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1 Bevezető 

Környezeti hatás stratégiai becslése (a további szövegben: SPUO) egy olyan eljárás, mellyel felbecslésre kerülnek 
a valószínűleg jelentős környezeti hatások, melyek a stratégia, terv vagy program végrehajtásával keletkezhetnek. 
Az SPUO végrehajtásával megalapozódik a fenntartható fejlődés előmozdítása az egyes területek 
környezetvédelmi feltételeinek stratégiákba, tervekbe vagy programokba történő egységesítésén keresztül. 
Lehetővé téve ezzel, hogy a stratégiák, tervek és programok elfogadásáról szóló mérvadó döntéseket a stratégia, 
terv és program végrehajtása környezetre való jelentős kihatásának ismerete mellett hozzák meg, az eljárások 
kivitelező számára pedig megadják a tevékenyég kereteit és lehetőséget adnak a környezetvédelem jelentős 
elemeinek döntéshozásba való lehetséges bekapcsolódására (Környezetvédelemről szóló törvény (hivatalos 
közlöny NN 80/13, 153/13, 78/15 szám)). 

A Horvát Köztársaság Közlekedés-fejlesztési Stratégiája a 2017.-2030. időszakra (a további szövegben: Stratégia) 
készítője a Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium1 (a további szövegben: Tengerészeti, 
Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium). Az SPUO eljárás 2015. július 21-én kezdődött el a Környezeti hatás 
stratégia becslése eljárás végrehajtásáról szóló határozat meghozatalával a „Horvát Köztársaság Közlekedés-
fejlesztési Stratégiája a 2017.-2030. időszakra“ számára (Osztályszám: 340-03/15-10/03, Iktatószám: 530-08-2-3-2-
15-4). 

A Stratégia SPUO eljárása a Környezetvédelemről szóló törvény, a Stratégia, terv és program környezeti hatásának 
stratégiai becsléséről szóló rendelet kerül végrehajtása (hivatalos közlöny NN 64/08 szám)2 és a Nyilvánosság és 
érdekelt nyilvánosság környezetvédelmi kérdésekben történő tájékoztatásáról és abban való részvételükről szóló 
rendelet (horvát közlöny NN 64/08 szám) alapján kerül végrehajtásra. Ezzel az eljárással felbecsülik a valószínűleg 
jelentős környezeti és az emberi egészségre történő hatásokat, melyek a Stratégiai végrehajtásával 
keletkezhetnek. 

Az SPUO eljárásban elkészül a Stratégiai környezeti hatástanulmány (a további szövegben: Tanulmány), szakmai 
alap, mely csatolva lesz a Stratégiához és magában foglalja az összes szükséges adatot, indoklást és leírásokat 
szöveg és grafika formájában. A Tanulmánnyal meghatározzák, leírják és felbecsülik a valószínűleg jelentős 
környezeti és az emberi egészségre történő hatásokat, melyek a Stratégia végrehajtásával keletkezhetnek. A cél 
biztosítani, hogy a környezetet és emberek egészségét érintő következmények a Stratégia elkészítése alatt 
legyenek felbecsülve, a végleges javaslat meghozatala és az elfogadási eljárás megkezdése előtt. 

Az SPUO eljárás a táblázatban felsorolt lépésekből áll (Táblázat 1.1). 
Táblázat 1.1 SPUO végrehajtásának lépései 

Lépés Cél 

Analitikai áttekintés Meghatározni, kötelező-e a stratégiai becslés a Környezet védelméről 
szóló törvény rendelkezései alapján 

Környezetvédelemért illetékes szerv 
véleménye  

A Stratégia ökológiai hálózat számára való elfogadhatóság előzetes 
értékelésének lefolytatása 

Szerv véleménye Véleményezés kérés a stratégiai becslésről az illetékes környezetvédelmi 
szervtől 

A Stratégiai tanulmány tartalmának 
meghatározása 

A becslésben feldolgozásra kerülő részletek terjedelmének szintjének 
meghatározása 

Stratégiai tanulmány kidolgozása és 
annak egységének és szakmai 
megalapozottságának értékelése 

A Stratégia végrehajtásának eredményeként keletkező valószínűleg 
jelentős környezeti hatások becslése 

Nyilvános konzultáció Vita a Stratégia tervezetről és Tanulmányról 

1 A Hajózási, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium nevét Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumra 
változtatta, 2016. október 
2 2017. januárjától hatályos az új Stratégia, terv és program környezeti hatásának stratégiai becsléséről szóló rendelet (horvát 
közlöny NN 3/17 szám) 
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Lépés Cél 
A Stratégia tervezetről és 
Tanulmányról beérkezett 
megjegyzések értékelése 

A beérkezett megjegyzések, alternatív megoldások áttekintése, valamelyik 
variáció kiválasztásának oka 

Jelentés az elvégzett környezeti 
hatás stratégiai becsléséről 

− a környezet és ökológiai hálózat védelme kérdéseinek a 
stratégiába, tervbe és programba történő beépítési módjainak 
bemutatása 

− bemutatása annak, hogy milyen módon lettek figyelembe véve, 
illetve áttekintve a stratégiai tanulmány eredményei, a szervek 
és/vagy személyek véleményei, illetve a nyilvánosság 
megjegyzései, javaslatai és véleménye a terv elfogadásáról szóló 
döntéshozatal során 

− a stratégia, terv vagy program kiválasztott ésszerű 
alternatívájának elfogadási okainak magyarázata, tekintettel a 
többi megvizsgált ésszerű alternatívákra 

− a Stratégia tartalmává vált intézkedések alkalmazásának nyomon 
követési módja 

− a meghozott Stratégia jelentős környezeti hatásainak nyomon 
követési módja. 

Az SPUO végrehajtási eljárása a résztvevőknek is lehetőséget ad az eljárásban való részvételre, biztosítja a 
nyilvánosság tájékoztatását és részvételét is a döntéshozási eljárás idején. Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (SEA irányelv) 
2001-től hatályos. A Horvát Köztársaságban a stratégiai tanulmányok kidolgozásának törvényi kerete összhangban 
van a SEA irányelvvel, és összhangban van a Környezet stratégiai becsléséről szóló protokoll elfogadásáról szóló 
törvénnyel az államhatárokon átnyúló környezeti hatásvizsgálatról szóló Konvenció mellett (hivatalos közlöny NN-
MU 7/09 szám). 
1.1 Stratégia értelme és céljai 

A nemzeti Stratégia kidolgozásának első ciklusa 2014, október 30-án ért véget a Horvát Köztársaság Közlekedés-
fejlesztési Stratégiája a 2017.-2030. időszakra meghozatalával a Horvát Köztársaság Kormánya részéről, biztosítva 
a közlekedés területről bejövő adatokat a program dokumentumok kidolgozásához 2014. -2020. közötti időszakra 
(Operatív program „Versenyképesség és kohézió“). 

A 2014. Stratégiát a Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája első fázisának tekintik, tekintettel arra, 
hogy annak kidolgozása idején a Horvát Köztársaságnak nem volt közlekedési modellje, vagyis olyan eszköze, ami 
releváns adatokat generálna lehetővé téve a közlekedési szektor minőségi elemzését és tervezését 

A Horvát Köztársaság jelenlegi végeges modellének kidolgozása 2016 végén fejeződött be. A modell tartalmazza, 
a releváns fizikai komponenseket az utasok ás áruk minden utazási formájára (mint a megfigyelt szakaszokon a 
járművek száma, e szakaszok műszaki jellemzői, jellegzetes járművek, főút/mellékút típusok jelentősége és más) a 
Horvát Köztársaság közúti, vasúti, nyilvános helyi-helyközi, tengeri, folyami és légi közlekedési rendszerében 
kivetítve a 2020., 2030. és 2040. évre. 

A Stratégia befejezésének tervezett határideje 2016 júniusa volt, viszont az átfogó közlekedési adatok és a nemzeti 
közlekedési modell befejeződése miatt a Stratégia befejezésének határidejét meghosszabbították 2017 áprilisáig, a 
program időszak pedig melyre a Stratégia vonatkozik, 2017-től 2030-ig tart. 

Mivel a célok és a program kiindulási pontok azokhoz képest, melyek alapján határoztak az SPUO eljárás 
kezdéséről, a stratégiai tanulmány tartalmáról, ezek megváltoztatására nem volt szükség. Ugyanezen okból nem 
kértek új határozatot sem a Stratégia elfogadhatóságáról tekintettel az ökológiai hálózatra. 

A Stratégia a Horvát Köztársaság jelenlegi állapot elemzésén alapul, azonosítva a lehetőségeket és problémákat, 
illetve elemezve a létező szükségletek elérésének legjobb megoldásait. 
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Szintén, a Stratégia egy dokumentum, mellyel megállapítják a Horvát Köztársaság középtávú és hosszú távú 
fejlődését, és mely minőségi előrelépést képvisel a jelenlegi állapothoz képest és új fázis megvalósulását, ami nem 
más, mint a közlekedési rendszer minőségének és magának a közlekedési infrastruktúrának növelése. Tekintettel a 
felsoroltakra, a világos célok meghatározása alapnak tekintendő és a stratégiai tervezés folyamatának 
kulcsfontosságú fázisa. 

Az Európai Unió és Horvátország politikájának és stratégiájának eredményeként megfogalmazták az általános 
célok listáját, a specifikus célok pedig a horvát közlekedési rendszer elemzéséből fakadnak.  

Legfőbb célok 

G01 

Megváltoztatni az utasforgalom megoszlását a tömegközlekedés (JP) és a nulla káros gázok 
kibocsátású utazási formák javára. Ez magába foglalja a JP-t az agglomerációkban (villamosok, helyi 
autóbusz járatok, stb.), a vasúti utazást, nyilvános közlekedést a tengeri forgalomban és a belvízi 
hajózási útvonalakon (hajókkal) való közlekedést, autóbusz utazást a regionális és távolsági járatokon, 
ahogy gyalog és biciklivel is. 

G02 Megváltoztatni a teherforgalom megoszlását a vasúti és tengeri, illetve a belvízi hajózási közlekedés 
javára. 

G03 Közlekedési rendszer kifejlesztése (irányítás, szervezés és infrastruktúrafejlesztés és karbantartás) a 
gazdasági fenntarthatóság elve szerint. 

G04 Csökkenteni a horvát közlekedési rendszer éghajlati változásokra gyakorolt hatását. 
G05 Csökkenteni a horvát közlekedési rendszer környezetre gyakorolt hatását (környezeti fenntarthatóság). 
G06 Növelni a horvát közlekedési rendszer biztonságát. 

G07 Növelni a horvát közlekedési rendszer interoperabilitását (tömegközlekedés, vasúti, tengeri és légi 
közlekedés, és belvízi hajózási közlekedés). 

G08 Javítani a közlekedési módszerek integrációját Horvátországban (irányítás, intelligens szállító 
rendszerek (a további szövegben: ITS), „park and ride“ parkolók (a további szövegben: P&R) stb.). 

G09 A transzeurópai közlekedési hálózat horvátországi részének további fejlesztése (a további szövegben: 
TEN-T) (alapvető és átfogó). 

Az összes közlekedési szektorra érvényes specifikus célok 

SO1 
Jobb minőséggel összehangolni a közlekedés irányítást a szomszédos országokkal (BiH – Ploče 
Kikötő, közúti és vasúti összeköttetés Bosznia és Hercegovinával, Szlovéniával, Szerbiával, 
Olaszországgal, Montenegróval és Magyarországgal). 

SO2 
Horvátország egyes részein, ahol ez alkalmazható, kiegészíteni az idegenforgalmi szektor fejlesztését, 
mint a legfőbb gazdasági tényezőét, a közlekedés megfelelő fejlesztésével, különösen a 
tömegközlekedés és zöld mobilitás javára. 

SO3 Javítani Horvátország távolabbi részeinek elérhetőségét (pl. szigetek, Dél-Dalmácia) 

SO4 Fejleszteni a fő logisztikai központok potenciálját (Kikötő Fiume, Kikötő Split, Kikötő Ploče, Kikötő 
Vukovár, Kikötő Eszék, Zágráb csomópont) 

SO5 Erősíteni Horvátország helyzetét, a szélesebb régió logisztikai csomópontjaként, kiemelt hangsúllyal 
Zágrábra. 

SO6 Javítani a közlekedési szektornak a régió társadalmi-gazdasági mozgásaiba való integrációját 
(funkcionális régió fogalma). 

SO7 Megoldani Horvátországban azt a specifikus helyzetet, ami a forgalom szezonális jellegéből adódik. 
Tömegközlekedés 

JP1 Fejleszteni a közúti tömegközlekedés (regionális és állami) potenciálját, ahol a tömegközlekedés más 
formái nem kifizetődőek. 

JP2 Növelni a villamos közlekedés versenyképességét Zágrábban és Eszéken. 

JP3 Jobban integrálni a nemzetközi/nemzeti közlekedési rendszert a helyi és regionális szállítási 
rendszerekbe (utas csomópontok, fizetés integrált rendszerei, stb.) 

JP4 Növelni a hatékonyságot és csökkenteni tömegközlekedés irányításából és szervezéséből eredő 
gazdasági hatást. 

JP5 Növelni a tömegközlekedés vonzerejét az irányítási koncepciók javításával és a járműpark 
modernizációjával. 
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Vasúti közlekedés 

ŽP1 
Javítani a vasúti teherszállítás folyosóit Fiume Kikötőből a kikötő számára legnagyobb potenciállal 
rendelkező piacok felé (Magyarország, Bosznia és Hercegovina Szlovákia, Olaszország, Dél-
Lengyelország és Szerbia). 

ŽP2 Jobb minőségben használni a horvát vasúti rendszert a nagyobb horvát agglomerációkban (Zágráb, 
Fiume, Split, Varasd és Eszék). 

ŽP3 Javítani a vasúti járműpark szolgáltatásának szintjét és annak környezetre való hatását. 

ŽP4 Jobban integrálni a vasúti rendszert a helyi szállítási rendszerekbe (biztonság és védelem a 
megállóhelyeken, összeköttetés más közlekedési formákkal, stb.) 

ŽP5 Növelni a biztonságot a vasúti-közúti átjárókban. 
ŽP6 Növelni a horvát vasúti rendszer hatékonyságát (közlekedés-irányítás, üzleti tevékenység, stb.). 
ŽP7 Garantálni az infrastruktúra karbantartását figyelembe véve a gazdaságossági szempontokat. 

Közúti közlekedés 
CP1 Javítani a közúti közlekedési rendszer biztonságát. 

CP2 Jobb minőségben használni a horvát közúti rendszert a tömegközlekedés kontextusában (autóbuszok a 
helyi, regionális és állami rendszerben). 

CP3 Csökkenteni a horvát autópálya hálózat legrégebbi szakaszainak környezetre gyakorolt hatását. 
CP4 Optimalizálni és egymás között összehangolni a különböző díjfizetési rendszereket Horvátországban. 

CP5 
Előmozdítani a műszaki követelményeket az utak tervezésében, kihangsúlyozva a gazdaságosabb 
műszaki megoldásokat, biztonsági normákat, zöld mobilitást és a nulla káros gázkibocsátással 
rendelkező szállítási formák integrációját. 

CP6 

Növelni azon területek közúti elérését, ahol a meglévő infrastruktúra elérte az áteresztőképesség felső 
határát, az alternatív szállítási formák (nyilvános vasúti és part menti menetrendszerinti közlekedés) 
pedig gazdaságilag nem indokoltak (idegenforgalmi központok Horvátország adriai részén), beleértve a 
fenntartható közlekedési koncepció bevezetését a tömegközlekedés és a nulla káros gázkibocsátással 
rendelkező szállítási formák javára. 

CP7 Növelni a szomszédokkal való összeköttetést az együttműködés és territoriális integráció magasabb 
szintre történő emelése végett. 

CP8 
Növelni azon területek elérését Horvátországban, ahol elérték az áteresztőképesség felső határát és 
ahol nincsen más alternatívája a közúti infrastruktúrának (párhuzamos autópályák, stb.) – Zágrábtól 
Bjelovar irányába és Varasdtól Kapronca irányába. 

CP9 Csökkenteni a közlekedési torlódást az erősen leterhelt agglomerációkban, tiszteletben tartva a nemzeti 
örökség védelmére érvényes külön szabályokat. 

Légi közlekedés 
ZP1 Támogatni a „Franjo Tuđman" repülőtér fejlesztését Horvátország fővárosának külföldről való 

elérésének megóvása céllal. 

ZP2 Előmozdítani Dubrovnik repülőtér üzleti tevékenységét és működésének megbízhatóságát Dél-
Dalmácia elérése végett. 

ZP3 Javítani a repülőterek elérhetőségét, különösen tömegközlekedéssel. 
ZP4 Javítani a repterek és légi forgalom biztonsági színvonalát. 
ZP5 Összehangolni a Schengeni Térséghez történő csatlakozás követelményeivel, ahol ez alkalmazható. 

Tengeri közlekedés 
PP1 Ösztönözni a Fiume Kikötő fejlesztését és növelni versenyképességét, mint legfőbb horvát tengeri 

kikötőjét. 

PP2 Csökkenteni a tengeri közlekedés környezetre gyakorolt hatását (flottafejlesztés, tengeri objektum általi 
szennyezés megelőzésére és meggátolására, környezetvédelemre irányuló intézkedések). 

PP3 Növelni a teherszállítás eloszlását a tengerentúli adriai és part menti vonalakon a tengeri szállítás 
javára. 

PP4 Növelni a tengeri közlekedés megbízhatóságát (tömegközlekedését és ellátási láncokét) a nehezítő 
időjárási viszonyok esetén. 

PP5 Javítani a tengeri közlekedési rendszer hatékonyságát és gazdaságosságát. 
PP6 Javítani a tengeri közlekedési rendszer biztonságát 
PP7 Javítani a kikötők integrációját a helyi szállítási rendszerekbe (utas és teher). 

Folyami közlekedés 
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RP1 Növelni Vukovár és Eszék kikötők versenyképességét, mint legfőbb teherforgalmi folyami kikötőkét. 

RP2 Megvalósítani Bosznia és Hercegovinával az együttműködést a Szlavon Bród teher kikötő 
fejlesztésében. 

RP3 Megemlíteni a belvízi hajózási útvonalak hajózási potenciálját az idegenforgalom és tömegközlekedés 
szegmensében. 

RP4 A hajózási feltételeket a közlekedési szükségletekhez igazítani és megőrizni a hajózás szükséges 
szintjét. 

RP5 Előmozdítani az operatív és szervezési feltételeket a folyami közlekedésben (gazdasági 
fenntarthatóság). 

A jelenlegi állapot elemzés alapján és a meghatározott általános és speciális célok megvalósításának céljából, 
minden közlekedési szektorban intézkedési csomag lett megállapítva. Az intézkedések beavatkozásokat 
javasolnak, melyek a különböző közlekedési rendszerek infrastruktúrájának javításával kapcsolatosak, illetve az 
operatív és szervezési szempontokkal is. Szintén, a Stratégia minden közlekedési szektorra olyan intézkedéseket 
határoz meg, melyek legnagyobb részben a biztonság javítására és a környezet védelmére irányulnak.  
A Stratégia által meghatározott összes intézkedés szerepel és le van írva a 7. fejezetben a Stratégia hatása a 
környezetre. Az intézkedések a Tanulmányon belül, a Stratégia környezetre gyakorolt hatásának becslésének 
minél jobb megközelítése végett, négy kategóriára vannak felosztva: általános intézkedések (15), fejlesztési 
intézkedések (38), irányítás/szervezés (58) és területileg elhelyezett intézkedések (48). 
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2 Stratégia kapcsolata más megfelelő stratégiákkal, tervekkel és programokkal 

Stratégia, terv, 
program Dokumentum legfőbb céljai Kapcsolat a Stratégiával 

Horvát Köztársaság 
közlekedés-fejlesztési 
Stratégiája 2014.-
2030. közötti 
időszakra (hivatalos 
közlöny NN 131/14 
szám) 

A Tengerészeti, Közlekedési és 
Infrastrukturális Minisztérium 2014-ben 
kidolgozta a Horvát Köztársaság 2014.-2030. 
időszakra vonatkozó közlekedés-fejlesztési 
Stratégiáját. 
A 2013. július 1-i európai uniós csatlakozástól 
a Horvát Köztársaság közlekedési 
infrastruktúrája fejlesztésének megállapítása, 
elsősorban az Európai Unió közlekedés-
politikájának keretével összhangban, 
kulcsfontosságú.  
A Horvát Köztársaság 1999. évi közlekedés-
fejlesztési stratégiájának felülvizsgálata és 
előmozdítása alapján meghatározták a 
közlekedési szektor hosszú távú fejlesztését 
és az abba történő jövőbeni befektetéseket, 
melyek megfelelnek az új közlekedési 
infrastruktúra iránti valós szükségleteknek, 
lehetővé téve a hatékony és valós tervezést 
és a prioritások meghatározását, azzal a 
céllal, hogy a közlekedési szolgáltatások és 
infrastruktúra a felhasználók számára 
funkcionálisak és elérhetőek legyenek.  
A Horvát Köztársaság 2014.-2030. közötti 
időszakra vonatkozó közlekedés-fejlesztési 
Stratégiájának kidolgozása idején még mindig 
nem volt meghatározva a Horvát Köztársaság 
közlekedési modellje. A Közlekedési modell 
2015. közepén került meghatározásra és, a 
Horvát Köztársaság meglévő közlekedési 
rendszerének fejlett közlekedési modellével, 
megkezdődött a Stratégia kidolgozásának 
második szakasza, azaz a Horvát 
Köztársaság 2017.-2030. időszakra 
vonatkozó közlekedés-fejlesztési 
Stratégiájának kidolgozása. 

A tárgyi Stratégia kiegészítése a Horvát 
Köztársaság 2014.-2030. közötti 
időszakra vonatkozó közlekedés-
fejlesztési Stratégiájának, mely a 
végleges közlekedési modell 
meghatározása után fejeződött be.  

Horvát Köztársaság 
közúti közlekedés 
biztonsága nemzeti 
program 2011.-2020. 
évre (hivatalos 
közlöny NN 59/11 
szám) 

Az Európai Bizottság 2010 júliusában 
elfogadta a 4. 2011.-2020. közötti időszakra 
vonatkozó közúti közlekdésbiztonsági 
programját, mely megadja a kereteket az 
Európai Unió összes országának nemzeti 
stratégiáihoz.  
A Nemzeti Program célja a halálos kimenetelű 
és súlyos sérülésekkel járó közlekedési 
balesetek számának drasztikus csökkentése, 
a közlekedési balesetek magas költségeinek 
csökkentése, az egészség és életminőség 
javítása és s biztonságos és fenntartható 
mobilitás. 
Közúti közlekedési biztonság szorosan 
kapcsolódik az energetikai, környezetvédelmi, 

A tárgyi Stratégia összhangban van a 
biztonsági nemzeti program céljainak 
azon részével, mely a közúti rendszer 
mind környezetvédelmi, mind a 
közlekedésben résztvevők 
biztonságának szemszögéből történő 
javítására vonatkozik. A Stratégia egyik 
általános intézkedésének „A közlekedési 
rendszer biztonságának előmozdítása“ 
célja a közúti közlekedésben történő 
sérülések csökkentése. 
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munkaügyi, fiatalok, közegészségi, 
igazságügyi, biztosítási politikához. 

Légi közlekedés 
biztonsága nemzeti 
program (hivatalos 
közlöny NN 141/2015 
szám) 

A Légi közlekedés biztonsága nemzeti 
program egy dokumentum, mely leírja a 
szabályozási követelményeket és 
tevékenységeket, melyeket a bekapcsolt 
alanyok végeznek a légi közlekedés 
biztonságának karbantartása és előmozdítása 
végett, és mely a Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet szabványaival és a légi 
közlekedés biztonságának európai szervezete 
programjával összhangban van. 
A Program alapcéljai a légi közlekedési 
biztonság színvonalának a lehető 
legmagasabb szinten történő felállítása, illetve 
a regionális és nemzetközi szervezetekkel 
történő együttműködés a biztonsági szint 
emelése és a biztonsági adatcsere céljából. 

A tárgyi Stratégia egyik legfőbb célja a 
légi közlekedés biztonságának 
legmagasabb szintjének kifejlesztése 
nemzetközi, regionális és nemzeti 
szinten, hogy hatékonyan csökkentve 
legyenek a légi közlekedésben felmerülő 
veszélyek, csökkentsék a 
szerencsétlenségek lehetőségét és 
korlátozzák az ilyen szerencsétlenségek 
negatív következményeit. 

Nemzeti intézkedési 
terv a bioüzemanyag 
termelésének 
ösztönzésére és 
szállításban történő 
használatára 2011. – 
2020. közötti 
időszakra 

A horvát törvényhozás EU joganyagával való 
harmonizáció céljából a nemzeti intézkedési 
terv előkészítésénél figyelembe vették az 
Európai Unió bioüzemanyag termelésének 
előmozdítására és annak használatára 
vonatkozó stratégiai dokumentumok által 
meghatározott célokat és előírásokat. 
A közlekedésben használt energiaforrások 
szerkezeti megváltoztatása szempontjából, 
összhangban az EU politikájával, a 
t9rvényezési-szabályozási keretekkel 
ösztönzésre kerül a bioüzemanyagok piacra 
kerülése, reklámkampányokkal pedig 
ösztönzik majd ezek használatát. A kedvező 
hatások miatt ösztönözve lesz az eddig 
mellőzött tömörített földgáz a közlekedésben. 
Használatának helyei a kamion folyosók (ún. 
kék főutak), a városi autóbusz közlekedés, de 
a személygépkocsik is.  

A tárgyi Stratégia ösztönzi a közlekedési 
szektor energiahatékonyságát, 
különösen a közúti közlekedését 
(intézkedések, melyekkel alternatív 
üzemanyagokat vezetnek be), mellyel 
hozzájárulnak az említett nemzeti 
intézkedési terv céljaihoz. 

A Horvát Köztársaság 
tengerészeti 
fejlesztési és 
integrális tengerészeti 
politikájának 
Stratéguája 2014-től 
2020. évig (hivatalos 
közlöny NN 93/14 
szám) 

A Stratégiai alapot képez a tengerészeti 
fejlesztési irányok meghatározásához, mint a 
Horvát Köztársaság egyik legjelentősebb 
gazdasági ágazatáét, melynek küldetése a 
bruttó hazai termék növelése, a fejlesztés 
fenntarthatóság elvén történő meghatározása, 
a tengeri környezet kultúrájának, 
biztonságának és védelmének előmozdítása. 
Egyik stratégiai célként említik a biztonságos 
és ökológiailag fenntartható tengeri 
közlekedést, a tengeri infrastruktúrát és a 
Horvát Köztársaság tengeri területét.  
Ebben a kontextusban a Stratégia figyelmet 
szentel a környezetvédelemnek, a tengeri és 
part menti környezeti rendszerek 
megóvásának és felépülés lehetőségének, 
illetve megóvni a biodiverzitást és a tenger és 
part fenntartható használatát. 

A tárgyi Stratégiával meghatározott 
tengeri közlekedésfejlesztés 
összhangban van a tengeri fejlesztési 
stratégiával, tekintettel arra, hogy a 
tengeri közlekedésre vonatkozó 
intézkedések végrehajtásával nem 
várnak különös kihatást a tengeri 
környezetre, vagyis a tengeri fejlesztési 
stratégia stratégiai céljainak 
megsértését. 
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Vízügyi igazgatási 
Stratégia (hivatalos 
közlöny NN 91/08 
szám) 

A vízügyi igazgatási stratégia a legfőbb 
dokumentum, mely alapján a Horvát 
Köztársaságban a vízügyi igazgatásban 
európai szabványokat alkalmaznak. A 
Stratégiai alapvető célja a vizek jó állapotának 
elérése és megőrzése, a vízszennyezés 
meggátolása, a víz hidro-morfológiai jellemzői 
megváltozásának megakadályozása, ahol 
fennáll ennek veszélye, és a víz állapotának 
szanálása, ahol az megromlott. 
A Stratégia előírja a szétszórt és foltonkénti 
vízszennyezési források (közlekedési 
útvonalak, kikötök,...) védelmi intézkedéseit. 

A tárgyi Stratégiai megvalósítása 
potenciális veszélyt jelent a víztestekre, 
viszont a stratégiai becslés során előírták 
a vízvédelmi intézkedéseket, ezért, a 
Vízügyi igazgatási Stratégia elírt 
intézkedéseinek betartása mellett, nem 
várható a tárgyi Stratégiai és a 
vízvédelmi célok konfliktusa. 

A Horvát Köztársaság 
folyami közlekedés-
fejlesztési Stratégiája 
(2008.-2018.) 
(hivatalos közlöny NN 
65/08 szám) 

Összhangban a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Belvízi Szállításáról szóló Európai 
Megállapodással a hajók általi szennyezés 
potenciális veszélyére irányuló 
óvintézkedések magukba foglalják a 
kikötőkben a veszélyes és veszélytelen 
hulladék elkülönített raktározásának, 
feldolgozásának és lerakásának 
kötelezettségét, és a vízi járművek 
kihasználásából keletkezett hulladék 
befogadását.  
A horvát folyami kikötőket minőségileg és 
technológiailag modernizálni kell, hogy eleget 
tehessenek a jelenei és várható szállítási 
keresletnek. Az alap kikötői infrastruktúra 
modernizációja mellett javítani kell a kikötői 
terület biztonsági felügyeleti rendszereit. 
Közlekedési szempontból a kikötőket össze 
kell kötni a közúti főútvonalakkal és vasúti 
folyosókkal, a gazdasági háttérrel való jobb 
integráció végett, és hogy biztosítsák az 
intermodális közlekedés fejlesztésének 
előfeltételeit. 

A tárgyi stratégiának megfelelően, a 
hajózási útvonalak biztonsági szintjének 
emelése végett, a folyami információs 
rendszerek bevezetése és a vízi 
járművek mozgásáról szóló pontos 
információk időszerű elérése mellett, 
szükséges az incidens esetén szükséges 
intézkedések világos folyamatának 
felállítása, ahogy a belvízi hajózási 
útvonalak jelenlegi jelölési és követési 
rendszereinek bővítése is. Biztonsági 
okokból szükséges a kikötök 
modernizációja és azok modern 
biztonsági rendszerekkel történő 
ellátása. Tekintettel a Stratégia kikötői 
területek feltételeinek javítására irányuló 
tevékenysége, nem várhatók konfliktusok 
a Horvát Köztársaság folyami 
közlekedés-fejlesztési Stratégiájának 
céljaival. 

Horvát Köztársaság 
turizmus-fejlesztési 
Stratégiája 2020. évig 
(hivatalos közlöny NN 
55/13 szám) 

A Horvát Köztársaság turizmus-fejlesztési 
Stratégiája 2020. évig a turizmus 
fejlesztésének fő céljaként annak vonzerejét 
és versenyképességét határozta meg, aminek 
eredménye a világ versenyképesség szerint 
vezető 20 turista úti célok közé való belépés 
lenne. A turizmus fejlesztésének stratégiai 
céljai a legfőbb cél megvalósítására 
irányulnak, ami magába foglalja a szálláshely 
szerkezeti és minőségi javítását, újabb 
munkahelyeket, befektetéseket és turista 
kínálat növelését.  

A tárgyi Stratégia hozzájárul a turisztikai 
szektor javításához oly módon, hogy 
minden közlekedési formával biztosítja a 
jobb idegenforgalmi összeköttetést, 
mobilitást és a turisztikai termékek 
elérhetőségét. 

