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• Koordináló: Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile (parkvédelmi hatóság) 

• Időtartam: 2015.08.01.-2018.12.31. 

• Költségvetés: 3,048,811 €  

• Partnerek: 

– Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile (public body) 

– Regione del Veneto (public body) 

– Provincia di Treviso (public body) 

– Bioprogramm s.c. (privát szervezet) 

• Célfajok: Márványpisztráng (Salmo marmoratus), botos kölönte (Cottus gobio), 
Olasz márna (Barbus plebejus), folyami ingola (Lampetra fluviatilis), Csókarák 
(Austropatamobius pallipes), mocsári teknős (Emys orbicularis), sárgahasú unka 
(Bombina variegata), alpesi tarajosgőte (Triturus carnifex), Rana latastei, zöld 
varangy (Bufo viridis) 

• Fő cél: Sile folyó ökológiai hálózatának megerősítése 



Főbb tevékenységek: 

• Regionális környezetvédelmi terv megismertetése a 
gazdálkodókkal, egyeztetésen alapuló fejlesztése  

• RDP környezeti intézkedéseinek jobb kiaknázása a 
gazdálkodók körében 

 



Vízfolyásra vonatkozó főbb 
tevékenységek: 

• Élőhely fejlesztése: fa műtárgyak 
elhelyezése a partvonalon+kőágy; 
meder oldalának megerősítése 
kókuszrosttal; halak ívásának 
elősegítése lyukas téglával 

• Inváziós fajok csapdázása, 
kiszedése 

 



 
 

 

Védőzóna a folyó mentén: fehér fűz, kőris, 
éger 5 év alatt beárnyékolja a folyót 

 



 
 

Koordináló: Regione Emilia-Romagna (regionális hatóság) 
Időtartam: 2016.01.01.-2020.12.31. 
Költségvetés: 2,126,987 € 
Partnerek: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, Ente Parco nazionale 
dell'Appennino tosco-emiliano, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, Ente per la Gestione dei parchi e della biodiversità Emilia 
Occidentale, Ente per la Gestione dei parchi e della biodiversità Emilia Orientale, Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 
Helyszín: Emilia-Romagna  
Veszélyek: élőhelyek megszűnése, átalakulása, extrém izoláció 

 

Fő projekt célok: a 4 célfaj jelenlegi 
élőhelyének növelése, újak 
létrehozása, élőhelyek közti 
kapcsolat javítása; ex-situ szaporítás 
(remetebogár+csíkbogár) 



Széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus) 

• A faj Romagnából eltűnt. 

• Egyedek gyűjtése és ex-situ szaporítása. 

• A tenyésztett egyedek kieresztése a 
számukra megfelelő tavakban. 



Coenagrion mercuriale 

 

• Észak-Olaszország 
legfontosabb populációja  
Romagna-ban van. 

• Beavatkozások 6 
vízfolyáson 

• A part-menti fák, bokrok 
nyírásával több fény jut a 
vízbe, és a faj 
szaporodásához 
nélkülözhetetlen vízi 
vegetáció fejlődhet. 



Havasi cincér (Rosalia 
alpina) 

• Romagnában ritka, itt 3 
területen ismert 
előfordulása. 

• 16 fát tesznek 
alkalmassá a faj (holtfa 
létrehozása) számára. 



Remetebogár (Osmoderma eremita) 

• A faj Romagna-ban ritka, szétszórt és 
elszigetelt populációi vannak. 

• Az egyedeket és szaporodási helyeket több 
helyen megtalálták. 

• Lárvák gyűjtése az utak menti, kivágandó 
fákból a szaporításhoz. 

 



• Fadobozok 
elhelyezése régi, 
nagy fákon; 

• Fákon végzett 
beavatkozások és 
a fa elszigetelése. 

 



A beavatkozást 106 fán végzik el, amely 8 új élőhelyet 
teremt, egymástól a faj által áthidalható távolságban. 

