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Első Nyílt Pályázat- Normál Projektek 

Projekt kód ROHU-53 

Projekt cím Na-Tu-Re - Bihar és Hajdú-Bihar megye határ menti természeti  

örökségének megőrzése és védelme  
 

Prioritási tengely 1- Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony 

felhasználása 

Beruházási 

prioritás 

6/c- A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

támogatása és fejlesztése 

Megvalósítási 

időszak 
48 hónap (2018 május 1– 2022 április 30) 

Célkitűzés 

A projekt átfogó célja a támogatásra jogosult terület védettségi 

állapotának javítása, ennek eredményeként 5,063,5 hektárnyi élőhely 

kerül jobb védettségi státuszba 

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Sânmartin Község (Románia) 

Projekt Partnerek: 

PP2: Aqua Crisius Sports Fishermen Association (Románia) 

PP3: Foundation For Culture And Ecologist Education Ecotop (Románia) 

PP4: Zöld Kör- A Föld Barátai Magyarország Tagja (Magyarország) 

TELJES 

költségvetés 
Teljes 2 835 216,60 euró, melyből 2 409 934,10 euró ERFA támogatás 

Összefoglaló 

A projekt célja, hogy jelentős változásokat hozzon nemcsak fizikai 

beavatkozások által (patakok medrének és partjainak megtisztítása, 

bekötő utak építése, parkolók kialakítása, elkerítés, etetők kihelyezése, 

az invazív fajok eltávolítása), hanem a közösségeknek a 

természetvédelemmel kapcsolatos széleskörű felvilágosítása/oktatása 

által is. 

 

Főbb tevékenységek: 

 Felszerelés vásárlása a Betfiai barlang monitorizálásához és 

higiénizálásához-VK 

 A Betfia Natura 2000 monitoring Központ felépítése- VK 

 A Betfia Natura 2000 Központ berendezése és felszerelése- VK 

 A Betfia Natura 2000 Központhoz vezető bekötőút építése és 

sorompóval felszerelése- VK 

 Parkoló és WC kialakítása a betfiai védett terület határánál -VK 

 Közművesítés a betfiai helyszínen (pl. víz, szennyvíz, áram, 

telefon) -VK 

 Megfigyelőtorony építése- VK 
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 Bekötőút építése a Pece védett területhez- VK 

 Híd építése, a Pece védett terület jogosulatlan elérhetőségének 

korlátozása érdekében- VK 

 Parkoló építése a Pece természetvédelmi terület határnál- VK 

 A Pece védett terület bekerítése a Natura 2000 területéhez 

            való jogosulatlan hozzáférés korlátozása érdekében 

 A betfiai denevérek ivóvízforrásaként szolgáló medence 

felállítása- VK 

 Invazív fajok eltávolítása a gátak és a töltések karbantartása 

érdekében a Pece védett területen - VK 

 A folyók és tavak közelében őshonos fafajok telepítése, a Pece 

védett területen 

 Új tavak létrehozása a Peta Natura 200 site területén-VK 

 Információs panelek felállítása, tájékoztató és oktató céllal -VK 

 Zöld események szervezése: Víz napja, Biodiverzitás napja, Föld 

napja- VK 

 Speciális jármű, felszerelés, szerszámok beszerzése (négykerék-

meghajtású jármű, traktor tartozékok, motoros fűrész, fűnyíró, 

stb.)– VK  

 Az összes partner részére, informatikai eszközök beszerzése a 

projektmenedzselő csapatok számára (4 laptop és szoftver, 2 

nyomtató stb.) –VK, PP2  

 1 tanulmány készítése az invazív fajok terjedésének 

megakadályozása érdekében szükséges  teendőkről-PP2  

  Az invazív fajok ellenőrzése és eltávolítása a 31A0 * élőhelyekről 

a tanulmány eredményeként- PP2 

  A 91E0 * (partok) és a 91V0 (bükkös) - élőhelyek regenerálása  

  Éves jelentés elkészítése a közösségi érdekű fajok és élőhelyek 

védelmi állapotáról (fotódokumentáció és a terület 

feltérképezése) -PP2 

 7 önkéntes tábor szervezése, vegyes csapatokkal (RO + HU) 45 

000 bükkfa telepítésére - PP2  

 Berendezések, gépek, csónakok beszerzése a védett terület 

karbantartására (4x4 jármű, 2 motoros fűrész, 2 motor) -P2 

 Tájékoztató és figyelemfelkeltő tevékenységek szervezése (2 

rendezvény a Kárpát-orgona napján, 500 album, 500 térkép, 500 

organikus táska, dokumentumfilm) -PP2  

 A kétéltűek megfelelő szaporodási és táplálkozási területeinek 

kialakítása a Nature 2000 terület szabványos formájából nyílt 

élőhelyeken, réteken és erdei élőhelyeken egyaránt - PP3 

 Denevér- és madárfajok menedékeinek és mesterséges 

fészkeinek felállítása (50 denevérmenedék, 300 fészek 

kismadaraknak, 25 fészek közepes méretű madarak számára) -

PP3  
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 2 nemzetközi tábor szervezése- a biológiai sokféleség 