Horvát Köztársaság 
hajózási turizmus- 
fejlesztési Stratégiája 
2009.-2019 közötti 
időszakra. 

A hajózási turizmus hosszú távú 
fejlesztésének legnagyobb fenyegetés a 
természetesen kialakult területek és 
természeti javak felügyelet nélküli használata. 
Ezért a fenntartható fejlesztés elve magába 
foglalja a természeti területekkel és javakkal 
való felelős gazdálkodást, illetve a természet 

A tárgyi Stratégia céljai összhangban 
vannak a hajózási turizmus-fejlesztési 
stratégiával azon részben, mely a kikötők 
biztonságának javítására, illetve 
környezetvédelemre vonatkoznak.  
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és környezet azok megóvására irányuló 
védelmét, ami felszólítás a gazdasági fejlődés 
és a terület használat tervezésének alkotói 
számára minden szinten.  
Az összes pozitív hatása mellett a 
turizmusnak vannak negatív hatásai is. A 
turizmus negatív hatása megmutatkozik, 
mindenekelőtt, a természeti terület 
kapacitások kiépítésére történő 
használatában, illetve egy adott területen 
nagyszámú turisták rövid szezonális 
koncentrációjában. A turizmus területi és 
környezeti negatív hatása csak annak 
fejlesztési irányításával csökkenthető a lehető 
legkisebb szintre, ami alatt a kapacitások 
kiépítéséhez használt terület racionális és 
ellenőrzött tervezése, illetve korlátozott és 
célzott használata és az összes 
környezetvédelmi intézkedés alkalmazása 
értendő. A végrehajtási előírásokkal a 
hajózási turizmus kikötői kötelezik magukat a 
befogadó berendezés rendszerek beépítésére 
a vízi objektumok hulladék anyagainak 
(fekáliák, olajok, kommunális hulladék) 
összegyűjtése végett, hozzájárulva ezzel a 
környezetvédelemhez. 
A hajózási turizmus kikötői kiépítésének 
tervezésekor több kritériumot kell értékelni és 
alkalmazni, melyik közöl mindenképpen a 
legfontosabb a helyszín kiválasztása.  

Az Európai Unió 
Duna régióra 
vonatkozó stratégiája 

A Duna Régió az Európai Unió területének 
egy ötöd részét fedi és ennek jóléte 
elválaszthatatlanul egységesen kapcsolódik 
az Unióhoz. A régió számos problémája nem 
ismer határt (árvizek, szállítási és energetikai 
kapcsolódás, környezetvédelem és biztonsági 
kihívások), ezért egyed hozzáállást követel. A 
régió földrajzi és politikai jellemzői miatt a 
migráció, éghajlatváltozás és a biztonság 
különösen hatnak erre a területre.  
A prioritást élvező területeken, ide tartozik a 
Horvát Köztársaság is, javasolt projektek 
magukba foglalják a következőket: 
hajóroncsok és más maradványok eltávolítása 
a folyómederből, gyorsabb távolsági vasúti 
összeköttetés, multimodális befektetések a 
zöld mobilitás megoldásainak ösztönzésére. 

A tárgyi Stratégia nem áll konfliktusban a 
Duna stratégia céljaival. A prioritást 
élvező területen, melyben a Horvát 
Köztársaság is található, a környezet 
védelmére vonatkozó fejlesztés céljai 
összhangban vannak a Horvát 
Köztársaság közlekedés-fejlesztési 
Stratégiájával. 

Horvát Köztársaság 
energetikai fejlesztési 
Stratégiája (hivatalos 
közlöny NN 130/09 
szám) 

A Horvát Köztársaságban gyorsan növekedő 
szektorok közé tartozik az energiailag intenzív 
tevékenységek, mint elektroenergetika, kőolaj 
feldolgozás és ásványi anyagok (cement, 
mész, üveg) gyártása. Ezek a szektorok be 
lesznek kapcsolva az emissziós egységekkel 
való kereskedelmi rendszerbe, illetve terhelve 
lesznek a szén-dioxid árával. Továbbá, a 

A tárgyi Stratégia célja a közlekedési 
szektor energetikai hatékonyságának 
növelése, különös hangsúllyal a közúti 
közlekedésre, illetve az alternatív 
üzemanyagok használatára és az 
elektromos járművek használatának 
ösztönzésére. Ebben a kontextusban a 
két stratégia céljai összehangoltak. 
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mobilitás növekedése és a magas ár 
rugalmatlanság miatt jelentős a közúti 
közlekedésből származó emisszió is. Ezen 
szektor kibocsátását próbálják korlátozni a 
fenntartható szállítás fejlesztésével, 
technológiai fejlesztéssel és a szén-dioxid 
kibocsátás szempontjából semleges 
üzemanyagok alkalmazásával. 
 A közlekedési szektor körülbelül 30% vesz 
részt az össz közvetlen 
energiafelhasználásban. A növekedés 
gyorsasága különösen magas (az elmúlt 5 
évben évente több mint 5%). A szektorban az 
energiafelhasználásban legnagyobb részét a 
közúti közlekedés teszi ki majdnem 90%-val. 
Ilyen részesedés várható a jövőben is az 
autók számának növekedése, az autónként 
megtett távolság növekedése és az 
autónkénti utasok számának csökkenése 
miatt. Ezért a közlekedési szektor energetikai 
hatékonyság politikájának középpontja éppen 
a közúti közlekedés. 

Horvát Köztársaság 
biológiai és 
tájképészeti 
változatosságának 
stratégiája és 
intézkedési terve 
(hivatalos közlöny NN 
143/08 szám) 

A Stratégiával összhangban, 
Horvátországban a vadnemzetség 
legnagyobb fenyegetettségét az élőhely 
lerombolása és elvesztése jelenti, ami 
részben a természetes élőhelyek építési vagy 
mezőgazdasági területté történő 
átalakításának és a közlekedési vonala és 
egyéb közlekedési utak kiépítésének 
következménye is, ami gyakran az élőhelyek 
széttöredezéséhez vezet. Szintén nagy 
veszélyt jelentenek a ballasztvizek is, mint fő 
okai az inváziós idegen (nem helybéli) fajok 
vízi, főként tengeri, ökorendszerekbe történő 
bevitelének. 
A közlekedési stratégiai célok így szóltak  

• csökkenteni a közlekedési 
infrastruktúra vadnemzetségre és 
természetes élőhelyekre gyakorolt 
hatását 

• meggátolni az idegen inváziós fajok 
Horvát Köztársaság természetébe 
történő bevitelét és folytatni a 
meglévő inváziós fajok 
problematikájának megoldását. 

Előkészítésben (tervezet) van a Horvát 
Köztársaság új környezetvédelmi stratégiája 
és intézkedési terve. 

A tárgyi Stratégiai potenciálisan 
felboríthatja a biodiverzitás védelmének 
céljait annyiban, hogy hozzájárul új 
közlekedési felületek kiépítéséhez. Más 
részről, a stratégiai becslés során a 
Stratégia és a vadfajok és élőhelyek 
megőrzése közötti potenciális 
konfliktusokat jegyeztek, de elő vannak 
írva a megfelelő közlekedés 
fejlesztésének mérséklésére irányuló 
intézkedések. 

Horvát Köztársaság 
rurális fejlesztési 
program 2014.-2020. 
közötti időszakra 

Program céljai: 
1. ösztönözni s mezőgazdaság 

versenyképességét 
2. biztosítani a természetes 

erőforrásokkal és 
éghajlatváltozásokkal való 

A közlekedés-fejlesztési Stratégia 
hozzájárul a rurális fejlődés jobb 
feltételeihez, ösztönözve elsősorban a 
rurális területek helyi és regionális 
központokkal való jobb közlekedési 
összeköttetését. 
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fenntartható igazgatást 
3. elérni a rurális területek

kiegyensúlyozott területi fejlesztését,
beleértve a munkahelybővítést és
megtartást.

A Program szerint a gyéren lakott rurális 
területek, az urbanisztikai területekhez képest, 
a kommunális és közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésének alacsonyabb szintjén 
maradtak. A visszamaradott rurális területek 
gyenge összeköttetése a helyi és regionális 
központokkal, a létező kommunális és 
közlekedési infrastruktúra elégtelen minősége 
és kiépítettsége még mindig nem teszi 
lehetővé a rurális területek fenntartható 
fejlesztéséhez szükséges feltételeket és az 
életminőséget ezeken a területeken. 

Száva folyómeder 
igazgatása 

A Száva folyó folyómedrének igazgatási terve 
összhangban van az Európai Unió Víz 
Keretirányelvének követelményeivel, ami jogi 
keretet állít fel a vizek és védett területek 
védelmére és állapotuk javítására, ide értve a 
víztől függő ökológiai rendszereket, azok 
állapotromlásának meggátolását és a 
vízforrások fenntartható használatát. 
A Száva folyó folyómedrének igazgatási terve 
néhány integrált vízügyi igazgatási elvet állít 
fel ide értve a víz védelmének a meder 
fejlesztési tevékenységébe történő 
integrációját is. 

A Száva folyó medrének javítása a tárgyi 
Stratégia egyik intézkedése, mellyel a 
Száva folyómeder igazgatási tervével 
meghatározott célok irányába hatnak. 

Beavatkozási terv a 
tenger váratlan 
szennyeződésnek 
esetén (hivatalos 
közlöny NN 92/08 
szám) 

A tenger váratlan szennyeződésének 
intézkedési terve a fenntartható környezet 
fejlesztési és védelmi dokumentuma, mellyel 
megállapítják az előláthatósági, meggátolási, 
korlátozási, készenléti és reakciós eljárást és 
intézkedéseket a tenger szennyeződése és a 
tengeren váratlan természeti események 
esetén, a tengeri környezet védelme 
érdekében. 
Az intézkedések terve összhangban van a 
tengeri környezet védelmére irányuló 
nemzetközi szerződésekkel, melyeknek a 
Horvát Köztársaság is részese. 
Az intézkedések terve a Horvát Köztársaság 
tengeri területeire, tengerfenékre és 
tengervilágra kerül alkalmazásra, melyek 
magukba foglalják a tengeri javakat, a tengeri 
belvízi területet, felségvizeket és a védett 
ökológiai-halászati övezetet. 
Minden parti megye rendelkezik beavatkozási 
tervvel a tenger váratlan szennyeződése 
esetén. 

Az intézkedési tervek biztosítják a 
kikötők tengeri környezetének védelmét, 
ami egyben a tárgyi Stratégiai egyik célja 
is, a tengeri közlekedésre vonatkozó 
részben. A stratégiai becslés során 
előírták azokat az intézkedéseket, 
melyekkel biztosítják a kikötők 
szennyezés meggátolására szolgáló 
berendezésekkel történő ellátását. 

Horvát Köztársaság 
hulladékgazdálkodási 
terve 2017.-2022. 

A fenntartható hulladékgazdálkodásról szóló 
törvénnyel (hivatalos közlöny NN 94/13 szám) 
előírják a hulladék következő külön 

A tárgyi Stratégia megvalósítása 
nagyobb mennyiségű szennyvizek 
generálásához vezethet, ami különösen 

29



közötti időszakra 
(hivatalos közlöny NN 
3/17 szám) 

kategóriáit: biohulladék, hulladék textil és 
lábbeli,  csomagolóanyag hulladék, 
gumihulladék, hulladékolaj, elem és 
akkumulátor hulladék, hulladék járművek, 
azbesztet tartalmazó hulladék, orvosi 
hulladék, elektromos és elektronikus (a 
további szövegben: EE) hulladék berendezés 
és felszerelés, hulladék hajók, tengeri 
hulladék, építkezési hulladék, 
szennyvíztisztító berendezésekből származó 
iszaphulladék, titán-dioxid termeléséből 
származó hulladék, hulladék poliklórozott 
bifenilek és poliklórozott terfenilek. 

jelentős a tengeri hulladék 
szempontjából, amit nehéz kontrollálni. A 
Stratéga által meghatározott biztonsági 
intézkedések is az egyes közlekedési 
szektorokból (pl. kikötők) származó 
hulladékkal való jobb igazgatás irányába 
hatnak. 

Vízügyi igazgatási 
terv 2016.-2021. 
hivatalos közlöny NN 
(66/16 szám) 

A vízügyi igazgatási tervvel többek között 
elemezték a foltonkénti és szétszórt 
vízszennyezési forrásokat, melyek felölelése 
ki lett bővítve az első vízügyi igazgatási 
tervhez képest. A források feljegyzését és a 
szennyező anyagok kibocsátásának becslését 
elvégezték minden ismert foltonkénti és 
szétszórt forrásra. 

A tárgyi Stratégia meghatározza a 
környezetvédelmi célokat, illetve a 
közlekedési rendszer javításának 
irányába halad, többek között oly módon, 
hogy a legnagyobb mértékben 
csökkentse a közlekedési útvonalak, de 
kikötők által is kiváltott 
környezetszennyezést (ide értve a 
vizeket is). A Stratégia céljai mellett, a 
stratégiai becslés során, további 
szennyezés elleni vízvédelmi 
intézkedéseket határoztak meg, ezért 
arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
Stratégia nem kerül konfliktusba a 
Vízügyi igazgatási tervben meghatározott 
intézkedésekkel. 

Horvát Köztársaság 
levegő, ózon réteg 
védelmére és az 
éghajlatváltozások 
enyhítésére irányuló 
terve 2013.-tól 2017 
ig tartó időszakra 
(hivatalos közlöny NN 
139/13 szám) 

A terv célja a hatások szektoronkénti célok és 
intézkedések meghatározása és kidolgozása 
prioritásokkal, határidőkkel és az 
intézkedések végrehajtóival, a Horvát 
Köztársaság területén a levegő minőségének 
megőrzése és állandó javításának, különösen 
azokon a területeken, ahol a levegő minősége 
nem első kategóriájú, az ózonréteg 
védelmének és az éghajlatváltozások 
enyhítésének legfőbb céljával.  
A terv, többek között, előírja a közlekedésből 
származó összes kibocsátás csökkentésére 
irányuló intézkedéseket. 

A tárgyi Stratégia meghatározza azokat 
az intézkedéseket, melyek a 
környezetileg elfogadható üzemanyagok 
alkalmazására és a vasúti, de tengeri 
forgalom járműparkja felújításába történő 
befektetésekre vonatkoznak. A 
Stratégiával tervezett közlekedési 
rendszerek javítása lecsökkenti a káros 
anyagok levegőbe történő kibocsátását 
és az üzemanyag felhasználást. Ezzel 
kapcsolatosan a tárgyi Stratégia 
összhangban van a levegő védelmére 
irányuló terv céljaival, illetve a 
közlekedésből származó kibocsátás 
csökkentésére irányuló intézkedésekkel. 
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3 Környezet jelenlegi állapota és a környezet lehetséges fejlődése a Stratégia megvalósítása nélkül 

3.1 Környezeti változások megindítói 

Jelen dokumentum szövegkörnyezetében az összes környezeti változás megindítója a közlekedés. A 
közlekedésnek jelentős szerepe van a társadalom változásának minden szegmensében. A közlekedési 
összeköttetés fontos előfeltétele az életminőség javításának és a Horvát Köztársaság regionálisan kiegyensúlyozott 
fejlődésének. A mai időkben a közlekedés az emberek gyorsabb és egyszerűbb összekötését, az üzleti 
lehetőségekhez történő hozzáférést, áru és szolgáltatás cseréjét biztosítja, és fontos szegmense az összes 
gazdasági ágazat fejlődésének. 

Egyidejűleg, az emberek és áruk egyre gyorsabb és hatékonyabb forgalma megköveteli a közlekedési eszközök 
technológiai fejlődését és számuknak növekedését, illetve további közlekedési infrastruktúra kiépítését. Ezzel a 
közlekedés közvetlenül negatív hatással van a természetre és a környezetre. A közlekedés intenzívebbé válása 
miatt egyre nagyobb a természetbe (kibocsátás a levegőbe, talajba és vízbe) történő károsanyag-kibocsátás, ami a 
legjelentősebb a közúti közlekedés esetén, amit Horvátországban az üvegházhatású gázok fő forrásaként ismertek 
fel. Ugyanígy, a közlekedés felelős a zajszennyezés nagy részéért, és a kipufogó gázok és porszemek kiengedése 
mellett a városokban a szennyezés legfőbb forrása. A közlekedési infrastruktúra kiépítésével visszafordíthatatlanul 
változnak a terület tájképészeti és természeti értékei, negatív hatással az élőhelyekre, növény-és állatvilágra, s 
ezzel a tájképészeti változatosságra is. Hozzátéve azt is, hogy a közlekedés potenciális veszélyt jelent a környezet 
összes összetevőjére a veszélyes anyagok környezetbe történő ellenőrizetlen kibocsátása esetén. 

Mivel a közlekedés Horvátországban hat egymástól különböző szektorra van osztva, ebben a fejezetben 
feldolgozásra kerül minden egyes szektor a legjelentősebb környezeti és emberi egészségre történő hatás 
címzésének céljával. Emellett, áttekintjük a közlekedést, mint egységet a potenciálisan negatív kumulatív hatás 
azonosítása céljából. 

3.1.1 Közlekedés mint egység 

A Horvát Köztársaság környezetének állapotáról szóló jelentés (Horvát Környezetvédelmi Hivatal,2015.) szerint a 
közlekedés környezetre való hatásának áttekintése során feltett kulcsfontosságú kérdés:  

Megvalósul-e Horvátország jó közlekedési összeköttetése a környezet védelmére és 
megóvására irányuló intézkedések megvalósulásával egyidejűleg? 

Ugyanezen jelentésben adott válasz 3 kulcsfontosságú pontra vezethető: 

• a közlekedési infrastruktúra legnagyobb fejlesztése a közúti közlekedési szektorban jegyezhető, mellyel 
megvalósul Horvátország részeinek egyre jobb összeköttetése, míg a többi közlekedési szektorban nincs 
jelentős előrelépés 

• a környezet védelmére és megóvására irányuló intézkedések a közlekedési infrastruktúra tervezése és 
építése során kerülnek végrehajtásra, a környezetvédelmi, területrendezési és építési előírásoknak 
megfelelően 

• a környezet és természet szennyezésének forrását jelentő közlekedési tevékenységek szintje 
megnövekedett, az intézkedések melyek a negatív hatások csökkentésére irányulnak, nem adják 
teljességében a kívánt eredményeket. 

Összehasonlítva az utolsó két jelentési időszakot, 2005-től 2008-ig tartó időszak (Környezetvédelmi Hivatal, 2012.) 
és 2008-tól 2012-ig tartó időszak (Környezetvédelmi Hivatal, 2015.), a közúti közlekedési szektor maradt a 
környezetre gyakorolt nyomás legjelentősebb forrása. Viszont, a terv és program környezetre gyakorolt hatásának 
stratégiai becsléséről szóló rendelet elfogadásával, ahogy a releváns természet és környezetvédelemhez 
kapcsolódó törvényi és törvényerejű jogszabályok módosításával és kiegészítésével is, a környezetre gyakorolt 
hatásvizsgálat becslésének szintje a közlekedés fejlődésének kontextusában növekedett az utolsó jelentési 
időszakban. 
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A horvát közlekedés jellegzetessége a turisztikai szezonban és az azon kívüli forgalom mennyisége között nagy 
különbségek. Összehasonlítva a Horvát Köztársaság Nemzeti Közlekedési Modell (Horvát Köztársaság 
Közlekedés-fejlesztési Stratégiája 2017-2030.) keretén belül kidolgozott modelleket megállapítható, hogy a szezon 
során, állami szinten az össz kereslet 20%-val nagyobb, mint a szezonon kívüli kereslet. Tekintettel arra, hogy a 
szezon során az oktatási intézmények nem működnek és az össz szálláshely kapacitások 92%-a az Adriai 
Régióban van, a főszezon alatt az Adriai régióban a kereslet 3,1-szer nagyobb, mint szezonon kívül. 

A kereslet a szezon alatt körülbelül kétszer nagyobb közlekedési keresletet mutat a fő turisztikai útvonalakon, 
különösen az adriai tengerpart felé vezető autópályákon és az Adriai régió főbb közútjain (Kép 3.1). 

 
Kép 3.1 Átlagos közúti forgalom az év során (balra) és a szezonban (jobbra) – a zöld vonal vastagsága a forgalom 

sűrűségét mutatja (Forrás: Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.) 

A közlekedés energiafelhasználása fontos tényező a közlekedés környezetre való hatásának becslésében. A 
következő táblázatból és képből (Táblázat 3.1, Kép 3.2) látható, hogy a közúti közlekedés a legnagyobb energia 
felhasználót képviseli (körülbelül 90 %), amit a légi forgalom, illetve a tengeri és vasúti forgalom követ (Energia 
Horvátországban 2014-ben).  

2014-ben a vasúti forgalomban, közúti forgalomban, helyi városi tömegközlekedésben és egyéb közlekedésben 
megvalósult az energiafelhasználás csökkentése. A többi közlekedési fajtában az energiafelhasználás növekedett. 
Az energiafelhasználás növekedése a légi közlekedésben 0,2 %, a tengeri és folyami közlekedésben pedig 7,8 % 
volt. A vasúti forgalomban az energiafelhasználás 7,2 %, a közúti közlekedésben pedig 1,3 % csökkent. A 
felhasználás csökkenése a helyi városi tömegközlekedésben és egyéb közlekedésben 0,6 %, illetve 0,4 % 
(Táblázat 3.1) (Energia Horvátországban 2014-ben) volt.  

Táblázat 3.1 Egyes közlekedési fajták energiafelhasználása Horvátországban 2009-től 2014-ig (Forrás: Energia 
Horvátországban 2014-brn) 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2014./13. 2009.-14. 
PJ* % 

Vasúti forgalom 1,84 1,84 1,75 1,65 1,54 1,43 -7,2 -4,9 
Közúti forgalom  80,03 77,13 75,59 74,3 75,17 74,17 -1,3 -1,5 
Légi forgalom 4,38 4,65 4,92 5,07 5,55 5,56 0,2 4,9 
Tengeri és folyami forgalom 2,07 1,65 1,65 1,58 1,79 1,93 7,8 -1,3 
Helyi városi tömegközlekedés 1,43 1,45 1,41 1,35 1,36 1,35 -0,6 -1,1 
Egyéb forgalom 0,09 0,08 0,07 0,07 0,09 0,09 -0,4 -0,7 

Forgalom összesen 89,84 86,8 85,39 84,02 85,49 84,53 -1,1 -1,2 
* PJ = PentaJouli = 1015Joula 
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Vasúti közlekedés    Közúti közlekedés    Légi 
közlekedés 

Tengeri és folyami közlekedés  Tömegközlekedés   Egyéb közlekedés 
Kép 3.2 Energiafelhasználás a közlekedésben Horvátországban közlekedési fajták szerint 1988-tól 2014-ig 

(Forrás: Energia Horvátországban 2014-ben) 

A közlekedés energiafelhasználásának szempontjából energiaforrások szerint a leghasználatosabb a diesel és 
motor benzin, amik együtt az energiaforrások 90%-át teszik ki. Ezt követi a repülőbenzin, az utóbbi időben pedig 
növekszik a cseppfolyós gáz és a folyékony bioüzemanyagok felhasználása (Táblázat 3.2, Kép 3.3) (Energia 
Horvátországban 2014-ben).  

2009. és 2014. közötti időszakban észrevehető a benzin, cseppfolyós gáz és elektromos energia felhasználása, 
míg a többi energiaforrás növekedést jegyez (Táblázat 3.2). Ebben az időszakban asz össz energiafelhasználás a 
közlekedésben 1,2 %-val csökkent. A legnagyobb felhasználási növekedést a földgáz és a folyékony 
bioüzemanyag jegyzik 23,2 %, illetve 33,5 %, míg a légi közlekedés intenzívvé válása miatt 5,1% növekedés 
tapasztalható a repülőbenzin felhasználásában. (Energia Horvátországban 2014-ben). 

Táblázat 3.2 Energiaforrások szerinti közvetlen energia felhasználás a közlekedésben, Horvátországban 2009-tól 
2014-ig (Forrás: Energia Horvátországban 2014-ben) 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2014./13. 2009.-14. 
PJ* % 

Folyékony bioüzemanyagok 0,3 0,11 0,14 1,51 1,33 1,25 -6,3 33,5 
Cseppfolyós gáz 3,26 2,75 2,62 2,57 2,64 2,83 7,3 -2,8 
Földgáz 0,05 0,09 0,03 0,03 0,06 0,13 108,9 23,2 
Motor benzin 30,17 28,41 27,76 25,8 25,2 23,26 -7,7 -5,1 
Repülőbenzin 4,26 4,54 4,81 4,98 5,44 5,46 0,2 5,1 
Diesel üzemanyag 50,67 49,68 48,87 48 49,72 50,59 1,7 0 
Fűtőolaj 0,02 0,08 0,07 0,08 0,08 0,02 -80 0 
Elektromos energia 1,12 1,12 1,09 1,04 1,01 0,99 -1,8 -2,5 

Összesen 89,84 86,8 85,39 84,02 85,49 84,53 -1,1 -1,2 
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* PJ = PentaJouli = 1015Joula 

 
Szén   Folyékony bioüzemanyag Cseppfolyós gáz Földgáz   Motor benzin 
Repülőbenzin  Diesel üzemanyag  Fűtőolaj  Elektromos energia 

Kép 3.3 Energiafelhasználás a közlekedésben energiaforrások szerint 1988-tól 2014-ig (Forrás: Energia 
Horvátországban 2014-ben) 

3.1.2 Közúti közlekedés 

Ahogy általánosan Európában, a motorosodás mértéke jelentősen megnövekedett a családok nagyobb vásárlási 
lehetősége és a lakosság életmód változása (azaz átköltözés nagyobb városok a városszéli területeire) miatt, ami 
kapcsolódik a lakosság napi migrációjának nagyobb szükségletéhez. Az utolsó globális gazdasági válság a 
motorosodás növekedési mértékének enyhe lassításához vezetett, viszont az utolsó évek számai megint felmenő 
trendet mutatnak (Kép 3.4) (Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.). 
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Kép 3.4 Forgalomba helyezett személygépkocsik száma évek szerint Forrás: Horvát Köztársaság közlekedés-

fejlesztési stratégiája 2017.-2030.) 

Amikor az 1000 főre jutó motoros járművek számáról beszélünk, Horvátország az európai átlag alatt van 347 
járművel 1000 lakosra (2014. év). Ugyanebben az évben az európai átlag 498 jármű volt 1000 lakosra 
(www.acea.be).  

A környezetre való hatás kontextusában fontos adat, a járművek számán kívül, a járművek átlagos kora is. A Horvát 
Gépjármű Központ 2007. évi adatai szerint a személygépkocsik átlagos kora folyamatosan nő (Táblázat 3.3).  

Táblázat 3.3 Gépkocsik átlagos kora évek szerint (Forrás: Horvát Gépjármű Központ) 
Év Személygépkocsik átlagos kora 

2007. 9,83 
2008. 9,89 
2009. 10,32 
2010. 10,47 
2011. 10,87 
2012. 11,38 
2013. 11,80 
2014. 12,14 
2015. 12,52 
2016. 12,76 

Áttekintve a közlekedési infrastruktúra adatait, a közúti infrastruktúra nagyban előre jár a többi szektorhoz képest. A 
folytatásban található táblázatból észrevehető a közúti infrastruktúra állandó növekedése (Táblázat 3.4). 2012-ben 
észrevehető a közúti infrastruktúra csökkenése, ami a Nyilvános utak besorolásáról szóló határozatnak és az 
Utakról, melyek nyilvános utakba történő besorolása a nagyvárosok területén megszűnik, szóló határozatnak 
(hivatalos közlöny NN 44/12 szám) írható fel. Az említett határozatok meghozatala az állami, megyei és helyi utak a 
városok területén városi utakká történő átminősítését eredményezte. 

Táblázat 3.4 Közúti infrastrukturális hálózat hossza kategóriák és évek szerint (Forrás: Szállítás és kommunikáció 
2015-ben) 

kategória/év 2011. 2012.* 2013. 2014. 2015. 2016.** 
Autópálya és félautópálya 1307 1307 1342 1372 1392 1416,5 
Állami út 6843 6581 6711 6723 6758 6858,9 
Megyei út 10967 9809 9720 9628 9640 9703,4 
Helyi őt 10346 9046 9094 9137 8998 8979,7 

Összesen 29410 26690 26814 26778 26706 26958,5  
* Városok területén utak átminősítéséről szóló határozat 
** A 2016. évre vonatkozó adatok a Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumtól lettek átvéve 
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Horvátországban az elmúlt tíz évben kiépített autópályák kielégítik a környezetvédelem magas szabványait. Külön 
figyelmet szenteltek a vadállatok védelmének állat átjárok (zöld hidak) építésével, melyek elhelyezkedése a 
természetes migrációs útvonalak figyelemmel kísérésével lett megállapítva. Az újabb építésű autópályák ellenőrzött 
és zárt szennyvíz elvezetési rendszerek alatt állnak, beépített tisztítóberendezésekkel és zsír-és olajelválasztókkal, 
illetve esővíz lagúnákkal, a lakott területek mellet pedig zajvédő falakat állítottak fel. A szakaszok, melyek nem 
felelnek meg a környezetvédelem magas szabványainak az A1 autópálya Zágráb és Károlyváros közötti szakasza, 
ahol hiányzik a zárt, tisztítóberendezéssel ellátott szennyvíz elvezetési rendszer, illetve az A3 autópálya Zágráb-
Lipovac közötti szakasza, ahol szintén hiányzik a tisztítóberendezésekkel rendelkező szennyvízelvezető rendszer, 
de az állat átjárók is. 

3.1.3 Vasúti forgalom 

Általánosan nézve a Horvát Köztársaság vasúti infrastruktúrája elavult és nem felel meg a modern műszaki-
biztonsági szabványoknak. Ennek védelmére szolgál, hogy a következő 5-8 évben a teljes pályahossz csupán 45,6 
karbantartása lehetséges, a fennmaradó 54,4 % nagyobb befektetési beavatkozások szükségesek (Horvát 
Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.). A pályák jelenlegi állapota miatt a teljes pályahossz 
mindössze 18,0 % egyezik meg a vonatok legnagyobb megengedett sebessége a tervezett sebességgel.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai (Szállítás és kommunikáció 2015-ben) szerint Horvátországban a használható 
pályahossz az évek során csökken. Ez alól kivételt képez a kétvágányos vasúti pálya, melynek hossza 2011-től 
2015-ig nem változott (Táblázat 3.5). Továbbcsökken a vasútállomások száma is, ami horvátországi szinten a 
vasúti infrastruktúrába történő befektetés hiányára utal. 

Táblázat 3.5 Pályahossz és vasútállomások száma évek szerint (Forrás: Szállítás és kommunikáció 2015-ben) 

éves 

Pályahossz, km 
Vasútállomások 
és más hivatali 

helyek összesen egyvágányos kétvágányos 

villamosított 

km 
százalék az 
összesből 

2011. 2722 2468 254 984 36,1 597 
2012. 2722 2468 254 984 36,1 598 
2013. 2722 2468 254 985 36,2 572 
2014. 2604 2350 254 970 37,3 554 
2015. 2604 2350 254 970 37,3 554 

A vasúti infrastruktúra állapota kivetítődik a vasúti járműparkra is. A Horvát Vasutak járműparkja 30 évnél öregebb. 
Az utasszállító járműpark nagy része elöregedett és hatékonytalan technológiával jellemezve, becslések szerint 
pedig a mozdonyok 70 % (2015-ben Horvátországnak összesen 263 mozdonya volt, Szállítás és telekommunikáció 
2015-ben) u az elkövetkező 10 évben munkavégzésének végéhez ér.  