 



Koordináló: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Időtartam: 2009.01.01 –2014.03.31. 
Költségvetés: 1.411.144 € 
Partnerek: Junta de Andalucía, AMAYA, Gobierno de Aragón, SARGA 
Helyszín: Gran Sasso and Monti della Laga National Park (IT), Andalusia (ES) 
and Aragon (ES). 
Veszélyek: fő ok a nagyragadozók nem-természetes módon való elhullásának. 
Okai: ragadozógyérítés az állattartás érdekében, valamint kóbor kutyák elleni 
küzdelem. A mérgezések hatása szinte ismeretlen, kevés az információ, kevés 
esetről értesül a hatóság, a ragadozók kis állománya miatt is. 
Fő projektcélok: innovatív intézkedések kidolgozása, mellyel a tudás növelése 
mellett a vadon élő állatok mérgezésének gyakorlatát is vissza lehet szorítani. 
Emellett növelje a közigazgatási szervek tudatosságát és ismeretét a 
témában. 
 



 

 

  

 

Koordináló: Ente Parco Nazionale Gran Sasso-Laga  
Időtartam: 2014.06.01. – 2019.05.31.  
Költségvetés: 2.414.270 €  
Partnerek: Comando Unità Tutela Forestale, 
Ambientale e Agroalimentare 
Carabinieri CUTFAA (Carabinieri Forest Department, ex 
Italian Forestry Corps, CFS)  
Helyszín: 11 olasz régió, speciális akciók a Gran Sasso 
and Monti della Laga National Park-ban 
Fő projektcélok: medve, farkas és dögevő ragadozók 
megőrzése olyan intézkedések végrehajtásával, 
melyek megelőzik és harcolnak a méreg-csalik illegális 
használatával Olaszországban. 
 



 
 

Antipoison Dog Unit (ADU – Mérgezés-elleni kutyás 
egység) 

 

A rendszeres  és rendkívüli járőrözések probléma 
jelenlétének, nagyságának és jellemzőinek 
megismerése, méreg-csalik használata mögötti 

motivációk megértése. 

 



• Az ADU-k enyhítik a 
méreg-csalik hatását a 
vadon élő fajokra azok  
és a tetemek gyors 
megtalálása és 
eltávolítása révén. 

• A szisztematikus 
ellenőrzések elriasztják a 
potenciális mérgezőket. 

• Az ADU hozzájárul az 
esetek kivizsgálásához, 
hasznos információk 
gyűjtése (bizonyítékok) a 
bűncselekmények 
helyszínén. 

 

 



 
 

KIK? 
Heterogén pályázói kör (önkormányzat, civilek, magáncégek, nemzeti 
park igazgatóságok) 
A problémában érintett, vagy potenciálisan érintett szervezetek 
hatékony felkutatása, partnerség kialakítása 
Konkrét és hatékony partnerség: csak a szükséges számú, megbízható 
partner bevonása 
Projekt menedzsment: : 2-3 fő technikai szakértő; sok szakértő 
speciális tudással; 1-2 projekt menedzser  
 
MIT?  
Alapállapot pontos ismerete 
Problémaorientáltság (koncentráltan arra fókuszálnak, hogy ezeket 
megoldják – nem terjeszkednek túl) 
Tiszta célkitűzések 
Egyszerű projekt logikusan felépített, átlátható, koherens 
 

 

Pályázatírás és menedzsment tanulságok 



 
 

 

HOL? 
• Regionális, vagy helyi szint  helyi adottságok, viszonyok, érdekeltek ismerete 
 
HOGYAN? 
• Logikai keretmátrix használata 
• Szánjon elég időt a pályázat elkészítésére 
• Önkéntes vállaláson alapuló tervek - grazing plan, spring plan 

 
 KOMMUNIKÁCIÓ 
• Érzékeny témák (pl. 

szürke mókus): 
negatívumok és 
pozitívumok együtt 

• Benne van a 
köztudatban, hogy a 
LIFE egy jó dolog és a 
pályázók jól 
kommunikálják az 
eredményeiket is)  





A pályázatok benyújtásához sok sikert 
kívánok! 

Elérhetőségek: 
 
Demeter András 
+361/795-2413 
andras.demeter@fm.gov.hu, 
lifenature@fm.gov.hu, 

 
www.lifepalyazatok.eu 
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