NATURA 2000 – panoński 
region biogeograficzny 

Droga główna 
Rzeka 
Węgierskie obszary NATURA 2000 
Panoński region biogeograficzny 
Alpejski region biogeograficzny 
Kontynentalny region biogeograficzny 
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Uczestnicy projektu 

 
Beneficjent koordynujący 
• Centrum Badań nad Rolniczą Różnorodnością Biologiczną (RCAT) 
 
Współbeneficjenci 
• Centrum Badań nad Ekologią, Węgierska Akademia Nauk (CER HAS) 
• Dyrekcja Parku Narodowego Aggtelek (ANPD) 
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Zasady pobierania próbek 

Priorytety: Rodzime gatunki panońskiego regionu biogeograficznego 
• Znaczenie dla ochrony przyrody 

o Endemity, subendemity, inne gatunki zagrożone (chronione i 
ściśle chronione) na Węgrzech 

• Gatunki o znaczeniu ekologicznym 
o wskaźniki ekologiczne, zbiorowiska gatunków rzadkich i 

szczególnych, zbiorowiska roślin powiązane z mokradłami 
• Gatunki o znaczeniu ekonomicznym 

o gatunki z siedlisk suchych, dominujące gatunki zbiorowisk 
leśnych, rodzime gatunki chwastów 
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Wyniki pobierania próbek 

Tereny pobierania próbek w ramach projektu Węgierskiego Banku Nasion w 2011 r. i 2012 r. 

 

Legenda 
Tereny pobierania próbek w 2012 r. 
Tereny pobierania próbek w 2011 r. 
Makroregiony geograficzne 
Mikroregiony geograficzne 
Obszary chronione 
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Wyniki pobierania próbek 
• 2011 r.: 

Zebrano 294 próbki 208 gatunków, w tym nasiona trzech gatunków ściśle chronionych i 24 

gatunków chronionych. 

W pobieraniu próbek brało udział 16 osób 

• 2012 r. (do października): 

Zebrano 144 próbki 117 gatunków, w tym nasiona jednego gatunku ściśle chronionego i 12 

gatunków chronionych – ze względu na wyjątkowo suche lato. 

W pobieraniu próbek brało udział 12 osób 



 

 

20 

 

Przetwarzanie próbek nasion  Oczyszczanie 
• Wszystkie próbki nasion muszą zostać oczyszczone przed magazynowaniem w celu 

usunięcia brudu i zbędnych części roślin. 
• Oczyszczanie dzikich gatunków to wyjątkowo czasochłonny proces, ponieważ nasiona są 

znacznie mniejsze niż nasiona gatunków roślin uprawnych. 
 

 
W celu minimalizacji szkód większość prac 
wykonywana jest ręcznie przy użyciu sit.   

Do odsiewania 
pozostałości cięższych, 
pełnych nasion stosuje 
się odpowiedni sprzęt, 
taki jak dmuchawy do 
nasion.  
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Przed oczyszczeniem Po oczyszczeniu 
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Przed oczyszczeniem Po oczyszczeniu 
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Kiełkowanie nasion 

• Najbardziej miarodajnym testem żywotności nasion jest test kiełkowania – jedynie żywotne 
nasiona można przechowywać. 

• Najprawdopodobniej najtrudniejszy proces w ramach projektu: dostępnych jest niewiele 
danych na temat kiełkowania dzikich gatunków – większość gatunków nigdy nie 
poddawano kiełkowaniu w warunkach laboratoryjnych. 

 

Nasiona utrzymywane są w 
odpowiedniej temperaturze na 
kiełkowniku typu Jacobsen, 
oświetlonym przez 8 godzin i 
zaciemnionym przez 16 godzin.    
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Suszenie nasion 

• Cel: obniżenie wilgotności w stopniu umożliwiającym przedłużenie okresu 
magazynowania i zwiększenie przerw na regenerację. 

• „Tradycyjne” nasiona można suszyć, a następnie zamrażać. W zwykłych 
okolicznościach zarówno suszenie, jak i zamrażanie przedłużają żywotność tych 
nasion. 

• Powietrze w suszarni ma temperaturę 16°C i 15-20% wilgotności względnej. 
• W trakcie suszenia wilgotność nasion (w zależności od gatunku i grupy roślin) 

należy obniżyć do 3-7%. 

 

Nasiona są badane pod kątem 
suchości metodą 
niedestrukcyjną przy użyciu 
wilgotnościomierza.  
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Pakowanie nasion 

• Nasiona są pakowane do hermetycznych pojemników w suszarni, a następnie 
transportowane do chłodni. 

• Do magazynowania stosuje się trzy różne rozmiary pojemników. 
• Do przejrzystej identyfikacji pojemników zawierających próbki nasion stosuje się 

system kodów kreskowych. 
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Nasiona przechowywane w chłodniach 

• Po osuszeniu nasion do wymaganego poziomu są one pakowane i umieszczane w 
chłodniach, w których są przechowywane w temperaturze 0°C (aktywne) i -20°C 
(magazyny podstawowe). 

• Okres przechowywania poszczególnych próbek ustalany jest na podstawie 
struktury biologicznej nasion. W zależności od gatunku żywotność nasion może 
obejmować dziesięciolecia, stulecia albo, w niektórych przypadkach, nawet 
tysiąclecia.  

•  Magazynowanie aktywne: ochrona średnioterminowa, 
próbki zawierają materiał do badań - RCAT 

• Magazynowanie podstawowe: ochrona długoterminowa, 
ochrona długoterminowa - RCAT  
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Nasiona przechowywane w chłodniach  

Magazyn duplikatów zbiorów podstawowych utworzony 
zostanie w wydrążonej sztolni we wnętrzu góry Esztramos 
na terenie Parku Narodowego Aggtelek w celu uniknięcia 
nieprzewidzianych zagrożeń środowiskowych.   

Góra Esztramos i wejście do sztolni  

Magazyn duplikatów zbiorów nasion aktywnych utworzony 
zostanie w Centrum Badań nad Ekologią.  

 



 

 

28 

Ponowne wprowadzanie 

• Testy terenowe zastosowania próbek z banku nasion do ochrony przyrody 
• Gatunki charakterystyczne dla otwartych łąk piaszczystych (Festucetum vaginatae) 
• Obszar NATURA 2000 

  

 

Gatunki: 
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Dalsze kierunki i wyzwania 

• Wdrożenie strategii ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r., 
zatwierdzonej przez Radę ds. Środowiska w ramach prezydencji Węgier 

• Większy nacisk na różnorodność biologiczną poza obszarami NATURA 2000 i 
obszarami przyrodniczymi chronionymi zgodnie z przepisami prawa krajowego 

• Przejście w stronę zintegrowanej gospodarki przestrzennej (NATURA + RDW) 
• Dalsza poprawa monitorowania i badań 
• Większy nacisk na usługi ekosystemów 
• Zagwarantowanie odpowiedniego finansowania w ramach WRF 2014-2020 

(odpowiednie planowanie i zakończone sukcesem negocjacje) 
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Dziękuję za uwagę! 