Az öreg járműpark jellemzői olyanok, hogy nem tudják kielégíteni a modern teher-és utasforgalom szükségleteit és 
feltételeit. A legfőbb probléma a járműpark és a vasúti infrastruktúra közötti interoperabilitás hiánya, illetve e 
közlekedési mód elérhetetlensége a csökkentet mozgásképességű emberek számára. 

A vasúti közlekedés általánosan rossz képe alól kivételt képez a zágrábi helyközi vasúti közlekedés, ahol a vasúti 
közlekedés tömegközlekedésbe történő bekapcsolása sikeresen felélesztette a vasúti utas szállítást.  

Fejlesztési szempontból nézve, a Fiume-Zágráb útvonal jelentős potenciállal rendelkezik a vasúti teherforgalom 
fejlesztéséhez, ami a Fiumei Kikötő termináljába történő tervezett befektetésekkel kapcsolatos. Jelenleg a Zágráb 
és Fiume közötti vasúti pálya teljes hosszában főként áruszállítási funkciót lát el és a helyközi utas szállítás Zágráb 
és Fiume, illetve Zágráb és Split között nagyon korlátozott. A tárgyi szakasznak korlátozott szerepe van az utas 
szállításban és Zágráb és Károlyváros között, illetve Fiume környékén a napi migránsok (utazás munkahelyre és 
munkahelyről) szállítására szolgál. 
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Fiumei Kikötő fejlesztési stratégiája szerint, 2017-ig a kikötői kapacitások növekedését látják elő a jelenlegi 
körülbelül 10 millió tonna száraz áruról körülbelül 20 millió tonnára. A tervezett folyékony áruval együtt a kikötői 
kapacitásnak el kellene érnie a 45 millió tonnát. A 2030-ig tervezett nagyobb kikötői beruházásoknak több mint 30 
millió tonna száraz áru kapacitást kellene eredményezniük, vagyis összesen több mint 55 millió tonna árut. A Fiume 
Kikötő ilyen fejlesztését követnie kellene a belső területek vasúti közlekedés fejlesztése is. 

Horvátország vasúti közlekedése jelenlegi helyzetének kontextusában a vasúti közlekedés potenciális veszélyt 
jelent az emberi egészségre és környezetre. A folytatásban található táblázat szerint (Táblázat 3.6) az elmúlt 
néhány évben a veszélyes áruszállítás növekedését jegyzik, főként Fiume-Zágráb útvonalon, amit nem kísér a 
vasúti infrastruktúra megfelelő modernizációja, ami az ökológiai balesetek kockázatának növekedéséhez vezet.  

További okot ad az aggódásra a Zágráb-Fiume folyosó mentén a szennyvízelvezetés módja, ami nyitott típusú 
tisztítóberendezés nélküli árkokkal, ami azt jelenti, hogy baleset esetén az anyagok közvetlenül a vízvédelmi 
területre kerülhetnek. Általánosan nézve a vasúti szennyvízelvezető rendszer nem lett felújítva és ma számos 
szakaszon nem működik. 
Táblázat 3.6 Veszélyes áru vasúti szállítása évek és kategóriák szerint ezer tonnában, és összesen megtett tonna 

kilométer (Forrás: Szállítás és kommunikáció 2015-ben) 
Veszélyes áruosztály 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Összesen ezer tonnában 1569 1482 1636 1625 1667 
1. Robbanóanyagok 0 - - - - 
2. Nyomás alatt álló, folyékony és nyomás nélküli gázok 171 170 150 144 134 
3. Gyúlékony folyadékok 582 517 613 675 725 
4.1. Gyúlékony szilárd anyagok 163 130 107 68 128 
4.2. Öngyúló anyagok 24 31 49 86 53 

4.3. Anyagok melyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat 
képeznek 55 41 51 37 12 

5.1. Oxidáló anyagok 498 494 539 532 545 
5.2. Szerves peroxidok - - - - - 
6.1. Mérgező anyagok 5 10 19 7 8 
6.2. Fertőző anyagok - - - - - 
7. Radioaktív anyagok - - - - - 
8. Korrozív anyagok 59 82 69 39 29 
9. Különféle veszélyes anyagok 12 6 39 37 32 

Tonna kilométer összesen, mil.* 443 393 420 423 469 
* A tonna kilométer egy mértékegység, ami egy tonna áru egy kilométer távolságra történő szállítását fejezi ki a 
Horvát Köztársaság területén belül 

3.1.4 Légi közlekedés 

Ha összehasonlítjuk az elszállított utasok közlekedés fajta szerinti számát, akkor Horvátországban a légi 
közlekedés az utolsó helyet foglalja el, az elszállított utasok mindössze 2%-val, de ha az utas kilométereket 
nézzük, mint egységet amellyel kifejezik egy utas egy kilométer távolságra történő szállítását, akkor a légi 
közlekedés a második helyen áll a megtett utas kilométerek összesen 22%-val (Kép 3.5). Ez az adat mutatja, hogy 
a légi közlekedést előnyben részesítik a hosszú utaknál, míg annak jelentősége a Horvát Köztársaság területén 
nem nagy.  
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Vasúti közlekedés  Közúti közlekedés   Vasúti közlekedés 
 Közúti közlekedés 
Tengeri és part menti közlekedés Légiközlekedés  Tengeri és part menti közlekedés Légi közlekedés 

Kép 3.5 A szállított utasok megoszlása az utasok száma szerint (balra) összehasonlítva a szállított utasok utas 
kilométer szerinti megoszlásával (jobbra) szállítóeszköz kategóriák szerint s 2015. évben (Hozzáigazítva: Szállítás 

és telekommunikáció 2015-ben) 

Horvátország területén 9 repülőtér található (Zágráb, Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Fiume és Eszék, Mali Lošinj és 
Brač). A repterek össz utasforgalmának majdnem 85%-a a három legnagyobb repülőtéren folyik: Zágrábi repülőtér 
(36 %), Spliti repülőtér (25 %) és Dubrovniki repülőtér (24 %).  

A Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiájából 2017.-2030. átemelt utasok számának havi 
eloszlásának elemzése a repülőjáratok és a turizmus jelentős kapcsolatára mutat. Ahogy azt az alábbi grafikai 
képen látható, a kereslet az összes horvát reptéren jelentősen növekszik májustól szeptemberig tartó időszakban 
(Kép 3.6).  

 
Kép 3.6 Utasok éves száma a horvát repülőtereken a 2013. évben (Forrás: Horvát Köztársaság közlekedés-

fejlesztési stratégiája 2017.-2030.) 

A Zágrábi repülőtér rendelkezik az utasok egész évi legegyenletesebb eloszlásával (Kép 3.6), ami annak 
fontosságára utal, nemcsak az idegenforgalmi szezonban, hanem egész évben. Ez a legnagyobb horvát repülőtér 
és Horvátországból, illetve Horvátországba a légi közlekedés a legfőbb kiindulási, illetve úticél pontja (Kép 3.7). 
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Kép 3.7 A Zágrábi repülőtér és más világközpontok közötti kapcsolatok (Forrás: Horvát Köztársaság közlekedés-

fejlesztési stratégiája 2017.-2030.) 

Horvátország tagja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA), így annak tagjaként köteles eleget tenni 
a biztonsági szabványoknak összhangban az európai követelményekkel. A mai napig egyetlen horvát repülőtér 
sem felel meg az európai biztonsági szabványoknak, hanem türelmi időszakban vannak, ami 2017. december 31-ig 
tart.  

3.1.5 Folyami közlekedés 

A Horvát Köztársaság belvízi hajózási útvonalai 5 horvát folyón találhatók (Kép 3.8), összesen 804,1 km hosszan 
(Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium) és négy folyami kikötővel: Vukovár, Eszék, Szlavon 
Bród és Sziszek.  

Horvátország legfontosabb belvízi hajózási útvonalai a Duna és a Száva. A legfontosabb kikötők Vukovár Kikötő a 
Dunán és Szlavon Bród Kikötő a Száván, melyek a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) alap kikötőiként 
vannak besorolva. A belvízi kikötők, Sziszeki a Száván és Eszéki a Dráván kisebb jelentőségűek és a TEN-T 
hálózat szélesebb körének részei 
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HORVÁT KÖZTÁRSASÁG 
VIZI UTAK 
MAGYARÁZAT: 

Vizi utak osztályozása 

I. osztály      Nemzetközi kikötők 

II. osztály       

III. osztály      Főváros  

IV. osztály      1333+000 Hajózási útvonal hossza km a folyó 
torkolatától 

Vb. osztály     (137,5 km) Azonos osztályozású hajózási útvonal szakasz 

VI. osztály      Duna folyó neve 
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Kép 3.8 Belvízi hajózási útvonal hálózat a Horvát Köztársaságban (Forrás: Tengeri, Közlekedési és 

Infrastrukturális Minisztérium) 

Az összes kikötő jó összeköttetésben van más közlekedési formákkal, nemzetközi vasúti és közúti hálózattal 
(Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.).  

A Horvát Köztársaságban a belvízi hajózási útvonalak rendeltetése az utas –és áruszállítás, de az utasforgalom a 
teherforgalomhoz képest elenyésző. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján (Szállítás és kommunikáció 
2015-ben) 2011-től 2015-ig a teherforgalom enyhe növekedését jegyzik (Kép 3.9), ami a tranzit forgalom 
növekedéséhez kapcsolódik. Azonos időszakban a belső áruforgalom majdnem feleződött, 91 000 tonnáról 2011-
ben 51 000 tonnára a 2015. évben. 

 
ezer tonna 

Kép 3.9 Áruszállítási irányvonal a belvízi hajózási útvonalakon 2011-től a 2015 évig (Forrás: Szállítás és 
kommunikáció 2015-ben) 

A teherszállítás főként a kikötők gravitálási területének termelési, illetve mezőgazdasági tevékenységéhez 
kapcsolódik. A hivatalos számok azt mutatják, hogy a Vukovári Kikötő a legnagyobb a kezelt teher alapján 
(körülbelül 64 % az össz átrakodott teherből). 2015-ben a Vukovári Kikötőben 393 860 tonna terhet rakodtak át, 
főként ömlesztett terhet, trágyát és gabonát (Szállítás és kommunikáció 2015-ben). Az Eszéki Kikötő a második a 
kezelt teher alapján, 24% részesedéssel az össz átrakodott teherből, melynél az ömlesztett teher 60%-val szerepel, 
a mezőgazdasági termékek (búza, napraforgó és repce) pedig 10%-val. Szlavon Bród és Sziszek Kikötők a 
legkisebbek és az össz átrakodott teher tekintetében együttesen 12%-ban vesznek részt. A veszélyes 
teherszállítás (nyersolaj) hajókkal történik Szlavon Bród Kikötőből Sziszek Kikötőig, elsősorban a Sziszeki Finomító 
ellátása végett (Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.).  

Az utas szállítás legjelentősebb a Vukovári és Sziszeki Kikötőkben. Mindkét kikötő növekvő utas számot jegyez. A 
Vukovári Kikötő a Dunán történő körutazások miatt, a Sziszeki Kikötő pedig a helyi utasforgalom 
következményeként. A 2013. évi hivatalos statisztikák szerint Vukovárnak 29 215 utasa volt, ami Horvátország 
összes belvízi kikötője össz utas számának majdnem 90%-a. Ugyanabban az évben a Sziszeki Kikötőnek 2607 
utasa, az Eszéki Kikötőnek pedig 1136 utasa volt (Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-
2030.). 
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3.1.6 Tengeri közlekedés 

A Horvát Köztársaság az Adriai tengeren keresztül össze van kapcsolva a világ tengereivel. A horvát kikötők 
integrálva vannak az európai közlekedési folyosók minden átfogó hálózatába, ami horvát tengerészetet fontos 
pozícióba helyezi az európai, de világkereskedelem fejlődésében. A tengeri közlekedés ugyanúgy fontos az ország 
kiegyensúlyozott fejlődéséhez. Horvátországnak 47 lakott szigete van, melyek lakossága az elmúlt néhány 
évtizedben elnéptelenedési folyamat alatt áll (Horvát Köztársaság Statisztikai Krónikája 2016.). Ebben a 
szövegkörnyezetben a szigetek fejlődésében jelentős szerep van a part menti menetrend szerinti tengeri 
közlekedés, ami összesen 56 államilag jelentős nyilvános vonalon folyik, melyeken 2015-ben 12,5 millió utast és 
2,99 millió járművet szállítottal. Horvátország tengeri közlekedésének még egy jellegzetessége a hajóforgalom 
növekedése a hajózási és cruising turizmus következtében. A folytatásban található grafikai ábrán látható a tengeri 
kikötők hajó-, utas-és áruforgalma 2011-tól 2015-ig tartó időszakban (Kép 3.10).  

indexek beérkezett hajók 
utasforgalom 

áruforgalom 
Kép 3.10 Hajó-, utas- és áruforgalom a tengeri kikötőkben 2011-től a 2015. évig (Forrás: Szállítás és 

kommunikáció 2015-ben.) 

Horvátországnak 6 a Horvát Köztársaság gazdasági különleges (nemzetközi) érdekeltséggel rendelkező kikötője 
(Fiume, Zadar, Šibenik, Split, Ploče és Dubrovnik), 68 megyei jelentőséggel bíró nyilvános közlekedésre nyitott 
kikötője és 333 helyi jelentőségű kikötője van (Forrás: Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium).  

A hat különleges (nemzetközi) gazdasági érdekeltségű kikötő kedvezően helyezkedik el és megkönnyítik a tengeri 
közlekedést Közép-és Kelet-Európa és Dél-Ázsia, Ausztrália és Óceánia (a Szuezi Csatornán keresztül), illetve 
lehetővé teszik az utazás 5-8 nappal vagy legalább 2000 km-el való lerövidítését az észak európai kikötőkhöz 
képest. Ha megnézzük az áruszállítási trendeket (Kép 3.10) és a részesedést, amivel jelenleg az Adria tenger az 
Európai Unió teherforgalmi piacán rendelkezik) az összes teher körülbelül 5%-a), láthatjuk a teherforgalom 
potenciális növekedését az összes adriai kikötőben, de magas kezdeti befektetések mellett. 

A Fiumei Kikötő és a Ploče Kikötő, az utóbbi időben pedig a Spliti Kikötő is, a legnagyobb piaci potenciállal 
rendelkeznek a teher átrakodás tekintetében. A Rijekai Kikötő és a Ploče Kikötő további fejlesztése részben függ 
azok vasúttal való összeköttetésének fejlesztésétől, ezért fontos a tengeri teherforgalmi szektor számára a Fiumétől 
Magyarország irányába történő vasúti fejlesztési és kiépítési projekt, míg a vasút további fejlesztése Bosznia és 
Hercegovinában sorsdöntő jelentőséggel bír a Pločei Kikötő fejlesztésében (Kép 3.11). Zadar, Šibenik és Dubrovnik 
Kikötőknek korlátozott szerepe van a nemzetközi tengeri teherforgalomban (Horvát Köztársaság közlekedés-
fejlesztési stratégiája 2017.-2030.). 
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Kép 3.11 Fiume és Ploče Kikötők elhelyezkedése és összeköttetése (Forrás: Horvát Köztársaság közlekedés-

fejlesztési stratégiája 2017.-2030.) 

A menetrendszeri tengeri közlekedés a szigetek (73 kikötő, illetve hajódokk) és a part menti rész (22 kikötő a part 
menti területen) között folyik a megállapított hajózási menetrend alapján, mint szabályozott szolgáltatás. A Horvát 
Köztársaság tengeri-fejlesztési és integrált tengerpolitikai 2014.-2020. közötti időszakra vonatkozó Stratégiája 
szerint, tömegközlekedési rendszerben 56 állami járat van (27 kompjárat, 16 gyorshajó járat és 13 klasszikus járat), 
melyeket 13 hajózási vállalat irányít, összesen 77 hajóból álló flottával, melyek közül 17 utasszállító hajó, 17 
gyorshajó és 42 komp. 

A legnagyobb hajózási szállító vállalat a fiumei Jadrolinija, ami állami tulajdonú és 84,9%-val vesz részt az össz 
utasforgalomban, 86,4%-val pedig a gépjármű szállítási forgalomban. A Jadrolinija flottája 51 hajóból (9 katamarán, 
37 komp, 4 klasszikus hajó és1 hidrobusz) áll. Flottájából huszonnyolc hajó 25 évesnél öregebb, a flotta átlagos 
kora 33,15 év. E szerint a Jadrolinija menetrend szerinti flottája idősként és alacsony kapacitással rendelkezőként 
jellemezhető (Horvát Köztársaság tengeri-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.).  

A tengeri közlekedés a Horvát Köztársaságban a veszélyes anyagok legnagyobb mennyiségű átszállításával 
rendelkező közlekedési fajta. A veszélyes anyagok szállításában a gyúlékony folyadékok (főként kőolaj és kőolaj 
származékok) vezetnek, a veszélyes anyagok legfőbb szállítási kikötője pedig a Fiumei kikötő. A folytatásban 
szereplő táblázatban látható az átszállított veszélyes anyagok enyhe növekedése a 2011.-2015 közötti időszakban 
(Táblázat 3.7), de további növekedés várható a Fiumei kikötőbe tervezett befektetések következtében.  

Táblázat 3.7 Veszélyes áruforgalom a tengeri kikötőkben 2011-től a 2015. évig ezer tonnákban (Forrás: Szállítás 
és kommunikáció 2015-ben) 

Veszély áru osztályozása 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
 Összesen 7321 7066 7062 6180 7611 
1. Robbanóanyagok 0 3 4 13 5 
2. Gázok 117 60 68 66 50 
3. Gyúlékony folyadékok 7192 6955 6925 6073 7529 
4.1. Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéktelenített 

robbanóanyagok 2 0 1 0 1 

4.2. Öngyúló anyagok 0 0 3 0 0 
4.3. Anyagok melyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat termelnek 0 0 0 1 0 
5.1. Oxidáló anyagok 1 6 23 8 9 
5.2. Szerves peroxidok 0 4 - - - 
6.1. Mérgezőanyagok 0 11 0 - 0 
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6.2. Fertőző anyagok - - - - - 
7. Radioaktív anyagok - - - - - 
8. Korrodáló anyagok 3 11 28 8 7 
9. Egyéb veszélyes termékek és árucikkek 6 14 10 9 8 

A Földközi-tenger a Karib szigetek után a cruising turizmus második legnagyobb piaca. 2012-ben a Mediterránon 
207 cruiser hajózott 249 000 utasnyi kapacitással, vagyis évente 5,7 millió utassal. A 2002-től 2012-ig terjedő 
időszakban az európai piac 162% nőtt és becslések szerint 2020-ra a curising turizmus eléri az évi 10 millió utast 
(Carić és Mackelworth, 2014.). Azonos trendet jegyeznek az Adriai tengeren (Táblázat3.8). Az olasz kikötők 
(Trieszt és Velence), ahogy Horvátországban Dubrovnik kikötő fejlesztésével is, az Adria tenger egyre keresettebb 
úti céllá válik (Kép3.12). A cruiserekkel leglátogatottabb városok között 2010-ben Velence a harmadik, Dubrovnik a 
hetedik helyen állt. Dubrovnik mellett, mely a criuser turisták 80%-át fogadja, Zadar és Split kikötők egyre 
gyakrabban szerepelnek a cruiser vonaltervekben. 

Táblázat 3.8 Cruiser utasok Horvátországban (Forrás: Carić és Mackelworth, 2014.) 
Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ezer utas 226 421 440 511 598 694 936 989 1094 1141 1155 
% változások - 86,3 4,7 16,2 16,9 16,1 34,9 5,6 10,6 4,3 1,2 

Más részről, Dubrovnik, mint a cruiserek fogadására legfejlettebb kikötő Horvátországban lemarad számos európai 
kikötőtől a cruiserekről származó hulladék gazdálkodás problémája tekintetében, ami e turizmusfajta további 
fejlődésével a környezet jelentős terheléséhez vezethet.  

 
Kép 3.12 Legforgalmasabb cruiser útvonalak a Földközi- a 2010. évben (Forrás: Carić és Mackelworth, 2014.) 

3.1.7. Nyilvános városi közlekedés 

A légszennyezés és az üvegházhatású gázok a városok legfőbb szennyező forrásai. E nyomás csökkentésének 
leghatékonyabb módja a városi tömegközlekedési rendszer fejlesztése és az üvegházhatású gázok nulla 
kibocsájtással rendelkező közlekedés (kerékpárok, e-autók).  

A tömegközlekedés a nyilvánosság közlekedése. A nyilvános jelző alatt értendő, hogy a piacon minden felhasználó 
számára egyformán elérhető, aki készek elfogadni a közlekedés nyilvános módjának feltételeit (ár vagy tarifa, 
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menetrend, stb.) és hogy egy felhasználót sem lehet kizárni annak használatának lehetőségéből. Ezt szállítási 
szolgáltatás nyújtására bejegyzett vállalatok vagy természetes személyek végezhetik. 

A nyilvános közlekedés a szó szoros értelemben a nagyvárosok területén folyik. Nálunk ezek: Zágráb, Fiume, 
Eszék és Split, illetve ezek agglomerációi (Kép3.13), illetve Varasd, Károlyváros, Zadar és Pula. A villamos 
tömegközlekedés kizárólag Zágrábban és Eszéken folyik, a vasúti pedig Zágrábban3 és Splitben. A belvízi 
hajózásban a napi migrációk szükségleteinek kielégítésére nyilvános utas szállítás nem folyik, míg, a nyilvános 
közlekedés a tengeri közlekedésben a szigetek és szárazföld kapcsolatára orientálódik. 

3 2011. júliu 1-től a ZET (Zágrábi Elektromos Villamos) megszüntette a közös HŽ-ZET jegy, mint tömegközlekedési jegy 
részfinanszírozásást, ami 2012-ben a 2010 . évhez képest 60 %-os forgalom kiesést eredméynezett (Környezetvédelmi 
Hivatal, 2015.) 
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Kép 3.13 Napi utasok százaléka Zágrábban, Splitben, Fiumében és Eszéken azon munkaviszonnyal rendelkező 
összes személyhez viszonyítva, akik ezen agglomerációk központjai felé gravitálnak (Forrás: Horvát Köztársaság 

közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.) 

A tömegközlekedés a Horvát Köztársaságban az utóbbi években növekedést jegyez az átszállított utasok 
számában (Táblázat 3.9), ami a személygépkocsik használatának csökkenésével kapcsolható össze, ami a 
tömegközlekedés leggyakoribb alternatívája. A pozitív trend ellenére, Horvátországban a tömegközlekedés nem 
követi a modalitás világtrendjeit és megoldásokat, mint például a Park &Ride4.  

Táblázat 3.9 Szállított utasok (ezrekben) és megtett kilométerek (ezrekben) a helyi és helyközi szállításban 
(Forrás: Szállítás és kommunikáció 2015-ben) 

 Összesen Villamosok Autóbuszok 

4A Park &Ride szolgálttaás a parkolóhelyek és tömegközlekedés használatánakkombinációja. Az erre a szolgáltatásra kijelölt 
parkolóhelyeken lehet hagyni a járművet korlátlan ideig és ezt követően a továbbutazáshoz a tömegközlekedési szolgáltatást 
használmi. 
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átszállított 
utasok megtett km átszállított utasok megtett km átszállított megtett km 

2011. 364382 86805 173177 16150 191205 70655 
2012. 363198 84807 174139 14903 189059 69904 
2013. 371840 83139 177596 14586 194244 68553 
2014. 388295 83860 191899 15593 196396 68267 
2015. 398160 83367 199322 14830 198838 68537 

A Horvát Köztársaságban a tömegközlekedés ma nem integrált. Intermodális terminálok, melyek lehetővé teszik az 
egyik közlekedési módról a másikra történő átszállást, közös menetrendek, ahogy a különböző közlekedési módok 
közös menetjegyei nem léteznek. Egyidejűleg együttesen vannak jelen autóbusz vállalatok és vasúti vállalat 
„párhuzamos vonalai“. Ehhez még hozzájárul, hogy a járműpark kora (ide értve a vasúti járműparkot is) 
élettartamának a végén jár. A helyzet valamennyire kielégítő Zágráb és Fiume városokban, míg Eszék és Split 
városok járműparkja sokkal rosszabb állapotban van (Táblázat3.10). Eszéken további jelentős befektetésekre van 
szükség a villamos közlekedési infrastruktúra modernizációjába 

Táblázat 3.10 Nyilvános szállítók gépjármű parkjának átlagos kora városonként (Forrás: Horvát Köztársaság 
közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.) 

Város Számítás 
éve Autóbuszok Átlagos 

életkor Villamosok Átlagos 
életkor 

Split 2015 154 12,2 - - 
Fiume 2015 172 11 - - 
Eszék 2014 38 10 26 47 
Zágráb 2015 426 8 277 12 

A kerékpár nagyon hasznos közlekedési eszköz rövid távokon az urbanizált területeken is, és nagy potenciával bír 
e közlekedési mód, amivel jelentősen csökkenne az üvegházhatású gázok kibocsátása és lehetővé tenné a 
multimodális közlekedési rendszerek alkalmazását. A Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési 2017.-2030. 
szerint, Horvátország szintjén a napi migrációkban kerékpárral történő közlekedés megoszlása 7,1 % tesz ki (2014. 
éves adatok), míg Zágrábban 2012-ben ennek megoszlása a többi közlekedési eszközhöz viszonyítva 10,1 % tesz 
ki. Összehasonlítva más európai városokkal, Zágráb a 6. helyen áll a kerékpár mapi migrációban történő használat 
megoszlását tekintve.  

A közlekedésben jelentős számú kerékpáros jelenléte megkérdőjelezi a közlekedési biztonságot, amit a sérüléssel 
járó és halálos kimenetelű balesetekben a horvát utakon 2013-től 2015-ig sérült kerékpárosok számából 
észrevehető (Táblázat 3.11).  

Táblázat 3.11 Közúti közlekedési balesetekben életüket vesztett és sérült személyek (Forrás: Szállítás és 
kommunikáció 2015-ben) 

 összesen ebből kerékpár vezető összesen ebből kerékpár vezető 
2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 

Elhunyt és 
sérült kerékpár 
vezetők és 
utasok  

23 19 34 23 19 34 1097 1185 1199 1083 1166 1177 

Aggasztó a tény, hogy a mai napig nem vezetnek megfelelő statisztikát a közlekedési balesetek okairól, melyeknek 
résztvevői kerékpárosok voltak, ami nehezíti az okok feltárását és a szükséges, kerékpár közlekedés 
biztonságának javítására irányuló intézkedések előírását és beépítésé. 

Végül, a Horvát Köztársaság 2009.-2012. közötti időszakra vonatkozó környezet állapotáról szóló jelentése 
(Környezetvédelmi Hivatal, 2015.) szerint a városi közlekedés értékelése nem kielégítő, az eddig alkalmazott 
intézkedések pedig nem hatékonyak. 
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3.2. Környezet terhelése 

3.2.1. Közlekedésből származó szennyezőanyagok a levegőben 

A közlekedés jelentősen hozzájárul a szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásához. A szennyezőanyagok 
levegőbe történő kibocsátás számítása a Horvát Köztársaságban jelentés (Horvát Környezet-és Természetvédelmi 
Hivatal) 2014-ben a közlekedés járult hozzá a legjobban réz (Cu) 80 %-val, ólom (Pb) 59,3 %-val, nitrogén-oxid 
(NOX) 46,9 %-val, illetve a szén-monoxid (CO) 18,8 %-val kibocsátásához. Horvátországban a közlekedési 
szektorból szennyezőanyagok levegőbe történő kibocsátásának legfőbb okozója a közúti közlekedés. A specifikus 
szennyezőanyag források az alábbiakban találhatóak. A folytatásban lévő képen (Kép3.14) láthatóak az egyes 
anyagok közötti kapcsolatok az 1990. és 2014. évre (Horvát Környezet-és Természetvédelmi Hivatal, 2016).  

Kén-dioxid (SO2) – Csökkenésére általában a magas kéntartalmú üzemanyagokról alacsony kéntartalmú 
üzemanyagokra történő átállás miatt kerül sor, ami főleg a közúti közlekedésre vonatkozik. 

Nitrogén-oxid (NOx) – Horvátországban a nitrogén-oxid legfőbb forrása a Közlekedés, ami 46,9%-ban járul hozzá 
az össz kibocsátáshoz, a közúti közlekedés dominálása mellett. 1990-hez képest a közlekedési szektorban az NOx 
kibocsátás 37 %-val csökkent a katalizátoros autók bevezetésével, illetve a szigorúbb kibocsátási szabványok 
bevezetésével. 

Ammónia (NH3) – A közlekedési szektor ammónia kibocsátása a közúti közlekedésben használt katalizátorok 
működésével kapcsolható össze. 1990-hez képest az ammónium 17 szeresre nőtt. 

Szén-monoxid (CO) – A közúti közlekedés volt a CO kibocsátás csökkenésének legfőbb oka 1990-től (84 %-val a 
közlekedési szektorhoz kapcsolódóan), a katalizátorok járművekbe történő bevezetése és a járműpark megújulása 
miatt. 

Illékony nem metán szerves vegyületek (NMVOC) – A közúti közlekedés dominál az NMVOC kibocsátásban, de 
a közúti közlekedésben jegyzik a kibocsátás legnagyobb csökkenését is a kipufogógázok kibocsátásának új 
követelményei miatt. A közúti közlekedési szektor szintén hozzájárult az NMVOC kibocsátás csökkenő trendjéhez 
az energetikailag hatékony járművek nagyobb számú használata és a kipufogógázok kibocsátásának új 
követelményei miatt. 

Szálló por összesen (TSP) – A közlekedési szektor kisebb mértékben járul hozzá az összes szálló por 
kibocsátáshoz (5,9 %). A közlekedési szektorban a közúti közlekedés dominál TSP kibocsátásban, ami során a 
kibocsátásban egyenlően vesz részt a hajtó üzemanyagból származó kibocsátás és az úthasználatból, gumi-és 
fékkopásból származó fugitív kibocsátás. 

Ólom (Pb) – 2014-ben a Pb kibocsátás legfőbb forrása a közlekedési szektor volt (59,3 %), ahol a közúti 
közlekedés dominált. A kilencvenes években a Pb kibocsátás fő része a közúti közlekedési szektorból érkezik az 
ólmozott benzinhasználat miatt. 1990. és 2014. között a közlekedési szektor Pb kibocsátása jelentősen csökkent 
98,7 % -val a törvényhozó fáradozásával, hogy az ólmot eltávolítsák a benzinből. A fáradozás 1996-ban kezdődött, 
amikor az ólmozott benzin Pb tartalmát 0,6 g/l-el 0,74 g/l-re, az ólommentesét pedig 0,02 g/l-el 0,013 g/l-re 
csökkentették, majd 2003-ban az ólmozott benzin Pb tartalmát lecsökkentették 0,15 g/l-re, az ólommentes benzinét 
0,005 g/l-re, majd 2006-banaz ólmozott benzint teljesen kivették a használatból. 

Réz (Cu) – A réz kibocsátás domináns szektora a közúti közlekedés. A Cu kibocsátás 2014-ben 7,4 t volt. A 
közlekedési szektor (főként gumi-és fékkopás) 80,8%-val járul hozzá a Cu össz kibocsátásában. A kibocsátás 13 
%-val csökkent 1990-hez képest, de ennek oka a horvát függetlenségért vívott háború (1192.-1995.) miatti 
forgalom csökkenés. A csökkenés időszakát követően a Cu kibocsátásnak hosszantartó növekedése van, főként a 
közúti járművek számának növekedése és a tárgyalt időszakban a megvalósított kilométer értékek növekedése 
miatt, és a környezetben ezen elem növekedése várható. 

