
  

A vízmegőrzés természetre alapozott mód-
szereinek elsődleges szerepe abban jelent-
kezik, hogy ezek javítják vagy helyreállítják a 
vízbázisok, a talaj és a  vizes és vízi élőhelyek 
vízmegtartó, lefolyást késleltető szerepét. A 
természet működésére alapozott megoldá-
sok javítják a társadalom/lakosság életfel-
tételeit, valamint segítik a károk elkerülését, 
azaz olyan hasznokkal is járnak, amelyeket 
általában csak akkor tudunk felmérni, ami-
kor a víz hiánya kárt okoz. A természetes 
vízmegtartó módszerek számos (uniós és 
hazai) környezet-és éghajlat-politikai célki-
tűzés eléréséhez is hozzájárulnak.
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Magyarországra
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A legsérülékenyebb magyarországi 
önkormányzatok éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló-képességének 
javítása

Vízmegtartó szemlélet elterjesztése

Helyi kapacitásfejlesztés 

Települési léptékű természetes vízmeg-
tartó megoldások, prototípusok gyakor-
lati tesztelése 

Tudásmegosztás más hazai és európai 
önkormányzatokkal

Innovatív és felhasználóbarát 
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Önkormányzati hálózatfejlesztés
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Az önkormányzatok 
integráló és koordináló 

szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás érdekében

LIFE-MICACC elnevezésű

LIFE16 CCA/HU/000115
azonosítószámú projekt

Elérhetőségek:
+36 1 441 1765

life@bm.gov.hu

http://vizmegtartomegoldasok.bm.hu

Hasznos linkek:
http://ec.europa.eu/environment/life

http://nwrm.eu 

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával és a 
Belügyminisztérium társfi nanszírozásával valósul meg

Magyarországot az éghajlatváltozás várhatóan 
a globális átlagnál súlyosabban fogja érinteni. 
Az átlaghőmérséklet  3- 5 °C-kal is emelkedhet, 
és ezzel együtt a csapadékmennyiség 
csökkenése és szélsőségesebb eloszlása 
várható. Növekvő vízhiány és aszályok, 
intenzívebb és kiszámíthatatlanabb 
csapadékmennyiségek, valamint súlyosbodó 
árvíz- és belvízproblémák várhatók.  

A környezet, a talaj, a vízi és vizes 
ökoszisztémák vízmegtartó képességének 
helyreállítása megoldást jelentene a 
szélsőségek mérséklésére, és hozzájárulna 
a helyi közösségek és a gazdaság 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló-
képességének a javításához, továbbá az 
alkalmazkodó-képesség fejlesztéséhez. 

Rákócziújfalu
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