
„A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti 
Park megfelelő menedzsmentje: N2000-

elvek alapján felülvizsgált Kezelési terv és 
egyéb tevékenységek alapján”

(Parcul NaŃional Cheile Bicazului-Hăşmaş – management adecvat 

prin: plan de management revizuit pe principii N2000 şi alte activităŃi) 



A támogatási program:

• Környezetvédelmi Ágazati Operatív 
Program 

• 4. tengely – A természetvédelmi 
kezelési tervek megvalósítása

• Fő beavatkozási terület: kezelési tervek 
és infrastruktúra-fejlesztés a 
biodiverzitás és a  Natura 2000-hálózat   
megőrzése, védelme érdekében

4/2010 kiírás



Általános adatok

Kérelmező: Hargita Megye Tanácsa
Partner:     a Békás-szoros–Nagy-Hagymás 

Nemzeti Park Adminisztrációja

Megvalósítási időtartam: 36 hónap

Összköltségvetés:   2 986 313,31  lej
Jóváírható költség: 2 430 053,62 lej

Nem jóváírható költségek:
- 480 221,69 lej (a jóváírható költségek áfája)
- 76 038,00  lej (járulékos költségek a kérelmező részéről)



A projekt céljai

� A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park Kezelési terve felújításának 
megalapozása a pályázatba foglalt fajok és élőhelyek elosztásáról kapott 
helyszíni vizsgálatok , felmérések és más tanulmányok alapján.

� A biológiai sokféleség és a táj színvonalának megőrzése megfelelő
felügyelet és monitorozás által, amely lehetővé teszi, hogy 
tanulmányozzuk azokat a tényezőket, amelyek veszélyeztetik a 
természetvédelmi terület dinamikáját és struktúráját.

� A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park-menedzsment 
hatékonyságának növelése N2000-elvek és a fajok és élőhelyek 
elosztásáról kapott helyszíni vizsgálatok alapján felülvizsgált Kezelési terv 
által a természetvédelmi terület területén megtalálható fajok és élőhelyek 
védelme és megőrzése céljából.

� A Balánbánya és  a Gyilkos-tó közötti ökoturisztikai ösvény létrehozásával  
esélyteremtés a célcsoportok  számára, hogy  felhívjuk figyelmüket a 
biodiverzitás védelmének  fontosságára és  szükségességére.

� A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park Adminisztrációja intézményi 
kapacitásának növelése a képzési tevékenységek által.



. . 
Tervezett  tevTervezett  tevéékenyskenyséégekgek

A.1. A pályázatba belefoglalt 13 uniós fontosságú faj (amely alapján a Békás-szoros–Nagy-
Hagymás Nemzeti Park a Natura 2000-ROSCI0027 hálózat részét képezi) és más 15 uniós 
fontosságú madárfaj (amely alapján a Nemzeti Park Natura 2000-ROSPA0018 hálózat részét is 
képezi) felleltározása és feltérképezése, nemkülönben más, a természetvédelmi területen 
esetlegesen megtalálható uniós fontosságú fajok felderítése.
A.2. A pályázatba belefoglalt 17 uniós fontosságú élőhelytípus felleltározása és 
feltérképezése, nemkülönben más, a természetvédelmi területen esetlegesen megtalálható
uniós fontosságú élőhelytípusok felderítése. 
A.3. A közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok és a vadon élő uniós fontosságú állat-
és növényfajok számára fenntartási és konzerválási tervek és intézkedések kidolgozása.
A.4. A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park és Natura 2000 természetvédelmi területen 
megtörténő emberi behatás tanulmányozása és kiértékelése. 
A.5. A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park Kezelési tervének felújítása a pályázatba 
foglalt fajok és élőhelyek elosztásáról kapott helyszíni vizsgálatok, felmérések és más 
tanulmányok alapján és a felújított Kezelési terv jóváhagyásra való benyújtása az illetékes 
szervekhez.
B.1. A Balánbánya és a Gyilkos-tó közötti „Életfa” elnevezésű ökoturisztikai ösvény 
létrehozása által outdoor típusú turisztikai létesítmény létrehozása a Békás-szoros–Nagy-
Hagymás Nemzeti Park területén. 
C2.1: Nyomon követési, monitorozási módszertanok, illetve tervek  kidolgozása és 
jóváhagyatása a pályázatba belefoglalt közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok és a  
vadon élő uniós fontosságú állat- és növényfajok számára .
C2.2: A pályázatba belefoglalt közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok és a vadon 
élő uniós fontosságú állat- és növényfajok monitorozása és a tevékenységhez szükséges 
berendezések, eszközök beszerzése.  



A pályázat konvergenciája Hargita Megye Turisztikai 
Stratégiájával:

�Hargita megye természeti adottságainak hasznosítása 

(barlangok, ásványvíz, természetvédelmi területek stb.) 

és a természeti objektumok népszerősítése az 

ökoturizmus fejlesztése érdekében. 

�Az „aktív” turizmus feltételeinek megszervezésével és 

fejlesztésével a hegyvidéki turisztikai potenciál 

kihasználása.

• Az emberi és a természeti erıforrások fejlesztése, 

valamint ezeknek saját, egyedi attrakciókká változtatása.

•Egy jellegzetes, egyéni és vonzó Székelyföld imázs 

kiépítése és népszerősítése mint jelentıs turisztikai 

desztináció.

•A turisták, vendégéjszakák számának és az itt töltött 

tartózkodási idı hosszúságának megnövelése. 