Cink (Zn) – A közlekedésből a cink az üzemanyag elégetés következtében kerül a környezetbe és, annak ellenére, 
hogy nem a legfőbb forrás, a közlekedés (főként a közúti) 29,7%-ban hozzájárul a cinkkel való szennyezéshez. 

48



 
Kép 3.14 A közlekedési szektor megoszlása az egyes szennyezőanyagok szerint (Hozzáigazítva: Horvát 

Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, 2016.) 

2003-tól 2012-og tartó időszakban a CO és NMVOC jelentős csökkenése látható, míg a többi szennyező anyagnál 
enyhe csökkenés tapasztalható. (Kép 3.15). 
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Kibocsátás a közlekedési szektorból 

NOx   NMVOC   SOx 

TSP   CO 
Kép 3.15 A közlekedési szektor által kibocsátott szennyezőanyagok a levegőben (Forrás: Környezetvédelmi 

Hivatal, 2015.) 

Végül, a közlekedés levegőre gyakorolt nyomása a legjobban az NOX, réz (Cu) ás ólom (Pb), illetve CO, TSP és 
NMVOC kibocsátáshoz járul hozzá, ezért mérsékelttől magasig becsült.  

3.2.2. Üvegházhatású gázok kibocsátása 

Mivel a globális felmelegedés legjelentősebb antropogén okozója a CO2, az üzemanyag elégetés következtében 
történő kibocsátások domináns hatással vannak a globális felmelegedésre. A közúti közlekedés a 
CO2kibocsártásban 35 %-val vett részt, a közúton kívüli közlekedés (elsősorban a légi közlekedés) 2 %-val. 
Általánosan a közlekedés, 37% részesedéssel az üvegházhatású gázok kibocsátásában, Horvátországban, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának legnagyobb forrását képviseli. 2009. és 2014. közötti időszakban 
észrevehető a közlekedési szektorból származó kibocsátás csökkenés enyhe pozitív trendje, ami körülbelül 1%-val 
csökkent (Energia Horvátországban 2014-ben) (Kép3.16), ami nem tekinthető elegendőnek, hogy kielégítse az 
üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésének európai céljait.  

Következtetésképp, tekintettel arra, hogy a Horvát Köztársaságban a közúti közlekedés az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának legfőbb forrása, annak nyomását magasra becsüljük, míg a többi közlekedési fajta jelentéktelen 
nyomást jelent. Ki kell emelni a légi közlekedést, ami az elmúlt néhány évben nagyobb részben vesz részt az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában.  
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EZER TONNA 

Közúti közlekedés    Közúton kívüli közlekedés 
Kép 3.16 CO2 kibocsátás a közlekedési szektor által 2009. és 2014. év közötti időszakban (Hozzáigazítva: Energia 

Horvátországban 2014-ben) 

3.2.3. Zaj 

A környezeti zaj egy nem kívánt vagy az emberi tevékenységgel kültéri helyen kiváltott, az emberi egészségre és 
környezetre ártalmas zaj. A közlekedés a legfőbb zajforrás a szárazföldön, de a tengeren is.  

A Zajvédelemről szóló törvénnyel (hivatalos közlöny NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 szám), illetve a Zajtérképek 
kidolgozásának módjáról tartalmáról, intézkedési terekről, és a zaj megengedett mutatói kiszámításának módjáról 
szóló szabályzattal (hivatalos közlöny NN 75/09, 60/16szám) összhangban, Horvátország területén stratégiai 
zajtérképekkel rendelkeznek Zágráb, Split., Fiume és Eszék városok, illetve az A1, A2, A3 A4, A6, A8 és A9 
autópályák. A Vasútak még mindig nem rendelkeznek zajtérképekkel, kivéve a fent említett városok zajtérképén 
belül. 

A négy horvát városban (Zágráb, Split, Fiume és Eszék) (Zágráb, Split, Fiume és Eszék városok stratégiai 
zajtérképei) a lakosság zajnak való kitétel elemzések eredményei azt mutatják, hogy a közlekedés a legfőbb 
zajforrás, amiben a közúti közlekedés vezet, ezt követi a vasúti és villamos (Zágráb és Eszék) közlekedés. Például, 
Zágráb városban a lakosság több mint 40%-a ki van téve a közúti közlekedésből, 7%-a vasúti és 6%-a a villamos 
közlekedésből származó túlzott zajnak nappal, este és éjjel. Az ilyen adatok nem térnek el jelentősen a többi horvát 
várostól, ahogy az európai átlagtól sem. 

Az össze horvát autópályán zajvédelmi falak találhatók azokon a helyeken, ahol a zaj közvetlenül fenyegeti a 
lakosságot, viszont a városok fejlődésével lehetséges további intézkedések szükségesek. Ebben az értelemben a 
horvát autópálya koncesszió jogosultjai stratégiai zajtérképeket dolgoztak ki, és egyes esetekben a védelmi 
intézkedések néhány lehetséges forgatókönyvét is kifejlesztették, melyek magukba foglalják a forgalom lassítására 
irányuló és a zajvédelmi falak építésére irányuló intézkedéseket (Horvát Autópálya Felügyelőség Kft. stratégiai 
zajtérképe 2016.).  

Horvátországban a vasúti infrastruktúra általános minősége eléggé alacsony szinten van. Emellett. a járműpart és 
az összes vasúti felszerelés 30 évnél régebbi, ami azt jelenti, hogy a valamennyire felújított infrastruktúra a vártnál 
gyorsabb elhasználódását okozzák. A vasúti járművek kerekeinek és a sínek rossz kontaktjának legkiemelkedőbb 
következménye a vonatok által okozott zaj magas szintje, főként az urbanizált területeken, ahol az értékek az előírt 

51



szintnél magasabbak. A vasúti közlekedésben a legmagasabb zajszintet a Zágráb-Rijeka folyosó mentén jegyzik 
(Horvát Köztársaság közlekedés-fejlesztési stratégiája 2017.-2030.). 

Az antropogén víz alatti zaj a hajómotor működésével a tengerben okozott zaj. A tengeri közlekedés az Adria víz 
alatti zajának fő megindítója. A hajók által okozott zaj szélessávú alacsony frekvencia, ami a motormeghajtás által 
okozott sok hangszínből áll. A vízi járművek hangja 50 és 500 Hz között mozoghat. A távolabbi vízi jármű zaja az 
50-tól 300 Hz frekvenciát is elérhet (Harland és más, 2005.). A vízi járművek számának növekedésével, ahogy azok 
sebességének növekedésével is, növekszik a zaj.  

Az Európai Parlament és Tanács a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 
87/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (389 30.12.2006.), 2006. december 12-i 2006/87/EK 
számú irányelve szerint a hajó menetzajait, de különösen a motorok szívási-és kipufogásai zaját megfelelő 
szerkezettel csillapítani kell. Normál üzemi körülmények mellett a hajó által keltett zaj a hajó oldalától 25 m-es 
távolságban nem lépheti túl a 75 dB érétkez. Álló hajó estében, a rakodási műveleteket kivéve, a hajó által keltett 
zaj nem lépheti túl a 65 dB értéket a hajó oldalától mért 25 m-es távolságban (2006/87/EK irányelv 8.10. cikk). 

Horvátországban a zaj monitoring felállítási fázisban van (A Horvát Köztársaság felségterülete alatt lévő tengervíz 
környezet jó állapota jellemzőinek csoportja és a tengeri környezet védelmi céljainak és a velük kapcsolatos 
mutatók, 2014.). 

A mindent átfogó tanulmányok és monitoring program hiánya miatt, jelenleg nincs elegendő adat, melyek alapján 
mennyiségileg meg lehetne állapítani az Adriai tengerben a víz alatti zajok pillanatnyi állapotát és trendjét. A 
„Tanácsadói szolgáltatások az Adriai tenger állapota állandó becslésének követő és megfigyelő rendszereinek 
meghatározására – Adriai monitoring program – II Fázis (2014.)“ projekt keretében elvégezték a víz alatti zaj 
kezdeti méréseit. 

Következésképp, a közlekedés által kiváltott zaj a környezet antropogén zajának legfőbb forrása, így becslése 
magas. Ez különösen vonatkozik a víz alatti zajra melynek ellenőrzésére és követésére nincsenek megfelelő 
módszerek. 

3.2.4. Szennyvíz és ballasztvíz kibocsátás 

A szennyvizek az utakról közvetlenül a környezetbe kerülnek, amennyiben az utak nem rendelkeznek zárt 
szennyvíz elvezetési rendszerrel. A hulladék anyagok, melyek íj módon kerülnek a környezetbe, a zsírok és olajok, 
de a nehézfémek és egyéb szennyezőanyagok is (részletesen a 3.2.1 fejezetben).  

A zárt szennyvízelvezetési rendszerek az újabb építésű autópályákon léteznek. A szakaszok melyek ilyen 
rendszerekkel nem rendelkeznek az A1 autópálya Zágráb és Károlyváros, illetve az A3 autópálya Zágráb – Lipovac 
közötti szakaszai. A többi út szennyvízelvezetési rendszereit az egyes projektek szintjén határozzák meg, ahol az 
ellenőrző mechanizmus a környezeti hatás becslésének eljárása (Környezetvédelmi törvény), illetve az intézkedés 
ökológiai hálózatra való hatás becslésének eljárása (Természetvédelmi törvény).  

Horvátországban a vasút nem rendelkezik zárt szennyvízelvezető rendszerekkel. A vasúti forgalom fejlesztését 
nézve a vasúti infrastruktúra építése és modernizációja során szükséges megtervezni a megfelelő 
szennyvízelvetető rendszereket.  

A tengeri forgalom szintén eredményezi a szennyvíz környezetbe történő kibocsátását. A kikötők többsége a 
szennyvizet közvetlenül a tengerbe engedi, egy részük pedig csatlakoztatva van a városi csatornahálózatra vagy 
szennyvízülepítővel rendelkezik. A kikötők kis számban szennyvízkezelőkkel (finom rácsok, elsődleges tisztítás, 
biotisztító, zsír-és olajleválasztók) rendelkezik. A part menti terület kommunális vagy ipari eredetű, illetve kikötői 
szennyvíz kiengedés miatti szennyezés legnagyobb mértékű a Fiumei kikötőben, míg az egyes nehézfémek 
és/vagy szerves szennyezőanyagok magas koncentrációjú a Spliti kikötőben, Vranjicban Ploče kikötőben és a 
Bakari öbölben. A gazdasági ágazatokat tekintve a kőolajipar az alapvető forrás, mely olajos vizet generál (kőolaj 
terminálok, tankhajók). 

A tankhajókon kívül, hajókból olajos víz az alábbi esetekben is: 
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• hajókból, melyek bálázott árut szállítanak (fenékvíz, hajó gépházból származó olajos víz, hajó 
szerkezetek) 

• a javításra érkező hajókból (fenékvíz, hajó gépházból származó olajos víz, hajó szerkezetek, tankok 
ürítéséből és mosásából származó olajos víz, olajos iszaplerakódás). 

A hajókról származó szennyvíz szoros kapcsolatban áll a szilárd hulladékkal. A kikötők hulladék befogadó 
berendezésekkel való ellátottsága helyi szinten nem kielégítő, míg megyei szinten a kikötők nagy része jobb 
helyzetben van, vagyis jobb a hulladék befogadó berendezésekkel való ellátottsága. Nagyrészt szilárd hulladék, 
olajos hulladék és hulladékolaj, szelektív hulladékgyűjtő kukákról és konténerekről van szó. A kikötőkben 
összegyűjtött hulladékot a halászhajókról származó hulladék, a vegyes kommunális hulladék, hulladékolajok, 
veszélytelen technológiai eredetű hulladék, olajos szilárd és folyékony hulladék, szennyezett csomagolóanyag, 
műanyag, papír, fém dobozok, üveg alkotják. 

A Horvát Köztársaság 2007-ben elfogadta a Víz ballaszt igazgatásáról és ellenőrzéséről szóló szabályzatot 
(hivatalos közlöny NN 55/07szám), amit 2012-ben a Ballasztvizek igazgatásáról és ellenőrzéséről szóló szabályzat 
vált 2012-ben (hivatalos közlöny NN 128/12 szám). Ez utóbbi Szabályzatnak megfelelően minden hajónak, mely 
behajózik a horvát kikötőkbe, alkalmaznia kell a Ballasztvíz igazgatási tervez és a kikötői kapitányságnak meg kell 
küldenie a ballasztvíz jelentést. Továbbá, a horvát Parlament 2010. április 30-i ülésén határozott a Hajó 
ballasztvizek és üledékek felügyeletéről és igazgatásáról szóló nemzetközi konvenció (BWMC) végrehajtásáról 
szóló törvény kihirdetéséről. 

A Környezetvédelmi Hivatal adatai (2015) alapján 2007-2012. közötti időszakban a ballasztvíz mennyiség 75%-os 
csökkenést mutat a kirakodott mennyiségek tekintetében és 16,6%-osat a hozott mennyiség tekintetében (Kép 
3.17). Az áttekintett időszakban a Fiumei kikötő jelentette be a hozott és kirakodott vizek legnagyobb éves 
ballasztvíz mennyiségét, a Dubrovniki kikötőnek pedig a bejelentések alapján nincs kirakodott ballasztvize az egész 
időszakban amióta nyilvántartást vezetnek. 

53



 

Ballasztvíz mennyiség 

Szállított ballasztvíz   Kirakodott ballasztvíz 
Kép 3.17 Ballasztvíz mennyiség (Környezetvédelmi Hivatal, 2015) 

A horvát kikötők kirakodott ballasztvizei ilyen nagy esésének legfőbb oka a hajókon a hajó ballasztvíz igazgatása 
és ellenőrzése tekintetében hozott előírások hatálybalépése. Ezen kívül, az Adria horvát részében hajózó hajók 
nagy része horvát felségjelzésű hajó, melyek az egyik horvát kikötőből a másikba hajóznak, így a horvát kikötőkben 
kirakodott vízballaszt nagy mennyisége az Adriai tengerből származik. 

Másrészt, a Fiume kikötő fejlesztési stratégiája előlátja a nemzetközi forgalom növekedését, ami a ballasztvíz 
mennyiség növekedéséhez fog vezetni. 

A felsoroltak alapján a szennyvíz nyomás becslése a közúti közlekedésben alacsonytól mérséklet, a vasúti 
közlekedésben alacsony, a tengeri közlekedésben pedig mérsékelttől magas.  

3.2.5. Rendkívüli események (szerencsétlenségek) 

A közlekedés rendkívüli eseményei a nem kívánt, nem szándékos vagy váratlan eseményekre vagy ilyen 
események sorozatára vonatkoznak, melyek következménye bármilyen kárfajta. Ezek következményekkel járnak 
tekintettel a környezetre és természetre, de az emberi egészségre is.  

A 2012 évben a környezetre és természetre kiható közlekedési rendkívüli események száma a 2007 évhez képest 
10,5%-val csökkent (Környezetvédelmi Hivatal, 2015.). A környezetvédelmi ellenőrzés adatai alapján 2012-ben 34 
közlekedési rendkívüli eseményt regisztráltak. A folytatásban következő ábrából (Kép 3.18), ha nem számítjuk a 
csővezetékeket, látható, hogy a rendkívüli események legnagyobb megjelenése a közúti közlekedéshez 
kapcsolódik, ami várható volt, mivel ez a leggyakoribb közlekedési mód. Másrészt, az autópályák, mint utak, 
melyeken a veszélyes anyagok legnagyobb mennyiségét szállítják, az első autópályák felsorolt kivételein kívül, zárt 
szennyvízelvezetőkkel és zsír-és olajválasztókkal rendelkeznek, ami csökkenti a jelentős környezeti 
következmények kockázatát. 
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Szennyezések száma 

Közúti    Vezetékszállítás  Tengeri 

Vasúti    Folyami   Összesen 
Kép 3.18 Rendkívüli közlekedési események száma szállítóeszköz fajtája szerint (Forrás: Környezetvédelmi 

Hivatal 2015) Megjegyzés: A 2009-re vonatkozó, szállítóeszköz fajta szerinti adatok nem elérhetőek, kizárólag 
csak a rendkívüli események össz száma, ami erre az évre 33 tesz ki 

Másrészt, a környezetre a legveszélyesebbek a veszélyes anyagok (kőolaj és kőolaj származékok) tengeri 
szállításával kapcsolatos rendkívüli események, melyek szállítása az Adrián növekszik (lásd a 3.1.6 fejezetet). 
Annak ellenére, hogy a Horvát Köztársaság Parlamentje 2008-ban határozott a Váratlan tengeri szennyezések 
intézkedési tervéről (hivatalos közlöny NN 92/08 szám), a horvát kikötők nincsenek felszerelve a megfelelő 
védőfelszereléssel és az ilyen események enyhítésére szolgáló felszereléssel, ezért ezek szanálásának 
hatékonysága megkérdőjelezhető. A hajó objektumokról származó rendkívüli tenger szennyezések száma 2010.-
2012. közötti időszakban az alábbi képen van feltüntetve (Kép 3.19). 
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Szennyezések száma 

Tenger és tengeri javak össz szennyezése 

Ismeretlen elkövető általi szennyezés 

Hajó objektumok általi szennyezés 
Kép 3.19 A tengeri javak váratlan szennyezése a szennyeződés származása szerint (Forrás: Tengerészeti, 

Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium, Átemelve a Környezet állapotáról szóló jelentésből 2009-2012, 
Környezetvédelmi Hivatal 2015) 

A tengeri közlekedés rendkívüli eseményeinek kockázatát követi a vasúti közlekedés, melynek infrastruktúrája nem 
elégíti ki a modern biztonsági szabványokat. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a veszélyes anyagok közlekedésének fő 
vasúti iránya Fiume-Zágráb (további részletekért lásd a 3.1.3 fejezetet), ami szinte teljes hosszában karsztvidéken 
halad át, és nem rendelkezik zárt szennyvízelvezető rendszerrel, ezen a területen a rendkívüli események 
hatalmas ökológiai következménnyel járhatnak. 
3.3. Környezet összetevőinek állapot leírása 

A Horvát Köztársaság területén a környezet állapotának leírása mutatók használatával történt, melyek a Stratégia 
előzetes elemzésének megfelelően kerültek kiválasztásra. A Stratégia környezet összetevőire való potenciális 
hatásának felismerésével összhangban lettek meghatározva az érthető mutatók, illetve a környezet állapotának 
azon mutatói, melyek lehetővé teszik a környezet adott trendjére történő összpontosítást. A Stratégia 
legjelentősebb hatásain kívül, a mutatók kiválasztásának feltétele volt az adat elérhetőség, illetve a környezet 
elemeinek, melyek a Stratégia környezetre való hatás becslésének tárgya lesznek, mennyiségi és minőségi 
bemutatásának lehetősége. 

3.3.1. Levegő minősége és éghajlati jellemzők 

3.3.1.1. Szennyezőanyagok koncentrációja a levegőben 

Horvátországban a levegő minőségét az állami hálózatok és helyi hálózatok levegő minőségének követésére 
szolgáló mérőállomásain mért adatok alapján követik. 
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A Horvát Köztársaság területén a levegő 
minőségének követéséről szóló 2013., 2014 
és 2015. éves jelentésében a levegő 
minősége öt zónában (HR1 Kontinentális 
Horvátország, HR2 Ipari zóna, HR3 Lika, 
Gorski kotar és partvidék, HR4 Isztria és HR5 
Dalmácia) és agglomerációkban (Zágráb, 
Split, Fiume és Eszék) van feltüntetve a 
Levegő egyes szennyezőanyag 
koncentrációja követésére szolgáló 
mérőállomások listájának megállapításáról és 
a levegő minőségének állandó követésére 
szolgáló állami hálózatban lévő mérőállomás 
helyekről szóló rendelettel (hivatalos közlöny 
NN 22/14 szám) meghatározott 
mérőállomásokról.  
A jobbra látható képen fel van tüntetve a 
zónák és agglomerációk területi 
elhelyezkedése a szennyezettség 
értékelésére szolgáló mérőállomásokkal, 
illetve a lejjebb felsorolt szennyezőanyagok 
követésére szolgáló mérőállomásokkal (Kép 
3.20). 
A Horvát Köztársaság területén a levegő 
minőségének követéséről szóló 2013., 2014. 
és 2015. éves jelentés magába foglalja a 
levegő szennyezőanyagainak mért 
koncentrációját, és pedig a kén-dioxidot 
(SO2), nitrogén-dioxidot (NO2), szállóport 
(PM10 és PM2,5), ólmot, benzolt, szén-
monoxidot (CO), ózont (O3) és az ózon 
előjeleit (illó szerves vegyületek – VOC), 
arzént, kadmiumot, higanyt, nikkelt, 
benzopirént (BaP) és más policiklikus 
szénhidrogéneket (PAH), PM2,5--re az átlagos 
kitettség mutatókat(ÁKM), illetve PM2,5 kémiai 
összetétel mutatóit. 

Kép 3.20 Levegő minőségének követéséhez szükséges zónák és 
agglomerációk mérőállomások feltüntetésével (Forrás: A Horvát 

Köztársaság területén a 2015. évre a levegő minőségének követéséről 
szóló éves jelentés) 

Magyarázat 
Mérőállomások 
Agglomeráció 
Dalmácia 
Lika, Gorski kotar és partvidék 
Isztria 
Kontinentális Horvátország 
Ipari zóna 

A levegő szennyezőanyag szintjeiről szóló rendelettel (hivatalos közlöny NN 117/12 szám) meghatározták a határ-
és célzott értékeket tekintettel az emberek egészségének védelmére, illetve az ózon célzott értékeit és annak 
hosszú távú céljait. 

Szennyezettségi szintek szerint, tekintettel az előírt határértékekre, célzott értékekre és ózon célzott értékeire, az 
alábbi levegő minőségi kategóriákat állapítják meg: 

• I kategória– tiszta vagy jelentéktelen mennyiségben szennyezett levegő: a határértékek, célzott értékek
és ózon célzott értékei nem lettek átlépve

• II kategória– szennyezett levegő: a határértékek, célzott értékek és ózon célzott értékei át lettek lépve.

A Horvát Köztársaság levegő minőségéről szóló 2013., 2014. és 2015. évi éves jelentés szerint az egyes zónákban 
és agglomerációkban kisebb számban változtak a mérőállomások. Minden mérőállomáson mérték az egyes 
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szennyezőanyagokat és tekintettel ezek koncentrációjára minden mérőállomásra meghatározták az előzőekben 
említett levegő kategóriát. Az összes mérőállomás és meghatározott levegő kategória elemzésével, az egyes 
zónákon/agglomerációkon belül, kiszámolták a megállapított levegő kategóriák össz százalékát a 2013., 2014. és 
2015. évre.  

Az alábbi táblázatban fel van tüntetve a megállapított levegő kategóriák százalékos megoszlása minden zónában 
és agglomerációban, illetve zöld és piros színnel vannak jelölve azok a százalékok, melyek az egyes kategóriákban 
a legnagyobbak voltak a 2013.2015. közötti időszakban (Táblázat 3.12). 

Táblázat 3.12 Levegőminőségi kategóriák minden zónára és agglomerációra 2013-tól a 2015. évig (Készítette: 
IRES EKOLOGIJA Kft.) 

Zóna/Agglomeráció Mérőállomások száma I kategória (%) II kategória (%) 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Zágráb agglomeráció 11 12 13 77,78 82,28 76,74 22,22 17,72 23,26 
Eszék agglomeráció 1 1 1 80,00 80,00 83,33 20,00 20,00 16,67 
Fiume agglomeráció 18 19 19 88,73 94,12 89,86 11,27 5,88 10,14 
Split agglomeráció 4 4 4 85,71 100,00 100,00 14,29 0,00 0,00 

Kontinentális Horvátország 2 3 3 75,00 100,00 90,00 25,00 0,00 10,00 
Ipari zóna 11 11 12 77,78 81,48 73,13 22,22 18,52 26,87 

Lika, Gorski kotar és partvidék 5 5 4 80,00 80,00 87,50 20,00 20,00 12,50 
Isztria 13 13 13 96,30 93,55 86,67 3,70 6,45 13,33 

Dalmácia 5 3 4 16,67 75,00 81,82 83,33 25,00 18,18 

Az előző táblázatból látható, hogy a 2013.-2015. közötti időszakban jegyezték a határértékek, célzott értékek és 
ózon célzott értékei túllépésének legkisebb számát Split agglomerációban és ezzel összhangban ott jegyezték az I. 
kategóriájú levegő legnagyobb százalékát. Split agglomerációval ellentétben 2013.-2015. közötti időszakban az 
Ipari zónában jegyezték a határértékek, célzott értékek és ózon célzott értékei túllépésének legnagyobb számát, 
amit a Zágrábi és Eszéki agglomeráció követ. 

A Horvát Köztársaság levegő minőségéről szóló 2013., 2014. és 2015. évi éves jelentésének elemzésével, és 
pedig a zónák és agglomerációk szennyező anyagok szerinti szennyezettség (nem összehangolt) összeadott 
értékelése elemzésével, grafikai ábrák készültek a következő módon: (1) összeszámolták az adott évben 
szennyezetnek értékelt agglomerációkat és zónákat, (2) összeszámolták s szennyezőanyagokat, melyek 
szennyezést eredményeznek és (3) elkülönítették az ún. szennyezettségi okok kategóriáit. Minden 
szennyezőanyagra feltüntették hány zónában és/vagy agglomerációban okozott szennyezést, a szennyezettség 
okainak kategóriáira pedig feltüntették egymás közötti viszonyukat. 

A következő szövegben bemutatásra kerülnek az említett elemzés adatai minden egyes évre 2013-tól 2015-ig. 

A 2013. évben egy zónát és három agglomerációt értékeltek szennyezettnek, ahol a leggyakoribb 
szennyezőanyagként a szállópor jelentkezett PM10. A szennyezettség leggyakoribb okai a kis kazánok voltak. 

Benzol 

PM2,5 
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O3 

B(a)P 

PM10 

NO2 

Egyes szennyezőanyagokkal szennyezett zónák/agglomerációk száma 

Tagállamon kívüli forrásból származó szennyezettség-szállítás 

Helyi benzinkút 

Nagyon forgalmas urbanisztikai központ 

Főút közelsége 

Helyi ipar ide értve az áramtermelést is 

Parkoló 

Kis kazánok 

Egyéb okok 

Kép 3.21 Adott szennyezőanyaggal (balra) szennyezett zóna/agglomeráció száma és a túllépési okok 
kategóriáinak kapcsolata (jobbra) a 2013. évre (Készítette: IRES EKOLOGIJA Kft.) 

A 2014. évben három zónát és két agglomerációt értékeltek szennyezettnek, ahol a leggyakoribb 
szennyezőanyagként a szállópor jelentkezett PM10. A szennyezettség leggyakoribb okai, egyenlő arányban, a 
főútvonal közelsége, majd a kis kazános, illetve helyi ipar volt, ideértve az áram termelést. 

Benzol 

PM2,5 

O3 

B(a)P 

PM10 
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NO2 

Egyes szennyezőanyagokkal szennyezett zónák/agglomerációk száma 

Tagállamon kívüli forrásból származó szennyezettség-szállítás 

Parkoló 

Helyi benzinkút 

Nagyon forgalmas urbanisztikai központ 

Főút közelsége 

Helyi ipar ide értve az áramtermelést is 

Kis kazánok 

Természetes források vagy természetes események 

Egyéb okok 

Kép 3.22 Adott szennyezőanyaggal (balra) szennyezett zóna/agglomeráció száma és a túllépési okok 
kategóriáinak kapcsolata (jobbra) a 2014. évre (Készítette: IRES EKOLOGIJA Kft.) 

A 2015. évben öt zónát és három agglomerációt értékeltek szennyezettnek, ahol a leggyakoribb 
szennyezőanyagként az ózon (O3) jelentkezett. Az „egyéb okokon“ kívül a szennyezettség leggyakoribb okaiként a 
természetes forrásokat vagy természeti eseményeket, illetve a főút közelségét emelték ki. 

Benzol 

PM2,5 

O3 

B(a)P 

PM10 

NO2 

Egyes szennyezőanyagokkal szennyezett zónák/agglomerációk száma 

Tagállamon kívüli forrásból származó szennyezettség-szállítás 
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Parkoló 

Helyi benzinkút 

Nagyon forgalmas urbanisztikai központ 

Főút közelsége 

Helyi ipar ide értve az áramtermelést is 

Kis kazánok 

Természetes források vagy természetes események 

Egyéb okok 

Kép 3.23 Adott szennyezőanyaggal (balra) szennyezett zóna/agglomeráció száma és a túllépési okok 
kategóriáinak kapcsolata (jobbra) a 2015. évre (Készítette: IRES EKOLOGIJA Kft.) 
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Az előzőekben bemutatott elemzés alapján észrevehető, hogy a 2013.-2015. közötti időszakban a szennyezett 
zónák száma arányos nőtt, a szennyezett agglomerációk száma pedig nem változott, kisebb oszcilláció mellett 
2014-ben.2015-ben megnövekedett az ózonnal szennyezett zónák és/vagy agglomerációk száma, és a 
szennyezettség értékelésének oka volt zónában és/vagy agglomerációban, míg 2013-ban ez a szám hatszor 
kisebb volt (Kép 3.24).  

Az egyes szennyezőanyagokkal szennyezett zónák/agglomerációk száma 

Szennyezett zónák/agglomerációk száma összesen 

NO2 PM10 B(a)P O3 Benzol Zóna Agglomeráció 
Kép 3.24 Szennyezett zónák/agglomerációk számának irányvonala a 2013.-2015. közötti időszakra (Készítette: 

IRES EKOLOGIJA Kft.) 

3.3.1.2. Üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyisége 

Az üvegházhatású gázok természetes és antropogén gázokra oszthatók, illetve olyan gázokra melyek 
hozzájárulnak az üvegházhatáshoz és gázokra melyek az üvegházhatás elősegítése mellett az ózonréteget is 
károsítják. Gázok, melyek erősítik az üvegházhatást a szén-dioxid, metán, di nitrogén-oxid, tetrafluormetán, 
hexafluoretán, kén-hexafluorid és hidrofluorkarbonok. Az említett vegyületek mellett, az üvegházhatáshoz 
hozzájárulnak a vízgőz (H2O) és a troposzférikus ózon (O3) is. Viszont, ezeket az atmoszférában való 
tartózkodásuk rövidsége miatt az üvegházhatású gázok kibocsátásáról szóló nemzetközi megállapodások nem 
tartalmazzák. 

