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A védett természeti területek és értékek csoportosítása (2018.12.31)
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a védett természeti területeket és
értékeket - a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének
megfelelően - a következőképpen lehet csoportosítani:
1. Országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természeti területek és értékek:
nemzeti park (NP)
( 10 db
480.697,9 ha),
tájvédelmi körzet (TK)
( 39 db
336.874,9 ha),
természetvédelmi terület (TT)
(172 db
31.453,3 ha),
természeti emlék (TE)
( 90 db
122,5 ha).
Összesen
(311 db
849.148,6 ha)
2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek:
a.) természetvédelmi területnek minősül valamennyi
láp
(1.193 db, mind védett területen kívül),
szikes tó
( 340 db, mind védett területen kívül),
b.) természeti emléknek minősül valamennyi
kunhalom
(1.542 db, ebből 1.317 db),
földvár
( 298 db, ebből 229 db),
forrás
(6.607 db adat, ebből 4.933 db védett területen kívül), de
helyszíneléskor összesen csak 2.629 forrás hozama érte el az 5 l/p-t a
védett területen kívül, így ez a hivatalos adat),
víznyelő
( 795 db, ebből 431 db védett területen kívül),
c.) természeti értékeknek minősül valamennyi
barlang
(4.152 db, ebből 1.428 db védett területen kívül).
3. Helyi jelentőségű védett természeti területek: (1.805 db)
természetvédelmi terület
(953 db, 42.713,8 ha),
természeti emlék
(852 db, területi kiterjedés nélkül).

4. Erdőrezervátumok:
terület
(62 db, 13.293,5 ha, magterület 3.707,5 ha).
5. Miniszteri hozzájárulással működő natúrparkok:
terület
(12 db, 730.904 ha).
6. Európai közösségi irányelvek alapján védett területek, Natura 2000 területek:
különleges természet-megőrzési terület (növény- és állatfaj élőhelyvédelem)
(479 db, 1,44 millió ha),
különleges madárvédelmi terület
( 56 db, 1,37 millió ha).
(Átfedés 42,4 %, a teljes terület 1,99 millió ha; a külön védett, jogszabályban
meghatározott területeken kívül összesen 1,2 millió ha.)
7. LIFE-program (EU környezetvédelmi politikáját támogató pénzeszköz, azon belül a
biológiai sokféleség védelmére):
2001-2006
(16 db, 12,8 mill. Euro támogatás, 20,6 mill. összköltség),
2007-2013
(21 db, 39,2 mill. Euro támogatás, 53,0 mill. összköltség),
3014-2020
( 3 db, 5,6 mill. Euro támogatás, 8,1 mill. összköltség).
8. Nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó területek:
Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek (Ramsari területek)
(29 db
260.667,8 ha),
MAB Bioszféra-rezervátumok
(5 db, 613.200 ha, magterület 30.300 ha),
Európa Diplomás területek
(3 db, 2.564,7 ha),
Világörökség, magyar helyszínek (8 db, ebből kettő épített környezeti érték).

9. Védett természeti értékek:
barlangok (4.152 db),
145 db fokozottan védett,
260 db megkülönböztetetten védett,
104 db régészetileg védett,
5 db gyógybarlang.
védett mesterséges üregek ( 24 db),
gombák
( 58 faj),
zúzmók
( 17 faj),
növények
( 733 faj, ebből 87 fokozottan védett),
állatok
(1.178 faj, ebből fokozottan védett 185 faj),
hangyabolyok
(
6 faj bolyai)
ásványok, ásványtársulások (11 ásvány)
10. Ökoturisztikai létesítmények (* teljesen, vagy részben NPI kezelésben):
fogadó-, látogató- és oktatóközpontok
( 34 db),
tanösvények
(187 db)
tájházak*
( 7 db)
arborétum, botanikus kert*
( 4 db)
barlangi bemutatóhelyek
tömeg- és kalandturizmus
( 2 db)
tömegturizmus
( 7 db)
kalandturizmus
(23 db)
zöld turizmus
( 8 db)
gyógy- és fürdőturizmus
( 6 db)
múzeum, kiállítás
(60 db)
erdei iskolák*
(15 db)

A természeti értékek jogi csoportosítása

A természeti értékek jogi csoportosítása

Természetvédelem (természetmegőrzés) elemei (tárgyai)
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• Élettelen természeti értékek
– Földtani értékek
– Barlangtani értékek
– Kunhalmok, földvárak

• Vegyes (élő + élettelen + tájképi) természeti
értékek
– Víztani értékek
– Talajtani értékek
– Tájképi értékek

• Kultúrtörténeti értékek természeti környezete