megőrzésével kapcsolatos önkéntes tevékenységek - PP3  

  4 megfigyelőpont felállítása, az állat- és növényvilág nyomon 

követése érdekében - PP3 

  Különböző tevékenységek a Betfia területén természetvédelmi 

szempontból fontos fajok és élőhelyek beazonosítására és 

nyomon követésére (15 jelentés) –PP3  

 Betfia közösségi érdekű természetes rétjén, az invazív és 

vándorló fajok aktív nyomon követése (3 jelentés, fotó-adatbázis) 

–PP3 

 2 tapasztalatcsere szervezése Betfián- PP3 

 Tájékoztató anyagok készítése a természetvédelmi szempontból 

fontos fajokról és élőhelyekről (1500 prospektus, 6000 szórólap, 

100 plakát, 150, oktatófüzet stb.) - PP3  

  3 felvilágosító kampány szervezése a helyi közösségek számára 

(Sânmartin, Osorhei, Hidisel), a Natura 2000 terület 

fontosságáról, valamint a természetvédelmi szempontból fontos 

fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, továbbá az ebből 

fakadó lehetőségek kiaknázásáról. 

 Tevékenységek szervezése a „Debrecen-Hajdúböszörményi 

tölgyesek” erdőben a terjeszkedő növényfajok visszaszorítására 

PP4  

  Az előre kiválasztott növények újratelepítésének megszervezése 

az erdő területén - PP4 

 Kísérlet a növényi-közösségek rekonstrukciójával kapcsolatban - 

PP4 

 Mesterséges fészekrakó-helyek kialakítása (több mint 200 

fészekrakó hely) - PP4  

 40 denevér-élőhely kialakítása (30 fészek doboz és 1 denevér 

torony) -PP4 

 A védett növényfajok és a Natura 2000 indikátorfajok 

megfigyelése (3 éves terv, 3 éves monitoring jelentés) -PP4  

 Az illegális szeméttelepek felszámolása Debrecen térségében - 

PP4 

  Természetvédelmi figyelemfelkeltő kampány szervezése nem 

formális, interaktív, tájékoztató előadások révén a kis 

közösségek számára - PP4 

 Tudatosító tevékenységek szervezése regionális és helyi 

kulturális eseményeken (fesztiválokon), figyelemfelkeltő sátorral 

és természetvédelmi információs pulttal- PP4 

 Évente nemzetközi természetvédelmi önkéntes tábor szervezése 

a gyakorlati természetvédelmi feladatok végrehajtásának 

megkönnyítése, valamint a fiatalok bevonása és 

figyelemfelkeltése érdekében - PP4 
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 Természetvédelmi verseny szervezése gyermekek számára- PP4  

 1 természetvédelmi tudatosító képzés szervezése „Fenntartható 

erdőgazdálkodás” elnevezéssel -PP4  

  Évente kétoldalú csereprogramok, terepgyakorlatok szervezése 

„Fenntartható erdőgazdálkodás” elnevezéssel -PP4  

  1000 album elkészítése a nyírségi térség erdeiről- PP4  

  2000 színező füzet (kiadvány) elkészítése A debreceni 

nagyerdő!” címmel - PP4 

 A nyírség erdei bemutatójának elkészítése-PP4  

 500 játéktábla készítése „Fedezze fel a Debreceni Nagyerdő 

természeti kincseit! ”PP4  

 3 ismeretterjesztő film készítése - Nyírség környéki erdők 

bemutatása - PP4  

 1000 turisztikai térkép elkészítése a Debreceni Nagyerdőről és 

környékéről - PP4  

 A védett értékeket bemutató plakát-sorozat elkészítése-PP4 

  Madáritatók beszerzése (30 műanyag edény és kis teljesítményű 

szivattyú) -PP4  

 Felszerelés és eszközök beszerzése (pótkocsi, digitális 

fényképezőgép, kézi-kültéri GPS-eszközök stb.)  - PP4 

 

A Program Eredmény mutatója a CO23- Természet és biodiverzitás: A jobb 

védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe.  

A ROHU-53 projekt révén 5063,5 hektárnyi földterület kerül jobb 

védettségi státuszba. 

Főbb eredmények 

A fő eredmények a projekt tevékenységei által megvalósult 

fejlesztésekhez kapcsolódnak, a Betfia Natura 2000 területen, a Pece 

védett területen, a Nyírség területén és a Debreceni Erdőben. Emellett 

a környezettel kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló számos 

tevékenység tudatosabb közösségeket eredményez, mely jobban 

felkészült a környezet-védelme és megőrzése terén. 

 