A Horvát Köztársaság üvegházhatású gázok készletéről szóló 1990.-2014. közötti időszakra vonatkozó jelentés 
szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásához leginkább az Energetikai szektor (melyen belül található a 
Közlekedési alszektor is) járul hozzá, melyek 2015-ben 5,5% kevesebbek voltak a 2013-as évhez képest és 25,3%-
val kevesebbek összehasonlítva az 1990. évvel. Az üvegházhatású gázok antropogén kibocsátásának legfőbb 
forrása az Energetika, körülbelül 75%-os hozammal az üvegházhatású gázok össz kibocsátásából a Horvát 
Köztársaság területén. Figyelemmel kísérve az össz szén-dioxid (CO2) kibocsátást, az energetika részesedése 
több mint 90%. A metán (CH4) kibocsátásban az energetika részesedése jelentősen kisebb (körülbelül 8 %), 
amennyiben összehasonlítjuk a CO2 ekvivalens össz kibocsátással, míg a di nitrogén-oxidé (N2O) nagyon kicsi 
(körülbelül 2 %) összehasonlítva a CO2 ekvivalens össz kibocsátással. A fosszilis üzemanyagok elégetésével 
keletkező kibocsátások az energetikai szektor kibocsátásának több mint 90%-át teszik ki.  
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1990-től 2014-ig az energetikai szektor közlekedési alszektor kibocsátási részesedése fokozatosan nőtt és 2014-
ben a kibocsátások legnagyobb részben a közlekedés üzemanyag elégetésének következményeként keletkeztek 
(34,8% 2014-ben) (Kép 3.25). 

Energetikai szektor közlekedésből származó kibocsátási részesedése 
Kép 3.25 Közlekedésből származó kibocsátás eloszlása az Energetikai Szektorban (Készítette: IRES EKOLOGIJA 

Kft.) 

A közlekedési alszektor magába foglalja a közlekedés üzemanyag elégetését és elpárolgását, illetve a közúti 
közlekedés mellett magába foglalja a légi, vasúti és vízi közlekedés kibocsátást is, az említett alszektor 
üvegházhatású gázok össz kibocsátása a következő ábrán van bemutatva (Kép 3.26). 

Légi közlekedés  Közúti közlekedés Vasúti közlekedés Tengeri és 
folyami közlekedés 
Kép 3.26 Közlekedési alszektor CO2- ekvivalens kibocsátás (Forrás: Jelentés az üvegházhatású gázok leltáráról a 

Horvát Köztársaság területén 1990.-2014. közötti időszakra; Módosítva: IRES EKOLOGIJA Kft.) 

Az előző ábrából látható, hogy a közúti közlekedésből származó kibocsátás dominál, melyek 2014-ben hozzájárult 
a közlekedési alszektor CO2 – ekvivalens kibocsátáshoz 95,7%-val. A Közlekedés alszektor össz kibocsátásban 
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2014-ben a tengeri és folyami közlekedés 2,4%-ban, a vasúti közlekedés 1,3%-ban, a hazai légi közlekedés 1,6%-
ban járult hozzá aCO2-ekvivalens kibocsátáshoz. Az 1990. évhez képest a Közlekedés alszektorCO2-ekvivalens 
kibocsátása 45,4%-val nőtt, a közúti közlekedés járművei számának és a megvalósított kilométer szám 
növekedésének eredményeként. 

Az üvegházhatású gázok megnövekedett koncentrációja a hő atmoszférában történő magasabb abszorpciót okoz, 
ami a levegő hőmérsékletének, csapadék-és egyéb éghajlati elem mennyiségének változásához vezet. 

A Horvát Köztársaságban az 1961.-2010. közötti időszakban a klímaváltozások elemzése az éves és szezonális 
minimális és maximális levegő középhőmérsékletek és extrém hőmérsékleti indexek, továbbá az éves és 
szezonális minimális és maximális csapadék középmennyiségek és csapadék indexek, ahogy a száraz időszakok 
tendenciája alapján lettek elemezve. 

Az elmúlt 50 éves időszakban (1961.-2010. év) a levegő hőmérsékleti (közép, minimális közép és maximális közép) 
felmelegedést mutatnak a Horvát Köztársaság egészében. A levegő évi hőmérséklete növekvőben van, a 
változások pedig az ország kontinentális részén nagyobbak, nem pedig a part menti és Dalmácia belső területein. 
A látható felmelegedés megmutatkozik az összes hőmérsékleti extrém indexében is a meleg hőmérsékleti indexek 
növekedésével (meleg nappalok és éjszakák, illetve a meleg időszakok időtartama), illetve a hideg hőmérsékleti 
indexek (hideg nappalok és hideg éjszakák, illetve a hideg időszakok időtartama csökkenésében. 

A legmelegebb év a 2017. év volt a megfelelő 1,53°C anomáliával, a szabvány 1961.-1990. közötti időszak 
átlagához képest. A leghidegebb év a 2005. év volt a megfelelő -0,1°C anomáliával. 10 megfigyelési időszakban 
2001.-2010. között, 9-ben a levegő hőmérséklete átlag feletti volt.  

Az elmúlt 50 éves időszakban (1961.-2010. év) a Horvát Köztársaság keleti sík vidékein megnőtt a 
csapadékmennyiség, míg a többi területen csökkent. Statisztikailag jelentős csökkenést Gorski kotar hegyvidék és 
Isztria, illetve a déli partszakasz mérőállomásain állapítottak meg. 

A Horvát Köztársaság száraz és esős időszakai időjárási változásai ezek maximális időtartamának éves és 
szezonális tendenciája alapján vannak feltüntetve. A tendencia eredményei szerint a száraz időszak változásai az 
őszi hónapokban a legjelentősebbek, amikor az egész Horvát Köztársaságban statisztikailag jelentős negatív 
tendenciát figyeltek meg. A többi szezonban a száraz időszakok tendenciája mindkét kategóriára az őszinél 
kevésbé kifejező. 

A 15.5 és 15.6 mellékletekben levegő középhőmérsékletének és csapadék mennyiségének grafikai eltérése a 
2012.-2017. közötti időszakban. 

3.3.2. Geodiverzitás 

Védett földrajzi helyszínek jellegzetességeinek megőrzöttsége 

A Horvát Köztársasághoz két nagy üledékes terület részei: a Pannon-medence és az Adriai tengerfenék, illetve a 
kiemelkedő Dinárid karsztvidék, ami közöttük fekszik, tartozik. A Pannon-medence geológiai szerkezetében a 
szárazföld legidősebb és legfiatalabb rétegei helyezkednek el, melyeket a legidősebb rétegek és sziklák pannon és 
periférikus hegységek veszik körül, a prekambriumtól a neogénig. Másrészt a Dinaridákban mezozoikus és 
paleogén, ritkábban paleozoikus és neogén, illetve kvarter rétegek dominálnak. A Pannon-medence és Dinaridák 
közötti határvonal a Kupa folyó mentén van, Vivodától Károlyvárosig majd délre-délkeletre Cetingrad felé és tovább 
Korana folyó völgyén keresztül Bosznia és Hercegovina határáig (Horvát Geológiai Intézet, 2009.). 

Földrajzi fekvése miatt a Pannon-medence, Dináridok és Alpok metszőpontján a Horvát Köztársaság területe 
gazdag földrajzi változatossággal büszkélkedhet. A Horvát Köztársaság területének közel felét, legnagyobb 
részben a tengeri és hegyvidéki részeket Károlyvárostól délnyugatra a karsztvidék teszi ki. A Horvát 
Köztársaságban a karszt a klasszikus karszt típus közé tartozik és a világ egyik legismertebb karsztjáról van szó. A 
karszt a domborzat egyedi formája specifikus hidrogeológiai és geomorfológiai jellemzőkkel, ami a magyar 
olvadású sziklákban keletkezik, ahol másodlagos, lyukas vagy lyukas-üreges porozitás alakul ki. A karszt alapvető 
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jellemzője a tektonikus letörés és a földalatti gyors vízvesztés, illetve a litológiai összetétel, melyben az olvadó 
karbonát sziklák vannak többségben. Szintén jellemzi a felszíni vízhiány. A karsztot tipikus domborzati karsztformák 
jellemzik, melyek felszíni és földalatti formákra oszthatók: 

− felszíni formák (hasadékok, karszt gödrök, öblök, karsztmezők, stb.) 
− földalatti formák (barlangok, aknák, üregek). 

Horvátország földrajzi változatossága észrevehető a nagyon értékes és jelentős helyszínek nagy számában, 
melyek közül néhány regionális, néhány pedig világ szinten védett. A természet védelméről szóló törvény a védett 
területek kilenc kategóriáját határozza meg. Horvátország területén a földrajzi örökség összesen 50 védett 
helyszínét határoztak meg, melyek közül 49 természeti műemlék kategóriába, egy pedig Különleges rezervátum 
kategóriába van sorolva. A védett területek további 6 alkategóriába vannak felosztva (Táblázat 3.13). A földrajzi 
változatosság védett helyszíneinek területi elhelyezkedése az alábbi képen látható (Kép 3.27). 
Táblázat 3.13 Geodiverzitás védett helyeinek száma védelmi kategóriák és alkategóriák szerint (www.bioportal.hr) 

Védelmi kategória Védelmi alkategória 
Védett 
helyek 
száma 

Különleges 
rezervátum 

Paleontológiai 1 

Természeti 
műemlék 

Hidrológiai 2 
Geológiai 6 
Geopaleontológiai 1 
Geoföldrajzi 2 
Geomoforlógiai 34 
Paleontológiai 4 
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Magyarázat 

Különleges rezervátum 

Paleontológiai 

Természeti műemlék 

Hidrológiai 

Geológiai 

Geopaleontológiai 

Geoföldrajzi 

Geomorfológiai 

Paleontológiai 
Kép 3.27 Geodiverzitás védett helyei a Horvát Köztársaság területén (Forrás:Bioportal.hr) 

A földrajzi változatosság védett helyszíneinek legnagyobb száma a Geomorfológiai természeti emlékmű 
alkategóriába tartozik. Mindegyik karbon sziklákban jött létre, legnagyobb részben pedig földalatti karsztformákról, 
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barlangokról és aknákról van szó. Horvátország barlangokban és aknákban gazdag, melyek nagy része még 
mindig nincs feltárva, többségük karszt domborzati barlangok és üregek, mész- és dolomit rétegekben.  

A horvát karsztvidéken három 1000 méternél mélyebb akna is található. A legmélyebb aknarendszer az 1431 m 
mélységű Lukina jama – Trojama, ami a világ legmélyebb aknái között a 14. helyen áll. Ugyanígy, Horvátország 
területén három 10000 méternél hosszabb barlang-, illetve aknarendszer helyezkedik el. A leghosszabb 
aknarendszer a Kita Gaćešina – Draženovapuhaljka32227 m, ami egyben a Dinaridák területének leghosszabb 
rendszere. A Tounj kőfejtőben található 8639 m hosszú barlang hosszúsága szerint az ötödik helyen áll 
Horvátországban. Ebben a barlangban nagyon ritka szedimentációs, korróziós és eróziós formák találhatóak, 
melyek világ ritkaságnak számítanak (freatikus cseppkövek különleges fajtái, hullámos, ún. ”leopárdbőr” és 
“hieroglifek”), illetve a barlang belsejében nagyon ritkán a nagyon közelii blokkok egyidejű aktív neotektonikus 
emelkedést és leereszkedését állapították meg. 

3.3.3 A biodiverzitás  

3.3.3.1 Az élőhelyek fragmentáltsága 

A közlekedési infrastruktúra legjelentősebb hatása a biodiverzitásra az élőhelyek fragmentáltságán és az állatok 
mozgásának akadályozásán keresztül nyilvánul meg. Az élőhelyek közlekedési infrastruktúra általi fragmentálását 
az egyik legjelentősebb tényezőként ismerték fel, mely hatással van a biodiverzitásra Európában. Azokat az 
élőhelyeket, melyek ilyen módon degradálódtak, vagy elvesztek, nagyon nehéz, sőt néha lehetetlen helyreállítani, 
ezért a nagy, egybefüggő területek és a területi fragmentáltság csökkentése kulcskritériuma a fenntartható 
fejlődésnek. Nemzeti szinten, a Horvát Köztársaság természeti állapotáról szóló 2015-ös jelentés adatai szerint, az 
élőhelyek közlekedési infrastruktúra általi fragmentáltságának részben negatív hatása van. A nagy erdőterületek 
felszabdalása a közlekedési infrastruktúra kiépítésével hatással van a horvátországi erdők állapotára, és ezen 
élőhelyek veszélyeztetettségének egyik legfőbb okát jelenti.  

A Horvát Köztársaság természeti állapotáról szóló elemzés szerint a 2008-2012. közötti időszakra a Horvát 
Köztársaság területi fragmentáltsága a közlekedési infrastruktúra által külön indikátorok használatával került 
kimutatásra. Különválasztották a 100 km2-nél nagyobb területeket, melyeket nem szelnek át autópályák, országos 
főutak, megyei utak, vasúti sínek és 93 ha-nál nagyobb városi területek. Az ilyen nem fragmentált területek átlagos 
alapterülete 240 km2-t tesz ki, melyeknek aránya Horvátország teljes kontinentális területének 58%-át teszi ki, ami 
jelentősen kisebb, közutak általi fragmentáltságot jelent Európa nyugati részéhez viszonyítva. A nem fragmentált 
területek aránya megyénként 48%. A legnagyobb, 100 km2 feletti nem fragmentált területekkel Lika-Zengg megye 
rendelkezik, 89,59%-kal, a legkisebbel pedig Muraköz megye, 8,03%-kal, ami a kisebb északnyugati megyék 
területének nagyobb fragmentáltságát tükrözi.  
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Jelmagyarázat 

Autópálya 

Nem fragmentált terület 
3.28 Ábra: A 100 km2-nél nagyobb, közlekedési infrastruktúra által nem fragmentált területek (Forrás: A Horvát 
Köztársaság természeti állapotáról szóló jelentés a 2008-2012. közötti időszakra, 2014.) 

A 2012. évben a teljes közlekedési infrastruktúrában a közúti infrastruktúra az uralkodó, 46 %-os részesedéssel. Az 
újonnan megépített autópályák összekötik Horvátország belső részét az északi és déli parti sávokkal, Gorski 
Kotaron, Likán és Dalmácián keresztül pedig átszelik a nagyragadozók és számos más állatfaj élőhelyét. Az 1980-
ból és 2012-ből származó adatok összehasonlítása (3.29 ábra, 3.30 ábra) a területek széttagoltságát mutatja az új 
autópályák áthaladásával, ami különösen kifejezett Lika területén, ahol az A1 autópálya megépítésével Likát keleti 
és nyugati részre vágták szét. Az Észak-Velebit és Kapela valaha egybefüggő területének legészakiabb része, 
valamint a Velebit és a Dinári-hegység lejtőinek déli területe ma két részre oszlik. Horvátország keleti részén az A3 
autópálya teljes profiljának megépítésével a Spačva tájegységet, mint a kocsányos tölgy által uralt legnagyobb 
területet, két részre vágták.  
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Jelmagyarázat 

Természetes és félig természetes területek 

Városi területek, út és vasúthálózat 
3.29 ábra: Az élőhelyek infrastruktúra általi fragmentáltsága 1980-ban (Forrás: Természetvédelmi mutatók, 2014.) 
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Jelmagyarázat 

Természetes és félig természetes területek 

Városi területek, út és vasúthálózat 
3.30 ábra: Az élőhelyek infrastruktúra általi fragmentáltsága 2012-ben (Forrás: Természetvédelmi mutatók, 2014.) 

A fragmentáltságot maga az infrastruktúra okozza, de a közlekedés is. A közlekedésbiztonság miatt elkerített utak 
számos vándorló faj számára teljesen átjárhatatlan akadályt jelentenek. A kerítések főleg a nagyobb emlősökre 
vannak hatással, figyelemmel arra, hogy az áltagos vadvédelmi kerítés nem tudja megállítani a kis állatokat. A 
zajvédő falak növelik az akadály hatását, és ha nagyobb útszakaszok mentén kerülnek elhelyezésre, teljes és 
áthatolhatatlan akadályt jelentenek a fajok nagyobb része számára. Még ha nincs is elkerítve, a vonalas 
közlekedési infrastruktúra áthatolhatatlan akadályt jelenthet a nagy forgalomsűrűség miatt. A vasút működése és 
hatása hasonló ahhoz, amit a közutak okoznak. A vasúti forgalom különbözik a közútitól, mert a két vonat 
elhaladása közötti időintervallum sokkal nagyobb, de a vonat áthaladása sokkal tovább tart. A vasút hatásának 
ereje nagyban függ a forgalom sűrűségétől. A vasúti forgalom jellemzői nem jelentenek gondot azon fajok számára, 
melyek át tudnak kelni a síneken a vonatok elhaladása között. Az elérhető adatok alapján a naponta 300 vonatnál 
nagyobb fogalmat bonyolító vasutakat tekintik a vadon élő állatok számára abszolút akadálynak. Az élőhelyek 
fragmentáltságához a vezet a hajózási utak létrehozása is, mely a halak és más fajok vándorlási útvonalának 
megszakításához vezethet, de a légi közlekedés infrastruktúrájának kiépítése is.  

Habár nem létezik általános adat a közúti közlekedés volumenéről, mely abszolút, illetve részleges akadályt 
képvisel, az elérhető adatok alapján készült egy bemutató korreláció az utak vadáteresztő képességéről és a 
forgalom sűrűségéről, mely az alábbi táblázatban kerül bemutatásra (3.14 Táblázat).  
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3.14 táblázat A forgalomsűrűség és az emlősök számára az átjárhatóság viszonya (Forrás: Iuell i sur., 2003.) 

Forgalomsűrűség Átjárhatóság 

1000 gépkocsiig naponta Átjárható a legtöbb vadon élő faj számára 

1000-től 4000 gépkocsiig 
naponta  Átjárható egyes fajok számára, de elkerülik az érzékenyebb fajok. 

4000-től 10 000 
gépkocsiig naponta 

Az erős akadály, zaj és mozgás elriaszt számos egyedet. Az egyedek nagy része, 
mely megpróbál átkelni az úton, életét veszti.  

> 10 000 gépkocsi 
naponta  Nem átjárható a fajok nagy része számára. 

A fragmentáltság és az akadályok hatásossága hatással lehet a fajok különböző élőhelyeinek szétválasztására, de 
az azonos minőségű és rendeltetésű élőhelyekre is, és így akadályozhatja a helyi vándorlást, vagy nagyobb 
távolságokra történő vándorlást és megszakíthatja a gének áramlását, ami hosszútávon az egyedszám 
csökkenéséhez és a populáció kedvező állapotának romlásához vezethet (Iuell i sur., 2003.).  

A fragmentáltság hatása és az akadály hatásossága nagyban függhet az élőhelyeken jelenlévő fajoktól. A 
horvátországi fajok, melyek különösen érzékenyek a fragmentáltságra, a ritka fajok kis helyi populációval és nagy 
területekkel (nagyragadozók), valamint a napi és szezonális helyi vándorlást folytató fajok (kétéltűek).  

Figyelemmel a nagyragadozók populációjára, a közlekedési és egyéb infrastruktúra az élőhely fragmentáltságának 
elemeként hathat, mint a közvetlen mortalitás forrása (ami a 3.3.3.2 fejezetben került körülírásra), de a zsákmány 
populációja korlátozásának tükrében is.  

A Karlovac – Rijeka és Bosiljevo – Ravče (Ploče) autópálya-hálózattal a nagyragadozók élőhelye feltételesen négy 
részre oszlott. Habár ezen utaknak hatása van az élőhelyek minőségére és az állatok mozgási lehetőségeire, az 
autópályán található műtárgyak nagy száma és hossza miatt úgy tekinthető, hogy biztosított a megfelelő 
áteresztőképesség. Így a Bosiljevo – Rijeka autópálya teljes hosszának 25%-án rendelkezik lehetséges átkelőkkel, 
beleérve egy vadátjárót is (Dedin). A Bosiljevo – Šestanovac szakasz fele annyi (12,5%) átkelőhellyel rendelkezik a 
vadfajok számára, de a kulcsfontosságú helyeken öt vadátjáró épült, melyek a többi műtárgy mellett biztosítják az 
autópálya áteresztőképességét.  

Az egyéb állami, megyei és helyi jelentőségű közutak szintén jelentős hatással vannak a nagyragadozók 
élőhelyének fragmentáltságára.  
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Jelmagyarázat 

Alkalmatlan élőhely 

Alacsony alkalmasság 

Alacsony alkalmasság 

Közepes alkalmasság 

Közepes alkalmasság 

Közepes alkalmasság 

Nagyfokú alkalmasság 

Nagyfokú alkalmasság 

Nagyfokú alkalmasság 
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3.31 ábra: A hiúzok élőhely-osztályainak (szignifikanciájának) eloszlása és előfordulása a szárazföldi területen 
(Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o., Forrás: HAOP) 
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A farkasok eloszlása Horvátországban 

3.32 ábra: A farkasok élőhely-osztályainak (szignifikanciájának) eloszlása és előfordulása a szárazföldi területen 
(Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o., Forrás: HAOP) 
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A medvék eloszlása Horvátországban 

3.33 ábra: A medvék élőhely-osztályainak (szignifikanciájának) eloszlása és előfordulása a szárazföldi területen 
(Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o., Forrás: HAOP) 
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Nagyfokú alkalmasság 

Nagyfokú alkalmasság 

3.33 ábra: A nagyragadozók élőhelyei kumulatív osztályainak (szignifikanciájának) eloszlása és előfordulása a 
szárazföldi területen (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o., Forrás: HAOP) 

Horvátországban a megépített autópályák hatását sikeresen semlegesítettük az átjárók építésével a nagy 
szárazföldi emlősök számára. Ezen átjárók alkalmasságát, valamint az autópályák átjárhatóságát a nagyragadozók 
számára azok használatának figyelemmel kísérésével állapítottuk meg, amivel megerősítést nyert, hogy lehetséges 
infrastruktúrát építeni és megőrizni a nagyragadozók élőhelyének teljességét (Szakmai kézikönyv a beavatkozások 
nagyragadozókra gyakorolt hatásának felmérésére egyénileg, és a tervdokumentumok részeként, 2016). 

Azonban, az akadály hatása, melyet az utak képviselnek, nem csak a felsorolt csoportokra van hatással, hanem a 
többi szárazföldi emlősre, denevérre (a sűrű forgalom elriasztja őket), madarakra, hüllőkre és gerinctelen állatokra 
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is. A Svédországban készített felmérések eredményei megmutatták, hogy még egyes pillangó fajok (Aphantopus 
hyperantus) sem keltek át az utakon.  

A terület fragmentáltsági indikátora növekedésének jelentősége az út tulajdonságaitól függ, melyek stratégiai 
szinten nem kerültek teljesen meghatározásra (pl. kapcsolódó infrastruktúra). Azonban, stratégiai szinten 
meghatározásra került a fajok és utak kategóriája, valamint azok potenciális térbeli elhelyezkedése, ami szintén 
fontos a felsorolt indikátor előre mozdulásának meghatározásában (a vasútnak általában kisebb hatása van a 
fragmentáltságra a közutaknál, a kisebb jelentőségű közút a várhatóan alacsony forgalomsűrűség miatt kisebb 
fragmentáltsági hatást eredményez, ahogy az utak tervezése is azon területeken, melyek már magas antropogén 
hatás alatt állnak). A fenntartható fejlődés egyik kulcskritériuma az élőhelyek teljességének megőrzése és a 
meglévő fragmentáltság csökkentése.  

3.3.3.2 Kedvező állományhelyzet 

Az élőhelyek előzőekben leírt fragmentáltságot kívül a forgalom, mely szorosan kapcsolódik a közlekedési 
infrastruktúrához, oka a vadfajták nagyszámú pusztulásának, ami közvetlen hatással van a populációjuk állapotára 
a természetben, főleg azon fajok esetében, melyek migrációs útvonala átvágásra került. Az utakon leginkább a 
gerinctelen állatok szenvednek balesetet, és a közlekedési infrastruktúrával (közút és vasút) kapcsolatosan 
elérhető adatok alapján, a veszélyeztetett fajok Vörös Listája és Vörös Könyve szerint, a leginkább veszélyeztetett 
csoportok a következők: csigák, lepkék, kétéltűek és hüllők (3.35 Ábra). Azonban, a nehezebb nyomon követés 
miatt az állatok utakon történő elpusztulásáról szóló adatok leginkább a nagy emlősökre és madarakra, mégpedig a 
ragadozókra és baglyokra vonatkoznak.  

kétéltűek 

barlangi fauna 

emlősök 

rákok 

madarak 

lepkék 

csigák 

hüllők 

növények 
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3.35 ábra: A becsült fajok részesedése csoportonként, melyekre hatással vannak az utak és vasúti sínek (Forrás: 
A Horvát Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a 2008-2012. közötti időszakra) 

A vadállatokkal való ütközéseket legnagyobb számban a megyei és helyi utakon jegyzik fel Zágráb Város és a 
Zágrábi megye területén, a Tengermelléki-hegyvidéki és Isztriai megye szárazföldi részén, valamint az A2 és A3 
autópályákon (átlagosan évente 400).  

A SÉRÜLT EGYEDEK SZÁMA 

ÉV 

3.36 ábra: Az autópályákon elpusztult állatok száma a 2008.-2012. év közötti időszakban (Forrás: A Horvát 
Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a 2008-2012. közötti időszakra) 

A farkasok ismert halandósága tekintetében a farkasok forgalom által bekövetkező elpusztulása 27 %-ot tesz ki, 
ami a második helyet foglalja el a farkasok halandóságának okai közt Horvátországban. Szintén, a legtöbb 
balesetet a helyi, illetve állami közutakon jegyezték fel (3.37 Ábra). A farkasok (Canis lupus) baleseteiről szóló 
adatok arra mutatnak, hogy minden évben a közúti közlekedésben átlagosan 9 egyed pusztul el, a legnagyobb 
pusztulás 2010. és 2011. között következett be (13 egyed). Az utakkal kapcsolatos problémák különbözőek, a nem 
jól megválasztott sebességtől a rosszul elhelyezett kapcsolódó szerkezetekig (például a nem megfelelő drótkerítés 
az autópálya mellett, mely lehetővé teszi az állatok átjárását a kerítés alatt vagy felett).  
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3.37 ábra: A farkasok egyedeinek közúti közlekedés miatti pusztulása a 2008.-2012. közötti időszakban (Forrás: A 
Horvát Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a 2008-2012. közötti időszakban) 

A medvék (Ursus arctos) ismert halandósága tekintetében a medvék forgalomban bekövetkező elpusztulása 16% 
tesz ki, ami a második helyet foglalja el a medvék halálozási okai közt Horvátországban. Leggyakrabban a vasúti 
síneken szenvednek balesetet (a forgalomban bekövetkezett balesetek 70%-ban). Az alsó ábra (3.38 Ábra) mutatja 
a medvék pusztulásának helyét a közlekedésben, a kék pontok jelzik a medvék vonattal történő ütközését, míg a 
piros pontok jelzik a medvék személygépkocsival történő ütközését a közutakon.  
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3.38 ábra: A medvék egyedeinek közúti és vasúti forgalomban bekövetkezett pusztulása a 2008.-2012. közötti 
időszakban (Forrás: A Horvát Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a 2008-2012. közötti 
időszakra) 

A hiúzok állománya Horvátországban az utolsó becslések szerint 40 és 60 egyed között mozog, míg a dinári 
populáció, mely magába foglalja a szlovéniai, horvátországi, bosznia-hercegovinai egyedeket is, kb. 130 egyedet 
számlál. Azonban, figyelemmel az élőhely kapacitására, a populáció kicsi és veszélyeztetett, az utóbbi években 
pedig enyhe esést mutat. Feltételezhető, hogy az emberi tevékenység behatása miatti halandóság magas 
százalékának szerepe van a populáció számának esésében. A feljegyzett halandósági okok elsődlegesen a 
kilövéssel (76,21%), a forgalommal (8,37%), valamint a csapdákkal és mérgezéssel (9,69%) vannak 
összefüggésben (A hiúzok kezelésének terve a Horvát Köztársaságban a 2010-től 2015-ig tartó időszakban, 
2010.). 

A nagy emlősökön kívül a közutakon más szárazföldi emlősök is sérülnek, valamint a denevérek. A denevérek 
kitettsége a hatásoknak és a hatások intenzitása a fajtától függően különbözik. Habár nincsenek részletes adatok a 
denevérek pusztulásáról Horvátország területén, ismert, hogy a halandóság aránya a forgalom sebességétől és 
sűrűségétől is függ. A sűrű forgalom jobban elriasztja a denevéreket, és minél gyorsabban megy egy gépkocsi, a 
denevérek annál nehezebben tudják azt kikerülni. Ezek szerint, a denevérek pusztulása lehetőségének csökkenése 
sorrendben a következő: egyes gyors gépkocsik > gyors és sűrű forgalom > egyes lassú gépkocsik > lassú sűrű 
forgalom (Szakmai ajánlások – közlekedési infrastruktúra, 2015.).  

Figyelemmel a madarak faunájára, két csoport pusztulási kockázata magas: a fajok, melyek nem érzékenyek a 
zavarásra és melyek az utak és vízfolyások közelében szaporodnak, valamint a fajok, melyek célzottan közelítik 
meg az utakat, néha nagyobb távolságból is (keselyűk). A közlekedésben történő elhullás szempontjából igen 
magas kockázattal rendelkező madárfajok például a baglyok, a vörös kánya, barna kánya, rétisas, békászó sas, 
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sólyom, vörös vércse, egerészölyv, európai lappantyú. Az összes madárfaj elhullására vonatkozó precízebb 
feljegyzési és jelzőrendszer hiánya miatt (különösen a kis énekesmadarak esetében), a rendelkezésre álló adatok 
leginkább a nagyobb fajokra vonatkoznak. A 2008.-2012. közötti időszakban 49 madáregyed pusztulását jegyezték 
fel, melyek közül a legnagyobb számú a Buteo buteo (egerészölyv) és a Bubo bubo (fülesbagoly) volt.  

A kétéltűek és hüllők forgalomban történő pusztulásáról nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok a megyék, 
vagy Horvátország szintjén, de ismeretes, hogy az utak ezen csoportok egyedeinek nagyszámú pusztulását 
okozzák, ami a 3.35 Ábrán látható, ahol látszik, hogy a veszélyeztetett fajok 50%-át a forgalom és a kapcsolódó 
infrastruktúra veszélyezteti. Az úton történő átkeléskor az egyedeket nem csak az veszélyezteti, hogy elütik őket, 
ami első sorban a forgalomsűrűségtől függ, hanem a nyomás és a mozgó gépjárművek menetszele miatt is 
elpusztulhatnak, ami a mozgás sebességétől függ.   

A horvátországi kétéltűekről és hüllőkről szóló Vörös Könyv alapján (Jelic és mások., 2012.) a Horvát Köztársaság 
területén élő veszélyeztetett kétéltű és hüllő fajok és alfajok közül 16-ot közvetlenül veszélyeztet a közúti és vasúti 
fogalom. Az alsó ábrán található a herpetofauna 22 veszélyeztetetett fajának és 6 alfajának földrajzi 
elhelyezkedése (3.39 Ábra).  

3.39 ábra: A veszélyeztetett fajok földrajzi jelenléte, valamint a kétéltűek és hüllők fontos területei Horvátországban 
a fajok és alfajok összegzésével az egyes területeken (Forrás: Horvátország kétéltűinek és hüllőinek vörös könyve, 
2012.) 

A fenti szövegben összefoglaltuk az egyedpusztulást a vasúti síneken és a közutakon, azonban az egyedeknek a 
közlekedés okán történő pusztulásának jelentős része a légi forgalomra is vonatkozik, amely, figyelemmel 
Horvátország területére és lakosságszámára, a fejlett európai országok szintjén van. A légi forgalomban a vadon 
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élő fajok egyedei legfőképpen már a repülőtereken, vagy azok közelében szenvednek balesetet, mert a vadon élő 
fajok legnagyobb számú ütközése a repülőgépekkel a kis magasságokon, 60 m-ig történik, landolás és felszállás 
alkalmával, és kisebb számban a repülőgép repülési útvonalán. A hozzáférhető adatok szerint az állatok balesetei 
a légi forgalomban növekvő számot mutatnak, ami összefüggésben lehet a jelentéstételi rendszer javulásával, így a 
2008. évben a bejelentések száma 50 körül volt, majd ez 2012-ben 100 fölé emelkedett (3.40 Ábra, 3.41 Ábra).  

