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- növény- és állatfajokat élőhelyeik átalakulása és megszűnése, az inváziós fajok
a gazdálkodásban bekövetkezett változások mellett az éghajlatváltozás is

- Egyes fajok és élőhelyek már most is észrevehető válaszokat adnak az
bekövetkező változásokra, a jelenlegi védett természeti területek pedig hosszú-=.....·"""znek képesek az összes, általuk védeni hivatott növény- és állatfaj megóvására. A
~ GE (Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in

) projekt keretében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Körös-Maros
mintaterületein feltárjuk és értékeljük az előforduló élőhelytípusokat, azok

, yeztető tényezőit, a jelenlegi gazdálkodási és természetvédelmi módokat és az
_- regionális és országos szervezetekkel együttműködve terveket és javaslatokat
pro aktív beavatkozásra a természeti értékek megőrzése érdekében. Részletes

ezést folytatunk le a múltbeli folyamatok, az éghajlat-változási előrejelzések és
nyert adatok alapján, figyelembe véve számos, nagy bizonytalansági fokot

, yezót, integrálva az érintett hatásviselőket és a hazai és EU-s szabályozási
Érzékenységi térképek készítését és indikátorok kidolgozását követően

egy távérzékeléses döntéstámogató rendszert. A jelenlegi fő gazdálkodói
a rninta területeken a kaszálás időpontjának és az állateltartó képesség

_íro~sa, a legelőtakarmány megváltozás a, a túl- és alullegeltetés, a gyepek felülvetéséből
, zetvédelmi problémák, a szélsőségesen száraz (pl. 2009) és a szélsőségesen

- (pl. 2010) évek, a gyomfajok elleni küzdelem, különös en az inváziós fajok
a felhagyott területeken kialakult száraz gyepek cserjésedése, a talajvíz szint

a nád előretörése a hagyományos nádaratás megszűnésével és a fedett széna tárolók
éghajlatváltozás kedvezőtlenül hat az állatállomány egészségére is, különösen a
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