ÜTKÖZÉSEK SZÁMA 

ÉV 
3.40 ábra: A repülőgépek állatokkal történt ütközésének száma repterenként a 2008. – 2012. közötti időszakban. 
Magában foglalja az elkerült ütközéseket is, melyek során nem jött létre közvetlen kontaktus a repülőgép és az 
állat között (Forrás: A Horvát Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a 2008-2012. közötti 
időszakra)  
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3.41 Ábra Ütközések száma fajok/csoportok szerint, éves bontásban (összesen több mint 2 egyed a 2008.-2012. 
közötti időszakban) (Forrás: A Horvát Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a 2008-2012. közötti 
időszakra) 

A Rijeka és Mali Lošinj repterek az ökológiai hálózat madarak védelme szempontjából fontos területen belül (MVT5) 
helyezkednek el, az összes többi, kivéve Dubrovnikot, ilyen területek közelében található.  

A vadon élő fajok populációjának állapota nagyban függ az élőhely minőségétől és az emberi tevékenységtől, 
melyek hatással vannak a bennük meglévő életkörülményekre. A közlekedési infrastruktúra fejlődésével növekszik 
a vadon élő fajok egyedeinek közlekedés által okozott pusztulása, ami végül a populáció számának csökkenéséhez 
vezet, és az utak tervezésén és megépítésén belül több paramétertől függ. Ez a csökkenés kifejezettebb az izolált 
és kisebb számú populációval rendelkező fajok esetén és elvezethet a fajfennmaradás veszélyeztetéséhez.  

3.3.3.3 Invazív fajok megjelenése 

Habár a Horvát Köztársaság természeti állapotáról szóló, a 2008. és 2012. közötti időszakra vonatkozó jelentés 
szerint az invazív fajoknak kevésbé negatív a hatása nemzeti szinten, azok egyre inkább jelen vannak a 
környezetben, így várható előfordulásuk gyakoriságának és számuknak további növekedése, és ezáltal egy 
jelentősebb nyomás is Horvátország biodiverzitására. Horvátország területén 25 invazív fajt tartanak nyilván az 
édesvízi halak között, és több mint 600 idegen növényfajt és alfajt, de feltételezhető, hogy a valódi szám ennél 
nagyobb és kb. 1500 fajt tesz ki. A behozatali útvonalak különbözőek, és függnek az egyes csoportoktól és fajoktól.  

Az élőhelyek közlekedési infrastruktúra miatti fragmentáltsága fontos szerepet játszik az invazív növényfajok 
terjedésének folyamatában, mivel az utak és vasútvonalak fejlesztésével új, a betelepülés szempontjából kedvező 
folyosók nyílnak (Ambrosia artemisiifolia L., Solidago Canadensis L.). Azonban, az invazív fajok (növényi és állati) 
behurcolásában sokkal intenzívebb jelentősége van a folyami és tengeri közlekedésnek. A folyami közlekedés 
vezetett el a ponto-kaszpikus gébfajok terjedéséhez a Duna medencéjében, de a vándorkagyló (Dreissena 
polymorpha) behurcolásához és terjedéséhez is, melyet a világ 100 leginvazívabb faja közé sorolnak.  

Többek között a tengeri közlekedéssel hurcolnak be az Adriába idegen fajokat, ballasztvíz útján és a hajókra 
tapadva, amire az a tény is utal, hogy az ilyen fajokat legnagyobb számban a nagy kikötők közelében jegyzik fel. Az 
Adria tengeri környezetének védelméről és állatfajainak felismeréséről szóló Kézikönyv adatai szerint 2008 során a 
horvát felségvizekben közel 2,5 millió tonna ballasztvizet engedtek le, legtöbbet a rijekai és pulai kikötő körzetében, 
melyből a kiengedett víz 86%-a adriai eredetű, míg 11% érkezett a Földközi-tengerből és 3% a világ többi részéből. 
Horvátországban ellenőrzik a leengedett ballasztvíz mennyiségét, azonban nem létezik program a ballasztvizek 
fizikai, kémiai és biológiai összetevőinek nyomon követésére.  

Azonban, a legtöbb halfaj esetében ismert, hogy jól viselik a ballasztvíz útján történő szállítást, és az egyik olyan 
halfaj, melyről biztosan tudható, hogy ballasztvizek útján került az Adriába az Elates ransonnetti, melynek egyik 
egyedét éppen a spliti cementgyár teherkikötőjének közvetlen bejárata előtt fogták ki (Dulčić i dr., 2012). A halak 
leírt módon való terjedésén kívül a hajók a flóra és fauna olyan invazív fajai behozatalának és terjedésének 
vektorai, mint amilyenek az algák, melyek komoly változásokat okozhatnak a tengeri ökoszisztémákban.  

Becslések szerint az invazív fajok által veszélyeztetett fajok leginkább a kétéltűek, az édesvízi halak, az algák, 
hüllők, tengeri halak és a szitakötők (3.42 Ábra).  

5 Horvátul: POP 
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SZITAKÖTŐK 
3.42 ábra: A becsült fajok része az invazív fajok jelenléte által veszélyeztetett csoportokban (Forrás: A Horvát 
Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a a 2008-2012. közötti időszakra) 

Az invazív fajok már évek óta jelen vannak Horvátországban, azonban csak az utóbbi időkben kezdtek rámutatni a 
biodiverzitásra gyakorolt negatív hatásukra. Az invazív fajok közvetlenül negatívan hatnak Horvátország flórájára és 
faunájára, de közvetve is, az élőhelyi feltételek megváltoztatásán keresztül. A forgalom fejlődése a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésével elvezet az új invazív növényi és állatfajok Horvátországba történő behurcolása 
kockázatának növekedéséhez, ahogyan a már jelenlévő fajok további terjedéséhez is. A természetes élőhelyek 
közlekedési folyosókkal történő fragmentációjával kedvező élőhelyek alakulnak ki az invazív fajok betelepüléséhez, 
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de sokkal nagyobb problémát jelent a folyami és tengeri közlekedés fejlődése, mert további utak nyílnak, melyek a 
terjedésen kívül lehetővé teszik az invazív fajok behurcolását a világ távoli térségeiből is.  

3.3.3.4 Stressz  

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, az anyagi változásokon kívül, a természetbe új, nem anyagi tényezők is 
bekerülnek, melyek kedvezőtlenül hatnak a környezetre, mégpedig nagyobb területen, mint az az anyagi tényezők 
esetében jellemző, ez pedig különösen az érintetlen természeti élőhelyeken jut kifejezésre.  A közlekedési 
infrastruktúra fejlődését nyomon követő nem anyagi tényezők közé tartoznak a zaj és rezgés, valamint a 
fényvillanások, mindez pedig hatással van stressz növekedésére a jelenlévő faunában.   

A közutakkal kapcsolatos kutatásokból elérhető adatok szerint, melyekből a legtöbb készült, a forgalom okozta 
stresszre a madarak a legérzékenyebbek. A lenti táblázatban (3.15 Táblázat) bemutatunk egy áttekintést a 
különböző élőhellyel rendelkező madarak eltávolodásáról az utaktól. A Hollandiában elvégzett kutatás a madarak 
populációjának 60 %-os csökkenését mutatta ki az autópályák közelében. A feljegyzett, az utaktól történt 
eltávolodás a nyílt élőhelyekkel rendelkező madaraknál volt a legnagyobb, és némileg kisebb volt az erdei 
élőhelyeken élő fajok esetében (Forman és Alexander, 1998.).  
3.15 táblázat: Utaktól való távolságok, melyeknél feljegyzésre került a zaj madárpopulációkra gyakorolt hatása 
(Forrás: Forman és Alexander, 1998) 

Út* Nyílt élőhelyek Erdei élőhelyek 

10 000 gépkocsi / nap 365 m 305 m 

50 000 gépkocsi/nap 930 m 810 m 
*a gépkocsik haladási sebessége 120 km/h

A nyílt élőhelyű madarak populációjának csökkenése már a napi 5000 gépkocsit számláló forgalomsűrűségnél, 120 
km/h-nál alacsonyabb sebességgel haladó gépkocsiforgalom esetén észrevehető, nagyobb haladási sebességek 
esetén pedig a populáció száma csökken a napi 3000-nél több gépkocsi sűrűségű forgalom esetén. Habár a fajtól 
is függ, általában az erdei madarak érzékenyebbek a nyílt élőhelyen élő madaraknál, azonban, a zaj természetben 
történő terjedésének jellege miatt az erdei élőhelyekre gyakorolt hatás valamivel kisebb területekre korlátozódik. Az 
erdei fajok az olyan helyektől távolodnak el, melynek zajszintje 42 dB, míg a nyílt élőhelyeken élő madarak a 45 dB 
intenzitású zajra reagálnak (Forman és Alexander, 1998). 

Figyelembe véve a nagy emlősök populációit, feljegyezték azok csökkent mozgását 100-200 m-re az utaktól 
(kivéve az erdei utakat, melyeket a nagy emlősök közlekedési folyosóként használnak, főleg abban az időszakban, 
amikor nincs emberi tevékenység, azaz az éjszakai órákban).  

Az előzőekben leírt stresszt a szárazföldi utak okozzák, azonban a vadon élő fajok stresszének növekedését, mely 
leginkább a zajhoz kapcsolódik, a közlekedés más fajtái is okozhatják. A légiközlekedés zaja kisebb hatóterületre 
korlátozódik, mert szűken kapcsolódik a reptér és környéke területéhez.   

A tengeri környezetben, a természeti jelenségek okozta zajon kívül a legnagyobb zajforrás a tengeri közlekedés 
(Rako és mások, 2013.). A tengerek védelméről és az Adria élővilágának felismeréséről szóló Kézikönyv adatai 
szerint a felségvizeken 2015-ben 220 459 rekreációs célú hajót és 327 782 szállítóhajót jegyeztek fel, így az Adria 
zajszennyezettségére vonatkozó releváns adatok hiánya ellenére az a következtetés vonható le, hogy az Adrián 
jelen van az ilyen fajtájú szennyezés, és ez biztosan hatással van a tengeri organizmusokra gyakorolt stressz 
növekedésére is. Habár nem léteznek átfogó kutatások, az Észak-Adrián végzett kutatások során megállapították, 
hogy a zaj hatással van a palackorrú delfinekre (Tursiops truncatus), a befolyás intenzitása pedig korrelációt mutat 
a turisztikai szezonnal és a megnövekedett forgalommal (Rako és mások, 2013.). A delfinek populációja, melyeket 
ez a fajta stressz veszélyeztet, kevesebb időt töltenek táplálkozással és pihenéssel, aminek közvetlen befolyása 
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van az egyedek egészségére.  A Trieszti-öböl Miramare rezervátumában végzett kutatások rámutatnak a zaj 
hatására a halak populációjára. A Miramare rezervátumot Olaszországban a nagyfokú emberi tevékenység 
jellemzi, de az egyben a mediterrán halfajok fontos ívóhelye is (Codarin és mások, 2009).   

A Horvátországban végzett, a vadon élő fajok egyedeinél a forgalom okozta stressz növekedésre és a magatartás 
megváltozására vonatkozó kis számú kutatásokból, figyelembe véve a világban végzett kutatásokat is, arra lehet 
következtetni, hogy Horvátország területén a stressz nagyon is jelen van és a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésével a természet háborítatlan részein az ilyen típusú stressz növekedni fog.  

3.3.3.5 A védett területek jellemzőinek megőrzése 

A védett terület egy földrajzi szempontból világosan meghatározott terület, mely természetvédelmi célú és mely a 
természet és az ökológiai rendszerek kísérő szolgáltatásainak hosszú távú megőrzésére szolgál. A Horvát 
Köztársaság Környezetvédelmi és Energetikai Minisztériuma által vezetett, védett területekről szóló nyilvántartás 
alapján a Horvát Köztársaságban összesen 409 terület áll védelem alatt, különböző kategóriákban (3.16 Táblázat). 
A védett területek ma Horvátország összterületének 8,56%-át fedik le, illetve a szárazföldi terület 12,24%-át és a 
tengeri felségvizek 1,94%-át. A védett területek legnagyobb részét a természetvédelmi parkok képezik (a teljes 
állam területének 4,56%-a).  
3.16 táblázat: A védett területek kategóriái (Forrás: http://www.dzzp.hr/) 

Kategória Rendeltetés 
Védett 
területek 
száma 

Terület (km²) 
A Horvát 
Köztársaság 
területének %-
a 

Szigorú 
rezervátum 

az eredeti természet megőrzése, a 
természet állapotának nyomon 
követése és oktatás  2 24,25 0,03 

Nemzeti park 
az eredeti természeti értékek 
megőrzése, tudományos, kulturális, 
nevelési, oktatási és rekreációs 
célból   

8 966,65 1,10 

Különleges 
rezervátum 

megőrzése egyedisége, ritkasága, 
vagy reprezentatív jellege miatt, 
mely különleges tudományos 
jelentőséggel bír  

77 398,30 0,45 

Természetvédelmi 
park  

a biológiai és tájképi sokféleség 
nevelési-oktatási, kulturális és 
történelmi, turisztikai és rekreációs 
célú megőrzése 

11 4020,90 4,56 

Regionális park  a tájképi sokféleség megőrzése, 
fenntartható fejlődés és turizmus 2 1020,12 1,16 

Természeti emlék  ökológiai, tudományos, esztétikai 
vagy oktatási célú 81 1,18 0,001 

Jelentős 
tájegység 

a tájképi értétkek és a biológiai 
sokféleség védelme, kulturális és 
történelmi érték, egyedi jellemzőkkel 
bíró tájkép pihenési és rekreációs 
célú megőrzése 

83 1077,77 1,22 

Parkerdő a nagyobb tájképi értékkel bíró 
természetes vagy ültetett erdő 26 30,23 0,03 
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pihenési és rekreációs célú 
megőrzése  

Parképítészeti 
emlék 

a nagyobb tájképi értékkel bíró 
természetes vagy ültetett erdő 
pihenési és rekreációs célú 
megőrzése  

119 7,78 0,01 

Összes védett 
terület 
Horvátországban 

a mesterségesen kialakított, illetve 
az esztétikai, stilisztikai, művészeti, 
kulturális, történelmi, ökológiai vagy 
tudományos értékű terület, vagy fa 
megőrzése 

409 7547,18 8,56 

Az alsó ábra (3.43 ábra) mutatja a védett területek elhelyezkedését. 

Jelmagyarázat 

Pontszerű helyszínek 

Parképítészeti emlék 

Természeti emlék 

Jelentős tájkép  

Poligonális helyszínek 

Nemzeti park 
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Természetvédelmi park 

Parkerdő 

Különleges rezervátum 

Regionális park 

Parképítészeti emlék 

Természeti emlék 

Szigorú rezervátum 

Jelentős tájegység 

Megyehatárok 

Megyehatárok 
3.43 ábra: A Horvát Köztársaság védett területei: (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Minden védett területet olyan jellemzők és értékek jellemeznek, melyek miatt a területek védelmét javasolták és 
végül védetté nyilvánították őket. Az egyes területek jellemzői és értékei különböznek, így azok rendeltetése is 
eltérő, ezért úgy kategorizálták azokat, hogy könnyebb legyen kezelni őket (3.16 Táblázat). Amennyiben 
meghatározott emberi tevékenységek vagy természeti jelenségek veszélyeztetik valamely terület jellemzőjét, az 
elveszti értékét, ami következésképpen a védelem megszűntetéséhez vezet. Példaként hozhatók a Természeti 
emlék kategóriába tartozó területek, melyekkel gyakran egyes fákat védenek, melyek a koruk vagy külső befolyás 
miatt megsemmisülnek, ami után megszűnik a védelem, mert a terület jellemzői teljes mértékben megszűntek.  

A védett területeken főleg az antropogén nyomás van jelen, mely a közlekedési infrastruktúra fejlesztés 
következményeként merülhet fel. 2007-ben a Környezetvédelmi Ügynökség (ma a Horvát Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Ügynökség) elkészített egy dokumentumot, melyben elemzi a legnagyobb alapterületű védett 
területekre gyakorolt nyomást, ezek pedig a természetvédelmi parkok és nemzeti parkok. Ezen dokumentumtól 
vezérelve az alábbi táblázatban (3.17 Táblázat) bemutatjuk a közlekedési infrastruktúra által fennálló nyomás keret 
jellegű áttekintését a nemzeti parkokban és természetvédelmi parkokban, azaz bemutatásra kerültek azok a 
részek, melyeket az egyes területeken utak foglalnak el. Figyelembe vették az autópályák, autóutak és állami 
főutak területét, melyeket kisebb módosításokkal a Környezetvédelmi Ügynökség előzőekben említett 
dokumentumából vettek át (a módosításokat a rendelkezésre álló újabb dátumon elérhető adatok szerint végezték 
el), valamint a védett területek szárazföldi területét. Figyelemmel arra, hogy a Paklenica és az Észak-Velebit 
Nemzeti Parkok a Velebit Természetvédelmi Park területén belül helyezkednek el, ezeket a helyeket az 
elemzésben egy területként vették figyelembe.   
3.17 táblázat: Az autópályák, autóutak és állami főutak elhelyezkedése a védett területeken (Forrás: A védett 
területekre gyakorolt nyomások, 2007)  

Védett terület A védett terület szárazföldi 
részének területe (ha) 

Az utak területe 
(ha) 

Az utak részaránya a 
védett területen belül (%) 

Nemzeti parkok 
Brijuni 752,46 0,00 0,00 
Kornati 5004,83 0,00 0,00 
Krka 11 063,68 1,62 0,01 
Mljet 2850,03 7,24 0,25 
Plitvicei-tavak 29 630,77 33,21 0,11 
Risnjak 6344,46 1,27 0,02 
Természetvédelmi parkok 
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Biokovo 19 330,54 13,37 0,07 
Kopácsi Rét 23 127,41 0,00 0,00 
Lastovoi szigetek 5139,34 9,50 0,18 
Lonja-rét 51 173,29 20,77 0,04 
Medvednica 17 936,20 3,93 0,02 
Papuk 34 306,81 11,52 0,03 
Telašćica 2531,14 3,85 0,15 
Učka 16 051,33 9,50 0,06 
Velebit 203 551,12 175,49 0,09 
Vrana-tó 5748,99 1,80 0,03 
Žumberak – Samobori 
hegyvidék 34 235,98 20,27 0,06 

A fent említettekből következik, hogy a forgalom által okozott nyomást nyilvántartják a védett területeken. Az 
összes elemzett terület közül csak 3 terület nem áll autópályák, autóutak és állami főutak behatása alatt, míg a 
Velebit Természetvédelmi Park nagy részét utak borítják, és figyelemmel a területből való részarányra, a 
legkedvezőtlenebb állapotot a Mljet Nemzeti Parkban jegyezték fel. Figyelembe véve, hogy az elemzésben nem 
vették figyelembe a teljes közlekedési infrastruktúra területét, ahogyan az összes védett területet sem, valójában a 
forgalommal okozott nyomás a védett területekre bizonyosan kedvezőtlenebb képet mutat. Az új közlekedési 
infrastruktúra megépítésével lehetséges e területek jellemzőinek további rombolása, ami negatívan hatna azok 
védettségére.  

3.3.3.6 Az élőhelyek veszélyezettsége 

A Horvát Köztársaságot az élőhelyek nagy sokfélesége jellemzi, a geomorfológiai alakzatok gazdagságának 
köszönhetően a föld alatt és a föld felett pedig megvalósult az élőhelyek háromdimenziós prevalencijája, ami 
hozzájárul gazdagságukhoz.  Számos élőhelytípus a Mediterrán e részére jellemző, pl. a földalatti karszt élőhelyek, 
a kőzetek és növények társulása, valamint az egyes tengeri élőhelyek mint amilyenek a karsztban elhelyezkedő 
tengervizes tavak.  
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Jelmagyarázat 

Felszíni szárazföldi vizek és mocsaras élőhelyek 

Növényzet nélküli és gyenge növényzettel benőtt területek 

Legelők, mocsarak és magas növényzet 

Cserjések 

Erdők 

Tengerpart 

Tenger 

Kultivált nem erdei területek és gyomos, valamint ruderális növényzettel benőtt élőhelyek 

Épített és ipari élőhelyek  

3.44 ábra: A Horvát Köztársaság élőhelyei (a pontszerű élőhelytípusok nem kerültek bemutatásra, a mozaikos 
élőhelyeket pedig az elsődlegesen felsorolt élőhelytípus szerint csoportosították) (Készítő: IRES EKOLOGIJA 
d.o.o.) 

Horvátország szárazföldi részein a különböző erdei élőhely-típusok a legjellemzőbbek (43,5%), azokat követik a 
kultivált és ruderális területek élőhelyei (30%), valamint a legelő típusú élőhelyek (18%). A legkisebb területet a 
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szárazföldi vizek foglalják el, mindösszesen 1%-ot, valamint a növényzettel nem benőtt, tar területek, melyekből alig 
0,1% van a Horvát Köztársaság területén.  

Az élőhelyek veszélyeztetettségi státusza nem került részletes értékelésre, azonban ismertek az ő 
veszélyeztetettségük okai. Az élőhelyeket elsősorban az antropogén tevékenység veszélyezteti, de a természetes 
vegetációs szukcessziók szintén változásokhoz vezetnek az élőhelyeken. 

A legveszélyeztetettebb típusú élőhelyek közé tartoznak a folyami kavicsos, homokos és iszapos élőhelyek, melyek 
a nagyobb síkvidéki folyókban találhatók (Dráva és Mura, valamint a Száva-folyó egyes részei). Veszélyeztetett 
típusú élőhelyek a vízfolyások,  a mésztufaképző közösségek és mészkő-akadályok, melyek a horvát karsztfolyókat 
jellemzik. Veszélyezteti őket a szukcesszió, a vízjárás megváltozása, azaz az időszakos vízhiány és eutrofizáció.  

A legelőket első sorban az olyan hagyományos tevékenységek megszűnése veszélyezteti, mint a legeltetés és 
kaszálás, így progresszív vegetációs szukcesszió fenyegeti őket. Továbbá, az egyes legelőtípusokat, mint 
amilyenek a nagy karsztlegelők, a folyami szabályozás vagy a szántókká történő átalakítás veszélyezteti.  

A horvátországi erdőket legnagyobb mértékben a lég-, talaj- és vízszennyezés, a vízellátás megváltozása, valamint 
az útépítések fenyegetik.  

A homoki élőhelyek a turizmus, az építés és az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás nyomása alatt állnak. Speciális 
flórájuk és faunájuk a legtöbb helyen szinte teljesen eltűnt. A mocsaras partok nemkívánatos helyek a strandok 
számára, ezért építőanyaggal töltik fel azokat, hogy a továbbépítéshez szükséges teret kapjanak. A 
legveszélyeztetebbek közé tartoznak az észak-dalmáciai gázlókhoz hasonló ritka élőhelyek, a bokros szikes 
élőhelyek, valamint a magas szikes zsombékok néhány kisebb helyszínen, a Neretva deltájának vegyes élőhelyei, 
valamint a homokos és kavicsos partok. A gázlók ritkák a horvát partokon, a legjobb állapotban a Neretva 
deltájának térségében és Észak-Dalmáciában maradtak fenn, ahol gázlós tengeri öblök találhatók, melyek sziksófű 
társulásokkal, és nedves gyepes vegetációval határosak.  

A tengeri barlangokat a szennyezettség és hulladékrétegek, valamint a partok feltöltése veszélyezteteti, az 
anchialinikus víz alatti barlangokat különösen veszélyezteti a karszton átszűrődő víz általi szennyezés, a partok 
feltöltése és a hulladéklerakás. Hasonlóan az anchialinikus víz alatti barlangokhoz, a tengeraljzatból feltörő 
forrásokat is veszélyezteti a szennyezés, mely a karszton keresztül átszűrődött édesvíz útján kerül beléjük, 
valamint a partok feltöltése és a part menti építések. A neptunfű rétek olyan területeken vannak jelen és fejlődnek, 
ahol nagy az emberi tevékenységből fakadó nyomás. A sérült neptunfű rétek természetes megújulása több 
évtizedig tart, ami ezt a fajt különösen érzékennyé és veszélyeztetetté teszi. A neptunfüvet veszélyezteti a 
horgonyzás, a vonóhálós halászat, a szennyezés és az árnyékolás, az invazív fajok terjedése, mint amilyenek a 
Caulerpa taxifolia és Caulerpa racemosa algafajok. A koralltermő közösségek fennmaradását a szennyezés 
veszélyezteti, továbbá a túlhalászat, mely megváltoztatja a populáció struktúráját. A horgonyzás szintén károsodást 
okozhat a koralltermő szervezetekben, de a különböző típusú vonóhálós halászati felszerelések használata is. Az 
invazív Caulerpa racemosa zöldalgát feljegyezték az Adria koralltermő struktúrájában.  

A földalatti élőhelyek különösen érzékenyek és veszélyeztetettek a külső behatások által. A veszélyeztetettség fő 
okai között emelhetők ki az útépítések, az intenzív urbanizáció, a vizek ömlesztett hulladékkal történő szennyezés, 
az ipar, valamint a háztartások szennyvizével történő szennyezés, az intenzív mezőgazdasági termelés műtrágya 
és rovarölők használatával, a felszín alatti vizek vagy azok minőségének megváltozása és a nagy hidrotechnikai 
eljárások (A Horvát Köztársaságban a természet állapotáról szóló elemzés a 2008-2012. közötti időszakra).   

Figyelemmel a horvátországi élőhelyek veszélyeztetettségével kapcsolatban leírt okokra, az a következtetés 
vonható le, hogy a veszélyeztetett és ritka élőhelyek érzékenyek a közlekedés és közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére, annak közvetlen és közvetett befolyásán keresztül. Következésképpen, a közlekedés további 
fejlődésével várható a veszélyeztetettségük növekedése, ami leginkább a közlekedés típusától, az utak és vízi utak 
térbeli elhelyezkedésétől, és azok kivitelezésétől függ.  

91



3.3.3.7 Szennyező anyagok jelenléte az élőhelyeken 

Az új közlekedési infrastruktúra fejlesztésével a forgalom növekedésére kerül sor azon területeken, melyeken 
korábban egyáltalán nem volt, vagy nem ilyen mértékű volt a forgalom, illetve ahol a járművek miatt különböző 
melléktermékek keletkeznek, melyek szennyezik a vizet, a talajt és a levegőt, majd végeredményben a jelenlévő 
élőhelyeket is.  

Figyelemmel arra, hogy a szennyező anyagok növekedése az élőhelyeken a természet többi része (víz, tenger, 
talaj és levegő) szennyezésének a következménye, a szennyezettséget leíró indikátorok pillanatnyi állapota azon 
összetevőkön belül kerültek indokolásra, melyekre a szennyezés közvetlen hatással van.  

3.3.4 A táj jellemzői 

A Horvát Köztársaság Területrendezési Stratégiája szükségleteire (Bralic, 1995.) meghatározásra került 
Horvátország tájainak regionalizálása, figyelemmel a természeti jellemzőkre és az ember jelenlétére az egyes 
területen. A leírtak alapján 16 tájegység került elkülönítésre:  

1. Észak Horvátország síkvidékei
2. Pannon hegyek
3. Bilogorai-moszlavinai térség
4. Északnyugat-Horvátország
5. Žumberak és a Samobori-hegység
6. Korduni fennsík
7. Gorski kotar
8. Lika
9. Velebit magashegyi övezete
10. Kvarneri-velebiti térség
11. Isztria
12. Észak-dalmát fennsík
13. Zadari-sibeniki szigetvilág
14. Dalmát hátság
15. Közép- és Dél-Dalmácia parti területe
16. Alsó Neretva.
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Horvátország tájegységenkénti regionalizációja 
1. Észak Horvátország síkvidékei
2. Pannon hegyek
3. Bilogorai-moszlavinai térség
4. Északnyugat-Horvátország
5. Žumberak és a Samobori-hegység
6. Korduni fennsík
7. Gorski kotar
8. Lika
9. Velebit magashegyi övezete
10. Kvarneri-velebiti térség
11. Isztria
12. Észak-dalmát fennsík
13. Zadari-sibeniki szigetvilág
14. Dalmát hátság
15. Közép- és Dél-Dalmácia parti területe
16. Alsó Neretva.

3.45 ábra: A Horvát Köztársaság tájegységenkénti regionalizációja Bralic szerint (1995.) a Horvát Köztársaság 
Területrendezési Stratégiájából (Módosítva: IRES EKOLOGIJA d.o.o.)  

A tájkép jellege  
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Az indikátor a Stratégiában meghatározott intézkedések hatását mutatja Horvátország tájainak jellegére. A tájkép 
jellege a tájkép felismerésének alapvető elve, mely a geológia, a domborzat, a talaj, vegetáció, a föld 
használatának módja, a mezők és települések kombinációjával került meghatározásra.  A változások hatással 
lesznek a természetes kultúrákra és a táj vizuális megtapasztalásának minőségére. A változások az antropogén 
elemek jelenlétének növekedése következtében, valamint a percepció és a terület identitásának megváltozásán 
keresztül fognak láthatóvá válni.  

1. Észak-Horvátország síkvidéki területei

A tájkép természetes jellemzői olyan területek széles spektrumából tevődnek össze, melyek a szomszédos 
országok határainak peremrészein húzódnak, és a Mura, Dráva, Duna és Száva folyók alkotják, mellékfolyóikkal, 
holtágaikkal, állóvizeikkel és tavaikkal. A területet az alföldi és hordalékos síkság jellemzi, melynek egy részén 
mocsári vegetációk és legelők alakultak ki. A természetes talajtakarót a lombhullató és vegyes erdők teszik ki a 
tengerszint feletti nagyobb magasságokon, de nagyobb kompakt egységek nélkül az antropogén környezeti hatás 
miatt.  

A tájkép antropogén (és kulturális) jellegét a földterület agrárfelhasználása jellemzi a mezőgazdasági területek 
meliorációján keresztül, ami a parcellázás domináns geometriai mintáját adja. A parcellázás nagysága és mintázata 
különbözik a Horvát Köztársaság északi részétől a keleti rész felé haladva. A táj mintázatának fontos részét 
képezik a vízfelszínek (tavak, halastavak, folyók), melyek az utakkal, településekkel és egyéb infrastruktúra 
elemekkel együtt diktálják a kulturális tájkép irányát és mintázatát. Az urbanizált tájkép a városokon belül található 
nyílt zöldterületek felosztásában olvasható ki az olyan városokban, mint  Varasd (Varaždin), Csáktornya (Čakovec), 
Eszék (Osijek), Vukovár (Vukovar), Slavonski Brod és Sisak, melyek egyes részei nagy történelmi jelentőséggel 
bírnak.  

A táj vizuális látványa a viszonylag sík terepben nyilvánul meg, melyet nem a domborzati tagolás határoz meg, 
hanem függőleges felülete, mely lehetővé tette a térbeli szerveződést. Fontos elemek a térben a folyók, melyek 
magukkal hozzák a terület természetességét. Figyelemmel arra, hogy erdőterületek csak kis mértékben vannak 
jelen, a tájkép fontos elemeként különíthetők el az elegyes erdők, melyek egész évben vizuálisan értékesek és 
érdekesek a színek és textúrák változatai miatt.  

2. Pannon hegyek

A tájkép természeti jellemzői a hegyek tagolt terepében ismerhetők fel, melyek kiemelkednek a Pannon síkság sík 
területeiből. Ez a tájegység három elkülönített zónában található a síkvidéki Horvátországon belül, és a Bánság 
(Banovina) hegyei alkotják (a Péter- és Zrínyi-hegységek – Petrova i Zrinska gora), a Moslavinai-hegység valamint 
a Szlavón hegyek (Papuk, Psunj, Krndija és Dilj). A régió nyugati részétől kelet felé  fokozatosan emelkednek ki a 
hegycsúcsok és az átlagos tengerszint feletti magasság Banovina területén kb. 350 m, míg a szlavóniai hegyek 600 
- 900 m tengerszint feletti magasság között váltakoznak. Különleges értéket és geomorfológiai változatosságot 
nyújt a Szlavón-hegység karsztos domborzata, mely nem jellemző erre a régióra.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezőket a felaprózott és egyesített parcellák alkotják, melyek előfordulása 
a természeti adottságoktól függ. Így Banovina, valamint a Moszlavinai-hegység területét a kis elaprózott parcellák 
jellemzik, nagyobb művelhető területek nélkül, míg a Glina és Kutina városi központok az azonos nevet viselő 
folyók mellett elterülő alluviális síkságok mellett fejlődtek ki, a települések határához kapcsolódó mezőgazdasági 
területekkel. A Szlavón-hegység fennsíkjának területén, az ún. Požegai-medencében helyezkedik el az a kulturális 
tájkép, mely nagy művelhető, szabályos részekből áll, melyek követik a vízcsatornákat és a közvetlen közelben 
található településekhez kapcsolódnak. A vízcsatornákat fák csoportjai kísérik, ami vizuális és fizikai akadályt 
teremt a síkságon belül.  A nagyobb települések közül kiemelkedik Požega, melyhez olyan kisebb települések 
kapcsolódnak, melyek a közlekedési infrastruktúra vonalában fejlődtek.  

A tájkép vizuális és tapasztalati jellemzői közül kiemelkednek a sík felületen található hegyek függőleges 
tagozódásukkal, melyek térfogatukkal és természetességükkel hangsúlyt képeznek a térben. A Požegai-medence 
kulturális tájképe specifikus helyzetét és felismerhetőségét illetően, ahol a hegyek sötét színeivel szemben a 
különböző kultúrákkal bevetett művelt területek világos síkjai dominálnak, melyeket átszőnek a víz vonalas elemei.  

3. Bilogora-moszlavinai térség
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A tájkép természeti jellemzőit a termékeny Lonja-Ilova medence (120 - 160 m tengerszint feletti magasságig) 
határozza meg, a környékbeli hegyek lejtőitől (Bilogora, Moszlavinai hegy) körülölelve. A domborzati jellegnek 
köszönhetően kialakultak a mocsarak és halastavak, melyek közül néhányat gazdasági célra használnak 
(halnevelde). A vidéket a Česma-folyó határozza meg, meljnek medencéje legyező alakú és számos folyócskából 
áll, melyek a Bilogora és Moszlavinai-hegy (Moslavačka Gora) területén erednek. A természetes vegetáció a 
vegyes lobhullató fákból álló erdőkben nyilvánul meg.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők a városok (Belovár-Bjelovar, Kőrös-Križevci, Kapronca-Koprivnica), 
infrastrukturális elemeikkel és nyílt területeikkel. A falvak a központi településekkel utakkal vannak összekötve, 
melyek mellett lineárisan fejlődnek, ezért nem léteznek nagyobb megszakítások (távolságok) a szomszédos 
települések között. A kultúrnövényekből álló mozaikok foglalják el a területek nagy részét, melyek között egymásba 
szövődnek a szabálytalan alakú tavak, halastavak és egyéb vízfelületek. A vegyes rendeltetésű mezőgazdasági 
területek adják a térség alaprajzolatát és teszik ki az antropogén tájkép legnagyobb részét.   

A tájkép vizuális látványát a vízfelületek organikus formái határozzák meg a viszonylag sík, szűk és hosszúkás 
mezőgazdasági területeken, ami specifikus területi mintázatot hoz létre. A kulturális értéket az észrevehető 
antropogén struktúrák (szakrális és világi építészet) jelentik az urbánus területeken belül, míg a vidéki területeken 
az olajmezők, a faipar és a mezőgazdaság műtárgyai emelkednek ki.  

4. Északkelet-Horvátország

A tájkép természeti jellemzőit a domborzatilag tagolt terület képezi, melyben váltakoznak a hegyek magasan fekvő 
területei, a dombok alacsonyabban fekvő területei és a folyók alluviális síksági területei. A hegyek magasan fekvő 
területeit erdők borítják, melyek legfőképp hegyi bükkből és fenyőből állnak és ahol a legmagasabb csúcsok 1000 
m tengerszint feletti magasságot is elérnek. A dombok alacsonyabban fekvő részein található elegyes erdők 
antropogén hatásrkis tagolt területeket foglalnak el. 

Az antropogén (és kulturális) és tájalkotó tényezőket a városok határozzák meg, melyek lineárisan fejlődnek a 
folyók (Krapina, Száva, Lonja) alluviális síkságai és mellékfolyói mentén. A városok fejlődési fázisai világosan 
láthatók az építészetben, de legfőképpen a nyílt területek alakításában, ezért a térség legjelentősebb városa 
Zágráb. Zágrábon kívül fontosak a kisebb városok is (Krapina, Lepoglava, Ivanec), melyek az urbánus központokat 
képezik Zagorje dombos-hegyes területein. A hegyek lábát képező területek viszonylag sűrűn lakottak, mert a terep 
lehetővé teszi a termelést. A kulturális tájképet mezőgazdasági területek képezik a szántók, szőlők és 
gyümölcsösök, valamint legelők, mezők és kertek felaprózott mozaikjaival fedett dombokon. 

A tájkép vizuális látványa a többféle vegetáció dominanciájában fejeződik ki. Jellemzőek a széles, nyitott látképek a 
hegytetőkről a folyók és egyéb vízfelületek völgyeire, valamint a környékbeli alacsonyabb dombos területekre. A 
hegyi térség függőleges tagoltsága hatással volt hangulati értékére is, a szűk és zárt látképekkel együtt. A terület 
vizuális képét meghatározza a vasúti, közúti, folyami és távvezeték infrastruktúrák iránya.  

5. Žumberak és Samobori-hegység

A táj tájképi jellegét a hangsúlyozott csúcsokkal és a magasabb részekről a hegyek lábáig futó, domináns 
folyóvölgyekkel gazdagon tagolt domborzat határozza meg. A természetes növénytakarót a lombhullató erdők és 
mezőkkel, növényzettel benőtt területek alkotják. A területet szintén jellemzi a karsztos formák jelenléte, mint 
amilyenek a barlangok és üregek.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők a kis szétszórt falvakban mutatkoznak meg, nagyobb művelt 
területek nélkül. A kisebb művelhető területek (rétek, szántók és legelők) váltakoznak az erdei területekkel a 
települések területén belül és kívül, melyek akár 800 m tengerszint feletti magasságon helyezkednek el. Ezek a 
területek a Plješivica és Japetić dombok lábánál elhelyezkedő szőlőkkel a kulturális tájkép területi mintázatának 
fontos részét képezik. A falvak fa alapú hagyományos építészete a templommal/kápolnával, valamint a régi 
városok romjaival képezik a terület felismerhető képét, míg az urbánus jelleggel bíró városok közül Samobor 
található itt. 
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A táj vizuális látványa a terület erdősültségében nyilvánul meg, valamint a felismerhető domborzati formákban, 
melyek magasabb tengerszint feletti részein szétszórt kis falvak helyezkednek el, mozaikszerű mezőkkel.  A 
hegyek vizuális hátteret biztosítanak nagyobb távolságokból nézve.  

6. Korduni fennsík

A táj tájképi jellegét a nagy mészkőfennsík határozza meg, melyet nyugatról a Kupa folyó, keletről a Petrova gora – 
Žumberak hegyei, valamint nyugaton a goransko-likai hegyek vesznek körül. Habár a térséget a geomorfológiai 
formagazdagság jellemzi, azok gyengén olvashatók le a térben a sűrű természetes vegetáció miatt, melyet 
legnagyobb részt elegyes erdők és a szukcessziós területek képeznek.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezőket Karlovac és Ozalj városok alkotják, melyek közvetlenül a 
tájegységi régió határán helyezkednek el. Nagy jelentőséggel bírnak a Slunja és Duga Resa kisvárosokhoz hasonló 
városok, melyekhez a környékbeli települések és falvak kapcsolódnak. A kulturális tájképet kis apró 
mezőgazdasági parcellák képezik a folyók mellett (Mrežnica, Kupa, Korana és Dobra), ami markáns elemet képez 
a térben.  

A táj vizuális látványát az olyan karsztfolyók képviselik, mint a Kupa, Dobra, Korana és Mrežnica, valamint a 
kanyonok, melyek specifikus természetes antropogén rendszert képviselik.  

7. Gorski Kotar

A táj tájkép jellegét a fennsíkok erdős, hegyes területe alkotja, mely hirtelen és meredeken emelkedik a Kvarner 
fölé hegycsúcsaival, melyek elérhetik az 1500 m tengerszint feletti magasságot is. A természetesség magas foka a 
védett területekben és a természeti jelenségekben nyilvánul meg.  A területen az elegyes erdők vegetációja 
érvényesül, melyek közül a hangsúly az örökzöld erdőkön van, a szürke sziklás karsztos hegycsúcsokkal 
kombinálva.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők a városok (Ogulin, Delnice), melyek mellett fontos infrastruktúra 
elemek helyezkednek el. Ugyanígy fontosok a kisebb urbánus egységek és a hozzájuk gravitáló települések 
(Ravna Gora, Skrad, Mrkopalj), melyekhez a mezőgazdasági területek kulturális tájképe kapcsolódik. Nagyon 
kevés művelhető terület van, így a rétek és a legelők teszik ki a tájkép főbb elemeit. A nagy tengerszint feletti 
magasságokon a legelők dominálnak, a sziklás részeken, melyek általában elhagyatottak. 

A táj vizuális látványát képezik a tavak, melyek lapos elemként tűnnek ki az erdők sötét teréből. A terület 
természetessége a sötét, zárt és erdős környezetben nyilvánul meg a kicsi és szétszórt kulturális egységekkel 
szemben (legelők és művelhető területek). A zárt látképek uralkodnak, míg helyenként nyílt panorámalátképek 
jellemzik a magasabb tengerszint feletti magasságokat.  

8. Lika

A tájkép természeti jellemzői első sorban azok a térséget egyértelműen meghatározó hegyláncok, amelyek egyúttal 
a fennsík határát képezik. A térség déli határa a Velebit hegység, nyugaton a Velika Kapela, északon a Mala 
kapela, keleten pedig a Lička Plješivica határolják. A fennsíkot kisebb hegyláncok szelik át, melyeken 
karsztmezőket fognak közre, ilyenek a Gacko-i, a Lika-i és a Krbava-i karsztmezők. A természetes növénytakarót a 
lombhullató, tűlevelű és vegyes erdők, természetes füves rétek és növényzettel takart földek képezik. Mivel 
karsztvidékről van szó, a terepen számos völgyszurdok, víznyelő, köves térség és üreg található, vízrajzát pedig 
források, föld alá bukó patakok és kisebb állóvizek jellemzik. 

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők közül kiemelkedő szerepük van a nagyobb településeknek (Otočac, 
Gospić, Gračac), melyek a folyómenti (Lika, Gacka, Krbva) termékeny mezők és egyéb vízfelületek mellett 
helyezkednek el. A térség vidékies jellegű, egyetlen nagyob városias központja Gospić, míg a többi helység sürűn 
beépített, nyitott, közvetlen kulturális környezetbe illeszkedő központi térrel rendelkező település. Az 
alacsonyabban fekvő részeken különböző művelésű mezőgazdasági területek fekszenek, míg a magasabban fekvő 
övezetet a legeltetéses állattartás jellemzi.  

A táj vizuális látványát a meredek hegyoldalak által zárt, különböző rendeltetésű meliorált mezők mértani formái 
határozzák meg, ahol a lapos és szabályos jelleg találkozik a dinamikus erdei környezettel. A térbeli kontrasztot a 
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világos tónusok teremtik meg, melyekből kiemelkednek a közeledési útvonalak, köves és mezőgazdasági területek, 
szemben a tájat uraló magashegyi, sötétebb árnyalatú vegetációval.  

9. A Velebit hegység magashegyi övezete

A Stratégia különböző térbeli intézedései nem érintik a fenti tájegységet, így azt a Tanulmány nem taglalja. 
10. Kvarner-öböl és a Velebit térsége

A táj tájképi jellegét a parton hangsúlyosan az Učka-hegy és a Velebit-hegység határozzák meg, valamint a 
Kvarner-öböl nagy szigetei, Cres, Krk, Rab és Pag.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők közül kiemelkedő szerepük van a partmenti városoknak, Fiumének 
(Rijeka), Abbáziának (Opatija), Zenggnek (Senj), Karlobagnak és a Cres-, Rab-, Pag- és Krk- szigeteken található 
központoknak, melyek különböző funkciójú és rendeltetésű övezetekkel rendelkeznek. Funkciója és területi fekvése 
miatt a legnagyobb hatást Fiume (Rijeka) városa gyakorolja, mint a térség legnagyobb városi központja, míg a 
szigeteken fekvő városok megőrizték vidékies jellegüket és a települések központi szerkezetét. A kulturális tájképet 
szárazfalakkal tarkított mezőgazdasági területek és legelők alakítják, melyek típus, nagyság, elhelyezkedés és 
természeti feltételek szerint különböznek egymástól. Andlar (2012.) a horvát tengermellék térségében 
nyilvántartásba vette és leírta a kívételes értékű kulturális tájakat, amelyekből 24 (Cres-i olajfa ligetek, Učka-i 
legelők stb.) a Kvarner-Velebiti régióban található.  

A táj vizuális látványát az Učka és Velebit meghatározó hegyláncai alakítják. A tájkép függőleges felosztásáról 
tanúskodnak a rugalmas terepviszonyok, valamint a nyílt tengerre és szomszédos országokra panoráma kilátást 
nyújtó hegycsúcsok. A tér mikrohangulati értékét a különleges mintákkal rendelkező kulturális tájkép, az építési 
technika és a termőföldhasználat módja adják meg.  

11. Isztria

A tájkép természeti jellemzői a nyugaton sekélyebb és tagoltabb, keleten pedig meredekebb partvonal. A 
növénytakaró és a talajtípus szempontjából egyértleműen három tájegységet különböztethetünk meg, amelyek 
színben és szerkezetben is eltérnek egymástól. A nyugati partot vörös talaj jellemzi, amiről a vidék a Vörös Isztria 
nevet kapta. A középső részt, azaz a Szürke Isztriát szürke, agyagos talaj jellemzi, míg a keleti részt köves 
talajának köszönhetően Fehér Isztriának nevezik. 

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők közül kiemelkedő szerepük van a vidékies és városias tájképhez 
sorolható városoknak és településekenek. A városok közül jelentős városi központnak számítanak Pula, Rovinj, 
Poreč és Umag, míg a félsziget belsejében található Pazin, Buzet és Žminj vidékies jellegűek. Andlar (2012.) 
szerint Szürke Isztriát a kisebb települések füzére és a vegyes művelésű (olajfa, szőlő) törmelékes-üledékes flis 
teraszok alkotják, míg Vörös Isztriát a karszt fennsík sugaras, nyitott/zárt, szabálytalan alakú mezői, erdei és rétei 
jellemzik, melyek a központi fekvésű, természetes magaslatokon/dombokon fekvő településeket veszik körül.  

A táj vizuális látványát azok a zárt, védett egységek határozzák meg, amelyek különleges földrajzi és 
geomorfológiai jellemzőkkel bírnak. Emiatt a térség nem fogható fel egységes területként, ami Isztria belső és 
partmenti, eltérő tájelemeiben is megnyilvánul.  

12. Észak-dalmát karsztfennsík

E régió tájképének természeti jellemzői a kisebb tájalakzatok (különböző méretű zárt vízvezetők), száraz völgyek 
és üregek, tektonikus süllyedések és nagyobb kanyonszerű formák (Krka, Čikola, Zrmanja). A természetes 
növénytakaró kisebb foltokban lombhullató erdőkből, valamint változó növényzetű területekből áll. A régió 
legnagyobb részét természetes, bokros vegetációval váltakozó füves rétek foglalják el. A legfontosabb természeti 
elemet a Vransko, Prokljansko és Visovačko tavak, valamint a Karin-tenger vízfelületei jelentik.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők közül kiemelkednek a különleges, völgyek mellett elhelyezkedő, 
aprófalvas, vidékies települések. A vidékies egységekhez a településeken kívül található, nyílt, extenzív jellegű 
legelők is hozzátartoznak. A száraz kőfalas építkezés a művelhető területekhez kötődik; a falakat kerítésnek, vagy 
az állatartás során istállónak használják. A nagyobb, városias jellegű települések a tengerparton találhatók: ezek 
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közül Zadar és Šibenik kulturális és történelmi központként emelkedik ki; a városokban számos nyitott zöldterület 
található. Az említett városok mögött mozaikszerű művelhető területek kísérik a településeket és a forgalmi 
infrastruktúrát, mely terén Ravni Kotari térsége a legjelentősebb. 

A táj vizuális látványát az egyedülálló, jellegzetes fennsík és a tradicionális építkezési móddal elkerített telkek 
határozzák meg. A térbeli identitás fontos eleme a folyókanyonok, tenger és tavak látványa.  

13. Zadari és šibeniki szigetvilág

A Stratégia különböző térbeli intézkedései nem érintik a fenti tájegységet, így azt a Tanulmány nem taglalja. 
14. Dalmát hegyvidék

A tájkép természeti jellemzőit illetően, a három domborzati elem körül kiemelkednek Dinári-hegység, a Svilaja, 
Mosor és Biokovo hegyláncai, a Petrovo, Sinjsko és Imotsko karsztmezőt magukba foglaló süllyedések, illetve a 
karsztmezők körüli mészkő fennsíkok. A többi fontos tájkép elem közül kiemelkedik a Cetina-folyó, a kanyonnal és 
a környező karsztmezőkkel, a Peručko-tó és az Imotski-tavak hidrológiai-morfológiai jelensége. A hegyvidéket 
kopár sziklák és gyér természetes vegetáció jellemzik.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők a funkcióban, szerkezetileg, formájukban és térbeli 
elhelyezkedésükben különböző, vidékies településeken keresztül nyilvánulnak meg. A városok (Vrlika, Sinj, Trilj) a 
Cetina folyót szegélyező termékeny mezőkön, fontos közlekedési útvonalak mentén alakultak ki. A térség 
belsejében található karsztmezők kulturális képe a domborzathoz, csatornákhoz és utakhoz igazodik. Az egykori 
állattartás nyomairól a száraz kőfalak és a talajhasználat jellege tanúskodnak.  

A táj vizuális látványát a Svilaja-, Mosor- és Dinara hegycsúcsokról nyíló széles panoráma, az infrasrukturális 
létesítmények világos és sötét színei, a szétszórt települések és a művelhető területek mozaikja határozzák meg. A 
karsztmezők tónusai és szerkezete a gyér vegetációjú hegymasszívummal vizuális kontrasztot alkotnak. 

15. Közép- és Dél-Dalmácia parti térsége

A tájkép természeti jellemzőit a szárazföldi partsáv Mosor-, Biokovo- és Snježnica-hegységek csúcsai által 
függőlegesen tagolt, váltakozó tájai, a nagyobb szigetek (Hvar, Korčula, Brač) és a Pelješac-félsziget határozzák 
meg. A térségben számos kisebb sziget is található; ezek egymással párhuzamosan, a Dinári-hegység 
északnyugat-délkeleti irányát követik.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők első sorban a parti városok, melyek közül Split és Dubrovnik a 
legjelentősebb. A tájegység építészeti értékei Horvátországban és Dalmáciában történelmi értékük és 
megóvottságuk miatt a legjelentősebbek közé tartoznak. Andlar (2012.) a régió vonatkozásában kivételes értékű 
kulturális tájakat (legelőket, olajfa ültetvényeket, völgyszurdokokat és mezőket) említ, melyek Brač, Hvar, Korčula 
és Mljet szigeteken találhatók; a településeken kívül intenzív teraszos, kőfalas oliva- és szőlőültetvény-rendszerek 
találhatók. 

A táj vizuális látványát a nyílt tenger és a szomszédos szigetek határozzák meg; az élmény értéke a tengerszint 
feletti magassággal együtt növekszik. A régi városközpontokat és településeket szűk utcák látványa jellemzi. 
Történelmi hagyományaik miatt érdekes helyi hangulati értékkel rendelkeznek Dubrovnik, Stari Grad, Ston, Konavle 
stb., melyek élmény-szintje és látványa a tenger felőli oldalról fokozódik. 

16. A Neretva alsó folyása

A tájkép természeti jellemzőit Neretva folyó deltája határozza meg. A deltát északon és északkeleten a Dinári-
hegység lejtői szegélyezik, délen az ún. Podgradinsko-Slivanjska hegység található, míg nyugaton a delta a tenger 
folyamatos hatásának van kitéve.  

Az antropogén (és kulturális) tájalkotó tényezők közül kiemelkednek a folyó 12 ága között elterülő meliorált 
területek. A nagy kirejedésű karsztmező és vegyes művelésű folyóvölgy által meghatározott kulturális tájképbe 
illeszkednek a városok, nagyobb települések és fontos közlekedési útvonalak. A fontosabb városok közül a 
folyóparton fekvő Metković és Opuzen kiemelt jelentőségű, míg a legnagyobb tengerparti város Ploče. Andlar 
(2012.) kiemeli, hogy a Neretva-völgy egyes megművelt részein fennmaradt a tradicionális földművelési mód, amely 
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a mocsaras talaj egyes parcellákra történő átemeléséből áll. A parcellák mintázatát vízcsatornák és a szabálytalan 
négyszög alakú megművelt területek területek váltakozása alakítja.  

A táj vizuális látványát a műveléstől függően, különböző parcella-felosztással mintázott mezőgazdasági 
termőterületek határozzáka meg. A térségben a természetes karszt és mocsári vegetáció váltakozik. A parcella-
felosztás a sziklás-karsztos dombokról látható át a legjobban, míg a parcellák a termesztett kultúráktól függően 
vegetáció takarja. 

3.3.5 Talaj 

Szennyező anyagok mennyisége a talajban 

A Mezőgazdasági termőföld szennyezés elleni védelméről szóló szabályzat (Hivatalos Közlöny 9/14 sz.) 
meghatározza a szennyezőanyagokat, a szennyezés forrásait illetve a szennyezőanyagok talajban lévő 
legnagyobb megengedett mennyiségét, de csak a mezőgazdasági termőföld esetében, azonban semmilyen 
gyakorlati akadálya nincs annak, hogy az előírásokat más talajtípusokra is alkalmazzák. Mivel a talajvédelemnek 
nincs normatív, egységes törvénybe foglalt kerete, hanem az egyes talajhasználati módokhoz igazították, nehéz 
felállítani egy egységes talajállapot monitoring rendszert, ill. rendszeres talajállapot-figyelést megvalósítani. A 
talajban található szennyező anyagok előírt határértékei nem vonatkoznak az egyéb rendeltetésű talajokra (pld. 
erdei talaj, települések, parkok és játszóterek, ipari parkok), ami megnehezíti a szennyezett vagy potenciális 
szennyezésnek kitett helyszínek azonosítását és rendszeres felügyeletét, valamint az esetleges, talajban történő 
változások megfigyelését. 

A legfontosabb szennyezés-források antropogén eredetűek. Az antropogén szennyezés-források a következők: 
ipari termelés és szolgáltatások, ipari hulladék, kommunális hulladék, olajipar, bányászat, erőművek, raktárak, 
katonai tevékenységek, közlekedés, szállítás során történő szennyezések, mezőgazdasági tevékenységek, 
balesetek, stb. 

A szennyezés helye olyan helyszín, ahol igazolni lehet a szennyező anyagok jelenlétét, méghozzá olyan 
koncentrációban, amely veszélyt jelent az emberi egészségre és a környezeti elemekre (talaj, felszín alatti és 
felszíni vizek, levegő). A Horvát Köztársaság hulladékokkal legszennyezetebb területei hosszú távú, nem megfelelő 
gazdasági (technológiai) hulladékkezelési tevékenységek miatt jöttek létre; ezeket ún. „fekete pontoknak“ nevezik. 
A 2007-2015. közötti Hulladékgazdálkodási Terv 13 fekete pontot határozott meg, összesen mintegy 710 000 m2 
területen. A fenti 13 helyszínből négy 2012. végéig szanálásra került, hat esetében jelenleg is tart a szanálás, 
három helyszínen pedig a szanálás előkészítése zajlott. Az alábbi táblázat a Horvát Köztársaság területén található 
ún. „fekete pontok“ helyzetét mutatja be a 2009.-2012. közötti, környezeti állapotra vonakozó jelentés alapján  (3.18 
táblázat). 
3.14 táblázat: A Horvát Köztársaság területén található ún. „fekete pontok“ szanálási státusza 
(Forrás: 2009.-2012. közötti, környezeti állapotra vonakozó beszámoló. Módosította: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Sorszám Fekete pont Szanálási státusz 
1. Obrovaci Timföldgyár medencéi Szanálás folyamatban 
2. Salonit d.d. Gyár Szanálás folyamatban 
3. Lemić brdo – Karlovac mellett Szanálás folyamatban 
4. Salaklerakó – Kaštelai-öböl Szanálás folyamatban 
5. Kokszüzem – Bakar Szanálás befejeződött 
6. Salaklerakó - Plomin I. Hőerőmű Szanálás befejeződött 
7. Foszfogipsz lerakó – Petrokemija Kutina Szanálás előkészületben 
8. Olajos iszap – Botovo Szanálás előkészületben 
9. Sovjak, Rijeka mellett Szanálás folyamatban 
10, Elektróda és vasötvözet gyár - Šibenik Szanálás folyamatban 
11. Borovo gyár - Vukovár Szanálás befejeződött 
12. Salbunara strand – Biševo sziget Szanálás befejeződött 
13. DIV d.o.o. (TVIK csavargyár) -  Knin Szanálás előkészületben 

99



A 2017-2022. közötti Hulladékgazdálkodási Terv hat szanálatlan fekete pontot azonosított a Horvát Köztársaság 
területén. Ezek a következők: 

− Obrovaci Timföldgyár medencéi  
− Salonit d.d. Gyárral szemben lévő part – Kosica 
− Salaklerakó – Kaštelai-öböl 
− Olajos iszap - Botovo  
− Sovjak üreg, Rijeka melett 
− DIV d.o.o. (TVIK csavargyár) -  Knin. 

A felsorolásból megállapítható, hogy a szanálatlan „fekete pontok“ száma a két terv közötti időszakban kilencről 
hatra csökkent. A listáról a következő „fekete pontok“ kerültek ki: Lemić brdo, Petrokemija Kutina és a Šibeniki 
Elektróda és Vasötvözet gyár (TEF Šibenik). A Lemić brdo nevű helyszín lekerült a fekete pontok listájáról, miután a 
szanálási folyamat 2016. novemberében, másfél évig tartó munkálatok után befejeződött. A TEF Šibenik helyszín 
szanálása szintén véget ért, a munkálatok 2015-ben fejeződtek be, így ez a „fekete pont“ is lekerült a listáról. A 
Petrokemija Kutina foszfogipsz lerakójának szanálása az átfogó projekt keretében tervbe volt véve;  a szanálási és 
lerakó bezárási költségeket a tulajdonosnak kellett volna viselnie, azonban a helyszín lekerült a „fekete pontok“ 
listájáról. Az alábbi ábrán a (szanált és szanálatlan) „fekete pontok“ horvátországi elhelyezkedése látható, beleértve 
az említett Petrokemija Kutina területén található foszfogipsz lerakót (3.46. sz. ábra). 
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3.28 ábra: »Fekete pontok« a Horvát Köztársaság területén (Forrás: 2009.-2012. közötti, környezeti állapotra 
vonakozó beszámoló. Módosította: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

JELMAGYARÁZAT: 

- SZANÁLT HELYSZÍNEK  
- SZANÁLÁS FOLYAMATBAN 
- ELŐKÉSZÍTÉS ALATT 

A szanálás, finanszírozás és társfinanszírozás a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap illetékességébe 
tartozik. Az aktív jogi személyek tulajdonában és használatában lévő helyszínekre a „szennyező fizet“ elv érvényes, 
így a környezetvédelmi szennyezéssel keletkezett költségeket a tulajdonos vagy a helyszín használója viseli. 
Ennek megfelelően a hat szanálatlan fekete pont közül kettőre a „szennyező fizet“ elv érvényes: ezek a Botovoi 
mosó és fertőtlenítő állomás, valamint az egykori Knini TVIK csavargyár területén találhatók.  
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A nehézfémekkel szennyezett helyszínek leggyakrabban As-t (arzént), Cd-t (kadmiumot), Cr-t (krómot), Cu-t 
(rezet), Hg-t (higanyt), Ni-t (nikkelt), Pb-t (ólmot) és Zn-t (cinket) tartalmaznak. A fenti elemek maximális 
megengedett koncentrációját (az arzén kivételével) a mezőgazdasági termőtalajban a  mezőgazdasági termőföld 
szennyezés elleni védelméről szóló Szabályzat határozza meg. A felsorolt fémek megnövekedett koncentrácija 
veszélyezteti a mezőgazdasági termelést, környezetet és emberi egészséget. 
3.15 táblázat: Fő statisztikai paraméterek összehasonlítása az egyes régiók, Horvátország és Európa 
vonatkozásában (Forrás: 2009.-2012. közötti, környezeti állapotra vonakozó beszámoló.) 

Elemek (mg/kg) 
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Ho
rv

át
 

te
ng

er
pa

rt 

Min 2,5 0,2 18 7 0,005 10 10 23 

Med 18 1,1 121,2 35,5 0,08 74,6 48,7 108 

Max 105 9,5 443,9 429 1,414 261 177 341 

Ho
rv

át
 

he
gy

vid
ék

 Min 2,5 0,2 22 6,4 0,01 11 14 33 

Med 15 0,6 85,9 24,6 0,105 52,8 39 104 

Max 74 15,5 212 85 1,195 289 136 638 

Kö
zé

p-
Ho

rv
át

or
sz

ág Min 1,8 0,2 28 3 0,005 12 14 28 

Med 8,4 0,2 74 19 0,05 33 27 73 

Max 59 9,4 524 248 4,535 427 217 477 

Sz
áv

am
en

te
 Min 0,5 0,2 37 4 0,005 9,2 15,6 42 

Med 9 0,2 77,75 19,6 0,04 34,95 25,4 74 

Max 53 11 502 171,6 0,850 215 145,3 269 

Dr
áv

am
en

te
 Min 0,5 0,2 37 5,3 0,005 11 15 34 

Med 10 0,2 75 21 0,035 31,2 25,3 74 

Max 92 7,1 209 239,1 0,640 195 699 1432 

Ho
rv

át
ro

rs
zá

g Min 0,5 0,2 18 3 0,005 9,2 10 23 

Med 12 0,4 88,2 25,4 0,06 47,5 33 88 

Max 105 15,5 524 429 4,535 427 699 1432 

Eu
ró

pa
 

Min 0,32 <0,01 <3 0,81 0,005 <2 5,3 <3 

Med 7,03 0,145 60 13 0,037 18 22,6 52 

Max 282 14,1 6230 256 1,35 2690 970 2900 

A fenti táblázat (3.19 táblázat) adatai alapján a legmagasabb arzén koncentrációkat (2,5-105 mg/kg,  18 mg/kg-os 
középértékkel) a horvát tengermellék talajaiban mérték, méghozzá Észak-Dalmáciában (Obrovac – Evernik 
térsége, a Drniši platóig); ez valószínűleg a bauxit lelőhelyek jelenlétével függhet össze.  

A legnagyobb kadmium koncentrációt (15,5 mg/kg) a horvát hegyvidéken, Udbina tágabb környezetében jegyezték 
fel, ami valószínűleg összefügghet a térséget jellemző korábbi katonai tevékenységgel. Magas kadmium 
koncentrációt jegyeztek fel a Szávamente és Drávamente térségében, méghozzá a Száva, Dráva, Mura és Duna 
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folyók szűk, üledékes árvízi sávjában, ami az utóbbi két évszázad felvízi bányászati és ipari tevékenységeivel 
magyarázható.  

A legmagasabb króm koncentrációt Horvátország középső részén Trgovska és Zrinska gora térségében, valamint a 
Medvednica keleti részén (Donje Orešje) találták, ami az aljzatban található ultrabázisos kőzettel függ össze. A 
legtöbb krómot Horvátország partmenti talajai tartalmazzák (középérték: 121 mg/kg); a legmagasabb értékeket 
Ravni Kotari (Benkovac) és Obrovac térségében mérték, ami a bauxit lelőhelyek által okozott króm dúsulására utal.  

A legtöbb rezet is Horvátország partmenti talajai tartalmazzák; ennek koncentrációja kétszer magasabb a többi 
horvát régiónál. A koncentráció értéke 7 és 429 mg/kg között váltakozik, a középérték 35,5 mg/kg. A réz 
kifejezetten antropogén eredetű, leginkább az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló területeken, első sorban 
szőlőültetvényeken található. Különösen magas értékek jellemzik Bakar és a Vinodoli öböl, a Drniši-plató, a 
Neretva-delta, Konavle, valamint Cres, Pag, Vis, Korčula és Mljet szigeteket, ahol a koncentráció rendszeresen 50 
mg/kg feletti, de gyakran meghaladja a 85 mg/kg értéket.  

A lenagyobb  higanykoncentrációt Horvátország középső részén mérték (4,5 mg/kg). Kiemelkedő koncentrációkat 
mértek az Ivanščica és Kalnik hegység legmagasabb régióiban, ami geogén eredetre utal. A Gorski Kotar túlnyomó 
részét 0,2 mg/kg feletti higany koncentráció jellemzi, aminek majdnem a fele 0,5 mg/kg feletti értékekből tevődik 
össze. Ez a fajta dúsulás a Gorski Jotar teljes térségét jellemzi, és a paleozoikumbeli komplex kőzetben zajló 
ásványképződéssel (cinnabarit) függ össze, főleg a térség északnyugati részén, ahol a maximális értékek elérik a 
1,2 mg/kg-ot.  

A geogén nikkel első sorban a tengerparti és Gorski Kotarral határos vidék talajait terheli. A koncentráció a 10 és 
261 mg/kg közötti skálán mozog, magas, 74,6 mg/kg-os középértékkel. A legmagasabb nikkel koncentrációt 
Horvátország középső részén, a Medvednica keleti részén (Donje Orešje), illetve a banovinai Zrinska Gora 
térségében mutatták ki. Ennek oka az ultrabázisos és magma bázisos aljzatkőzet jelenléte.  

A legnagyobb ólom koncentrációt a Drávamentén, illetve a Dráva és a Mura völgyében mérték, ami a felvízi 
antropogén hatásokkal, elsősorban bányászattal és ipari tevékenységgel magyarázható. A legnagyobb 
ólomterhelés a tengerparti talajokat jellemzi, ahol a koncentráció általában 46 és 60 mg/kg között mozog, miközben 
a középérték a teljes régió szintjén 48,7 mg/kg-ot tesz ki. A legmagasabb koncentrációt a Velebit-hegység tövében, 
a Dalmát hegyvidéken, illetve a közép-dalmáciai Brač és Hvar szigeteken mérték. Magas ólom koncentrációt 
mértek továbbá Horvátország hegyvidéki részén, a Gorskog Kotar hegyvidéki térségében (Risnjak) és Likában 
(Velebit). A tengerparton és Horvátország hegyvidéki részén tapasztalt eltérések a vörös talaj szerkezetével és 
légköri szennyezéssel magyarázhatók.  

A legmagasabb cink koncentrációt a Drávamentén, a Dráva, Mura és Duna menti alluviális üledékes talajban, de 
főképp a Dráva völgyében mérték, ami a hosszan tartó felvízi bányászattal és ipari tevékenységgel hozható 
összefüggésbe. A legmagasabb középértékek a tengerpartot és Horvátország hegyvidéki részét jellemzik (108 i 
104 mg/kg), ami kétszer több, mint az európai átlag (52 mg/kg). Magas koncentrációk fordulnak elő a Velebit-
hegység tövében található tengerparton, illetve Közép- és Dél-Dalmácia teljes területén (A Horvát Köztársaság 
környezeti állapotára vonakozó beszámoló, 2014). 

Talajerózió 

Az erózió okozta talajkárosodás Európa vezető degradációs folyamata. Az EEA becslése szerint a víz általi erózió 
105 millió ha-t, azaz Európa területének 16%-át sújtja, míg a szél által okozott erózió 42 millió ha-t veszélyeztet. 

A víz általi talajeróziót számos tényező (pld. klíma, földhasználat módja, talajtakaró, talajszerkezet, dölésszög és 
talajkarbantartás) befolyásolja. A víz okozta talajerózió valós kockázata azt a valós és aktuális kockázatot jelenti, 
melynek megállapítása során a talajtakarót és a földhasználat módját is figyelembe vették. A valós eróziós 
kockázat bemutatását az alábbi térkép tartalmazza (3.47 ábra). 
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 3.29 ábra: Víz általi talajerózió valós kockázata (Forrás: A Horvát Köztársaság környezeti állapotára vonakozó 
beszámoló, 2014) 

A fenti térkép alapján megállapítható, hogy a Horvát Köztársaságban az erózió szempontjából a mezőgazdasági 
termőföld van a legérzékenyebb helyzetben, így a termőterület 23,2 % magas kockázati osztályba tartozik, míg 
23,1 % mérsékelt eróziós kockázatnak van kitéve. Az erdei talaj főleg a karsztövezetben van kitéve a víz általi 
eróziónak, így a mérsékelt valós kockázat az erdei talaj 44,8 %-át érinti. 

A víz által kiváltott talajeróziótól eltérően, ahol az erodálódó anyag bizonyos utat követ, a szél által sodort anyag a 
környezetbe szóródik. A szél általi erózióval kiváltott porkibocsátás a legnagyobb forrása azoknak a részecskéknek, 
amelyek közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolnak a légkör egyensúlyára, és ezen keresztül a globális 
klímaváltozásra, illetve általánosságban véve a környezetre, emberi egészségre és gazdasági tevékenységekre. A 
szél általi erózió főképp azokat a nagysebességű szélnek kitett mezőgazdasági termőterületeket veszélyezteti, 
amelyek rosszul kötő felszíni réteggel rendelkeznek, könnyen megemelhetők és szállíthatók, illetve nincs 
megfelelő, kultúrák vagy növénymaradékok általi védelmük. Az eróziós és depozíciós folyamatok széles területen 
zajlanak és nehezen azonosíthatók.  

3.3.6 Viz
A vizek állapota a Horvát Köztársaság területén víztestek szintjén kerül meghatározásra, amelyek alapszintű 
vízminőségi és elemzési egységet képeznek.  
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3.3.6.1 Felszíni vizek 

A felszíni vizek tulajdonságainak elemzése  a több, mint 10 km2-es vízgyűjtővel rendelkező folyóvizeket és 0,5 km2-
nél nagyobb vízfelszínnel rendelkező állóvizeket érinti. A fenti határérték feletti sávba tartozik az összes 
Horvátországban nyilvántartott folyóvíz mintegy 20 %-a, valamint a nyilvántartott  állóvizek mintegy 98 %. A 
folyóvizek fennmaradó 80 %-a és az állóvizek 2 %-a nagyon kis víztestekből áll, melyek esetében az érvényes 
Vízügyi Irányelv szerint nem kell besorolást végezni, hanem – ahol ez szükséges – az osztályozást egy nagyobb, 
kapcsolódó víztestre érvényes szabályozás szerint kell elvégezni; amennyiben ilyen kapcsolat nincs, a legközelebb 
vagy legalakalmasabb víztestre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni. 

A Horvát Köztársaság felszíni vizeit két vízügyi térségbe - dunai és adriai - soroljuk. 

A dunai vízügyi terület magas felszíni vízkoncentrációval és szerteágazó folyóvíz-hálózattal rendelkezik, főképp a 
pannon régióban. A térség lagnagyobb folyói a Duna, Száva, Dráva, Kupa és Mura, amelyek rendkívül nagy 
vízgyűjtőkkel rendelkeznek (több, mint 10.000 km2). A területen kevés természetes tó található. A vízügyi területet 
két vízgyűjtő medencére, a Száva, valamint a Dráva és Duna al-vízgyűjtő medencéjére osztjuk. 

Az adriai vízügyi terület természetes felszíni vizekben szegény, de a karsztrendszeren keresztül fontos felszín alatti 
vízfolyásai vannak. A csapadékvíz zöme behatol a talaj mélyebb rétegeibe, égeszen azokig a vízhatlan rétegekig, 
ahol a felszín alatti vizek lelőhelyei és az állandó karsztforrások találhatók. Vízfolyások a karsztjelenségek által 
gyengébben érintett területeken jellemzők, melyeken alluviális hordalékok találhatók, a felszín alatti keringés pedig 
nem túl mély. A szigeteken az ideiglenes áradásos vízfolyásokon kívül tulajdonképpen nincsenek felszíni vizek, 
esetenként kisebb  kapacitású források fordulnak elő. 

Felszíni vizek ökológiai és vegyi állapota 

A felszíni vizek víztestének állapota azok ökológiai jellemzőitől/potenciáljától és vegyi jellemzőitől függ; az állapot 
megítélése a fentiekre adott jó vagy rossz osztályzaton múlik.  

A felszíni víztestek ökológiai állapotának megítélése az egyes minőségi, biológiai, illetve alapvető fizikai, vegyi és 
hidromorfológiai jellemzőkre adott osztályzatokon múlik. A vonatkozó minőségi elemek osztályzatai alapján a 
víztesteket öt ökológiai osztályba soroljuk: nagyon jó, jó, közepes, rossz és nagyon rossz. A vízminőségi 
szabványokról szóló Rendelet (Hivatalos Közlöny 73/13) előírja, hogy az ökológiai állapot osztályozása során a 
biológiai minőségi elemek játszanak kulcsszerepet, melyek értéke határozza meg az egyes osztályokba való 
besorolást. A nagyon jó ökológiai minőségi osztályba soroláshoz a biológiai jellemzők mellett az adott osztályhoz 
tartozó alapvető fizikai-kémiai, vegyi és hidromorfológiai sztenderdeket is teljesíteni kell. 

A Rendeletben előírt módon történő ökológiai állapot osztályozás csak olyan víztestek esetében lehetséges, 
amelyeknél megtörtént a bilógiai állapotfelmérés. Olyan víztestekről van tehát szó, ahol végrehajtották a biológiai 
minőségi elemek monitoringját, illetve olyan felvízi víztestekről, amelyekre a biológiai vizsgálatok eredményeit ki 
lehetett terjeszteni (azonos típushoz tartozó víztestek, valamint olyan víztestek, melyek azonos fizikai-kémiai, vegyi 
és hidromorfológiai osztályzattal rendelkeznek). A többi víztest osztályozása a járulékos minőségi szempontok 
alapján történik, oly módon, hogy az összes járulékos elem (alapvető és különleges fizikai-kémiai és 
hidromorfológiai elemek) azonos súllyal esnek latba, miközben a legrosszabbul osztályzott járulékos elem a 
mérvadó. Az alábbi ábrán a folyók és tavak víztesteinek ökológiai állapota látható (intenzívebb színnel szerepelnek 
a teljesebb, biológiai mutatókat  magába foglaló értékeléssel rendelkező víztestek) (3.48 ábra). 
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3.30 ábra: Folyók és tavak víztesteinek ökológiai állapota (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

JELMAGYARÁZAT: 

NAGYON JÓ 

JÓ 

KÖZEPES 

ROSSZ 

NAGYON ROSSZ 
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A Horvát Köztársaság területén 1484 folyami víztest található. E víztestek ökológiai állapota jelentős mértékben 
eltérő, mind az öt ökológiai állapot-osztályt magába foglalja. Az öt ökológiai állapot-osztály a Horvát Köztársaság 
teljes területén közel egyformán van jelen. A legtöbb víztest nagyon rossz minősítést kapott: ebbe a kategóriába 
343 víztest tartozik. Másrészt, amennyiben összehasonlítjuk a jó és nagyon jó állapotú víztesteket a rossz és 
nagyon rossz kategóriába tartozókkal, megállapíthatjuk, hogy több víztestet találunk a jó és nagyon jó 
kategóriában. A vízminőségi osztályok eloszlása szintén területenként, illetve al-vízgyűjtőnként változó képet mutat. 
A legjobb osztályzattal az adriai vízgyűjtő vizei rendelkeznek, ahol a víztestek mintegy 47 % kapott jó vagy nagyon 
jó minősítést, míg a legrosszabb osztályzatokat Dráva és Duna al-vízgyűjtőinek víztestei kapták, ahol a víztestek 
több, mint 50 %-a rossz vagy nagyon rossz ökológiai állapotú. Az alábbi ábra a folyami víztestek ökológiai állapotát 
szemlélteti (3.49 ábra). 

3.31 ábra: Folyami víztestek ökológiai állapot szerinti eloszlása (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

FENT: VÍZTESTEK SZÁMA 

BALRA LENT: NAGYON ROSSZ, ROSSZ, KÖZEPES, JÓ, NAGYON JÓ, VÍZTESTEK SZÁMA 

OSZLOPOK: HORVÁT KÖZTÁRSASÁG – DUNAI VÍZÜGYI TERÜLET – DRÁVAI AL-VÍZGYŰJTŐ – SZÁVAI AL-
VÍZGYŰJTŐ – ADRIAI VÍZÜGYI TERÜLET 

A tavak ökológiai állapota a Horvát Köztársaságban jelentősen meghaladja a folyók állapotát. A legtöbb tó – 
összesen 17 – nagyon jó ökológiai minősítést kapott. Ez a horvát tavak teljes számának mintegy 46 %-át jelenti. 
Azonban, a második leggyakoribb kategória a nagyon rossz ökológiai állapotú víztesteké, amelybe 7 víztest 
tartozik. A tavak ökológiai állapota az egyes vízügyi területeken is jelentős eltérést mutat. Így a dunai területen, ahol 
a Horvát Köztársaság tavainak mintegy 90 %-a található, a tavi víztestek ökológiai állapota nagyjából az országos 
szinten van. Azonban, az adriai terület összes tava közepes vagy rossz ökológiai minősítést kapott. A víztestek 
ökológiai állapotának eloszlását az alábbi ábra szemlélteti (3.50 ábra).  
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 3.32 ábra: Tavi víztestek ökológiai állapot szerinti eloszlása (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

FENT: VÍZTESTEK SZÁMA 

BALRA LENT: NAGYON ROSSZ, ROSSZ, KÖZEPES, JÓ, NAGYON JÓ, VÍZTESTEK SZÁMA 

OSZLOPOK: HORVÁT KÖZTÁRSASÁG – DUNAI VÍZÜGYI TERÜLET – DRÁVAI AL-VÍZGYŰJTŐ – SZÁVAI AL-
VÍZGYŰJTŐ – ADRIAI VÍZÜGYI TERÜLET 

A felszíni vizek kémiai állapota arra utal, hogy a a vizekben, üledékben és a biótákban prioritásos anyagok vannak 
jelen. A prioritásos anyagok osztályozása alapján a felszíni vizeket kémiai állapotuk szerint két osztályba, jó és nem 
kielégítő katagóriába sorolják. A felszíni víztest kémiai állapota abban az esetben mondható jónak, ha a prioritásos 
anyagok átlagos és maximális éves koncentrációja egyik prioritással kezelt anyag esetében sem lépi át a 
meghatározott minőségi határértékeket. 

Azonban, a folyók kémiai állapotának osztályozása a prioritásos anyagok vízoszlopban lévő jelenlétét vizsgáló 
monitoringon alapul. A mérőhelyek rendkívül kis száma és a mért eredmények kiterjeszthetőségének hiánya miatt 
nem történt meg az üledék és a bióták kémiai állapotának osztályozása. Az alábbi ábra a Horvát Köztársaság 
területén található folyók és tavak víztestének kémiai állapotát mutatja be (3.51 ábra). 
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3.33 ábra: Folyók és tavak kémiai állapota (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

JELMAGYARÁZAT: JÓ ÁLLAPOTÚ – NEM KIELÉGÍTŐ ÁLLAPOTÚ 

A víztestek mintegy 8 %-a nem elégíti ki az előírt ökológiai sztenderdeket. Hosszban kifejezve ez a több, mint az 
összes 10 km2-nél nagyobb felületű folyó teljes hosszának 9 %-a. Leggyakoribbak a fémekkel és fémvegyületekkel 
történő szennyezések. Ezek a következők: higany, 97 víztest esetében, valamint kisebb mértékben ólom (37 víztest 
esetében) és nikkel (29 víztest esetében). A növényvédőszer-hatóanyagok közül 8 víztestben jelen van az 
endoszulfán, valamint néhány esetben a klórfenvinfosz, klórpirifosz, pentaklórbenzén és hexaklórbenzén. A 
szénhidrogének csoportjából jelen vannak a policiklikus aromás szénhidrogének, leginkább a fluorantén (61 
víztest), valamint ritkábban az illékony halogénezett szénhidrogének. Az alábbi ábra a folyami víztestek kémiai 
állapot szerinti felosztását mutatja be (3.52 ábra). 
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3.34 ábra: Folyami víztestek kémiai állapot szerinti felosztása (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

FENT: VÍZTESTEK SZÁMA 

BALRA LENT: NEM KIELÉGÍTŐ, JÓ, VÍZTESTEK SZÁMA 

OSZLOPOK: HORVÁT KÖZTÁRSASÁG – DUNAI VÍZÜGYI TERÜLET – DRÁVAI AL-VÍZGYŰJTŐ – SZÁVAI AL-
VÍZGYŰJTŐ – ADRIAI VÍZÜGYI TERÜLET 

A tavak kémiai állapotának osztályozása a 2010-2012. közötti, prioritásos anyagok jelenlétét vizsgáló monitoring 
eredményein alapul. A folyókhoz hasonlóan azon tavak esetében, ahol nem történt monitoring, az osztályozás az 
ismert terhelések hatásainak számszaki becslésével történt, mely során az intenzitási adatokból, valamint a 
pontszerű és szétszóródó kibocsátók térbeli elhelyezkedéséből indultunk ki. 

Prioritásos anyagok koncentrációjával kapcsolatos határérték-túllépést egyetlen egy tó esetében sem állapítottunk 
meg, ami arról tanúskodik, hogy minden tó jó kémiai állapotban van. 

3.3.6.2 Partmenti és átmeneti vizek 

A partmenti és átmeneti vizek ökológiai és kémiai állapota 

A partmenti és átmeneti víztestek osztályozásának legfőbb kritériumát a vizek tipizációja jelenti. A Horvát 
Köztársaság területén 26 partmenti és 25 átmeneti víztestet határoztak meg. 

A partmenti vizek alatt a felségvizek szélességét a nyílt tenger irányában jelző vonaltól egy tengeri mérföldön belül 
kezdődő vizeket értjük, melyek a part irányában az átmeneti vizek külső határáig terjedhetnek. A belső határt a part 
és a szigetek mentén elterülő sekély vizek vonala jelenti. A fenti kritérium mentén kijelölt határon kívül maradnak 
Vis és Biševo nyílt tengeri szigetek. Mivel minden sziget hatékony védelmére szükség van, a Vis és Biševo szigettől 
egy tengeri mérföldre lévő vizek partmenti vizeknek minősülnek. 

Az átmeneti vizek a partmenti vizek és a szárazföld találkozásánál találhatók, ahol a tenger jelentős hatással van 
az édesvizek mozgásának dinamikájára és kémiai jellemzőire. Ezek a víztestek közé soroljuk a folyótorkolatok 
közelében található, a partmenti vizek közelsége miatt részben sós vizeket, melyek egyúttal jelentős mértékben az 
édesvíz hatása alatt állnak. Jelentős tengeri hatás a következő folyóknál érvényesül: Dragonja, Raša és Mirna 

110



Isztriában, Rječina a Kvarneri-öbölben, valamint a Zrmanja, Krka, Jadro, Cetina, a Neretve alsó folyása és az 
Ombla Dalmáciában. 

A kémiai állapot osztályozása és prioritásos anyagok jelenlétének kimutatása érdekében monitoringot hajtottak 
végre az átmeneti és partmenti vizek minden víztestében. Az alábbi képeken a partmenti (3.53 ábra) és átmeneti 
(3.54 ábra) víztestek állapotát mutatjuk be. 

JELMAGYARÁZAT: 

FELSÉGVÍZ HATÁRA – PART, SZIGETEK – FOLYÓK, TAVAK – ÁTMENETI VIZEK 

JÓ ÁLLAPOT – ROSSZ ÁLLAPOT 
3.35 ábra: Kémiai állapot területi eloszlása a partmenti, csoportosított víztestek vonatkozásában (Forrás: Vízügyi 
Igazgatási Terv 2016.-2021.) 
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JELMAGYARÁZAT: PART, SZIGETEK – FOLYÓK, TAVAK – ÁTMENETI VIZEK, JÓ ÁLLAPOT – ROSSZ 
ÁLLAPOT 

3.36 ábra: Kémiai állapot területi eloszlása az átmeneti, csoportosított víztestek vonatkozásában (Forrás: Vízügyi 
Igazgatási Terv 2016.-2021.) 
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Az eredmények jó kémiai állapotot igazoltak az átmeneti vizek csoportosított víztesteinek 68 %-ánál, valamint a 
partmenti vizek csoportosított víztesteinek nem kevesebb, mint 84,6 %-ánál. Az átmeneti vizek 7 csoportosított 
víztesténél nem sikerült jó eredményt elérni. Ezek az Ombla, Jadro, Krka, Rječina, Raša és Mirna átmeneti vizei. A 
jó kémiai állapot elérése a víztestekben kimutatott, klórozott szénhidrogének csoportjába tartozó növényvédőszerek 
határértéken felüli koncentrációja miatt maradt el. Nem sikerült jó kémiai állapotot elérni 4 partmenti víztest 
esetében, méghozzá a Neretva-csatorna Pločei kikötő előtti szakaszában, a Spliti kikötőben, a Bakari-öbölben, 
valamint a Kvarnerić északi részén. Ennek oka a víztestekben kimutatott tributil-ón határétéken felüli jelenléte. Az 
átmeneti és partmenti vizek kémiai állapotának eloszlását az alábbi ábra mutatja be (3.55 ábra). 

3.37 ábra: Átmeneti és partmenti vizek kémiai állapota (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

JELMAGYARÁZAT: 

Fent: víztestek száma 

Átmeneti vizek – Partmenti vizek 

Nincs értékelés – jó – nem kielégítő 

A Vízügyi Igazgatási Terv elkészítése céljából minden egyes átmeneti és partmenti víztest vonatkozásában 
megtörtént a minőségi paraméterek elemzése, illetve az eredmények alapján meghatározásra került a víztestek 
általános állapota. Az alábbi ábrákon a partmenti vizek (3.56 ábra) és az átmeneti vizek (3.57 ábra) ökológiai 
állapotát mutattuk be. 
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JELMAGYARÁZAT: FELSÉGVÍZ HATÁRA – PART, SZIGETEK – FOLYÓK, TAVAK – ÁTMENETI VIZEK; nagyon 
jó állapot – jó állapot – közepes állpot – rossz állapot – nagyon rossz állapot 
3.38 ábra: Ökológiai állapot területi eloszlása a partmenti, csoportosított víztestek vonatkozásában (Forrás: Vízügyi 
Igazgatási Terv 2016.-2021.) 
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JELMAGYARÁZAT: PART, SZIGETEK – FOLYÓK, TAVAK – PARTMENTI VIZEK 

3.39 ábra: Ökológiai állapot területi eloszlása az átmeneti, csoportosított víztestek vonatkozásában (Forrás: 
Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 
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Egyik csoportosított víztestnél sem sikerült nagyon jó ökológiai állapotot elérni. Jó ökológiai állapotúnak bizonyult 
az átmeneti víztestek 44 %-a és a partmenti víztestek 65,4 %-a. Közepes ökológiai minősítést kapott az átmenti 
víztestek nem kevssebb, mint 48 %-a, valamint a partmenti vizek 30,8 %-a. Rossz ökológiai állapotot az átmeneti 
víztestek 4 %-ánál találtak, míg a partmenti víztestek esetében sehol sem mutattak ki rossz ökológiai állapotot. 
Nagyon rossz ökológiai állapotot mindkét területen 1 víztest esetében regisztráltak, ami az átmeneti víztestek 4 %-
át és a partmenti víztestek 3,9 %-át teszi ki. Az átmeneti és partmenti vizek ökológiai és általános álapotának 
eloszlását az alábbi ábra mutatja be (3.58 ábra). 

JELMAGYARÁZAT: FENT: Víztestek száma, KÖZÉPEN: ökológiai állapot, általános állapot, BALOLDALT LENT: 
nincs minősítés, nagyon jó, jó, közepes, rossz, nagyon rossz 

3.40 ábra: Átmeneti és partmenti víztestek ökológiai és általános állapotának eloszlása (Forrás: Vízügyi Igazgatási 
Terv 2016.-2021.) 

A víztesetek általános állapota az átmeneti vizek esetében 28 %-os arányban jó, 64 %-ban közepes és  4 %-ban 
rossz, ill. nagyon rossz minősítést kapott. A partmenti vizek általános állapota némileg jobb: 53,9 %-ban jó, 42,3 % 
közepes és 3,9 %-ban nagyon rossz minősítést kapott. 

3.3.6.3 Talajvizek 

A Vízügyi Keretirányelv és a Vízügyi törvény a talajvizeket a többi felszín alatti vízhez hasonlóan a telítettségi zóna, 
illetve a talajfelszínnel vagy földalatti réteggel való érintkezés viszonylatában határozza meg. 

A Vízügyi Keretirányelv alapján a Horvát Köztársaságban összesen 461 alapvető felszín alatti víztestet határoztak 
meg (a továbbiakban: felszín alatti víztest). A meghatározott felszín alatti víztestek a Horvát Köztársaság 
szárazföldi területéből összesen 55 867 km2-t foglalnak el, 11 nagyobb szigettel együtt, ahol kommunális célú 
vízkivét történik. A többi nagyobb és kisebb szigeten felszín alatti víztestek nem kerültek meghatározásra. Mivel 
nem lehetséges ilyen nagyszámú, gyakran igen kis területet elfoglaló felszín alatti víztestet igazgatni, a víztestek 
csoportosításra kerültek. 
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Tekintettel arra, hogy a Horvát Köztársaság pannon és adriai részének hidrogeológiai jellemzői jelentős eltérést 
mutatnak, a föld alatti vizeket két területre, a Dunai és az Adriai vízügyi területre osztották fel. Emiatt a felszín alatti 
víztestek jellemzése is külön, az egyes vízügyi területek vonatkozásában történt.  

A felszín alatti víztestek állapotának megítélése a talajvíz mennyisége és minősége szempontjából történik, ami 
lehet jó vagy rossz. A jó állapot alapja az Európai Parlament és Tanács 2006/118/EK Vízügyi Keretirányelv 
talajvízvédelmi és minőségromlás megakadályozásáról szóló előírásainak teljesítése. A fenti feltételek teljesítését 
osztályozási tesztek elvégézésével ellenőrzik. Az adott felszín alatti víztest általános állapotát a fenti tesztek során 
elért legrosszabb eredmények alapján kell meghatározni. 

3.3.6.3.1 Talajvizek kémiai állapota 

A talajvizek kémiai állapotának meghatározása a Horvát Köztársaságban néhány lépésben történik. Az első lépés 
során egy elemzés készül; az elemzés alapján el kell dönteni, szükség van-e a víztest besorolási tesztjeinek 
elvégzésére. Ennek során meg kell vizsgálni, túllépik-e a monitoring során az értékek az előírt  paraméterek 
valamelyikét, ill. a megállapított hatérértéket (threshold value). Amennyiben a monitoring során egyetlen ponton 
sem történt határérték túllépés, a víztest jó állapotban van. Ha ez a feltétel nem teljesül, besorolási teszteket kel 
végezni. 

A kémiai állapot megítéléséhez a Nemzeti talajvíz monitoring és ívóvíz vételi helyszín monitoring 2009- 2013. 
közötti, valamint részben 2014. évi adatait kell használni.  

A Vízügyi Igazgatási Terv kidolgozása 
érdekében minden, Horvátország pannon 
részén található felszín alatti víztest esetében 
megtörtént a kémiai állapot felmérése, 
méghozzá minden csoport esetében, a zágrábi 
csoport kivételével, melynél az osztályozás 
alap-víztest szinten történt, több okból: a 
hidrológiai jellemzők igen heterogének (üledék 
litológiai összetétele, hidrogeológiai 
paraméterek), a vízlelőhelyek táplálása nagyon 
eltérő képet mutat, számos felületi és pontszerű 
szennyező forrás van jelen, a vízlelőhely a 
csoport szintjén, különböző területeken nagyon 
sérülékeny; a sérülékenység szintje nagyon 
alacsony és nagyon magas szint között mozog. 
A felszín alatti víztestek állapotát Horvátország 
pannon részén a a jobb oldali táblázat 
szemlélteti (3.20. sz. táblázat). 

3.16. sz. táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapota a 
pannon vízügyi térségben (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 
2016.-2021.) 

Kód Felszín alatti víztest 
neve 

Általános 
állapot 

CDGI_18 Muraköz jó 
CDGI_19 Varasdi térség rossz 
CDGI_20 Bednja vízgyűjtője jó 
CDGI_21 Legrad - Slatina jó 
CDGI_22 Novo Virje jó 
CDGI_23 Kelet-Szlavónia – Dráva 

és Duna vízgyűjtője 
jó 

CSGI_24 Sutla és Krapina 
vízgyűjtője 

jó 

CSGN_25 Lonja – Ilova – Pakra 
vízgyűjtője 

jó 

CSGN_26 Orljava vízgyűjtője jó 
CSGI_27 Zágráb jó 
CSGI_28 Lekenik Lužani jó 
CSGI_29 Kelet-Szlavónia – Száva 

vízgyűjtője 
jó 

CSGI_30 Žumberak-Samobori 
hegység 

jó 

CSGI_31 Kupa jó 
CSGI_32 Una jó 

A csoportosított felszín alatti víztestek Horvátország pannon részén csak a varasdi térségben kaptak rossz kémiai 
osztályzatot. A rossz osztályzat oka a talajvízben mért nitrát középérték, mely a negyedéves időszakok jelentős 
részében átlépi az „Általános minőség-értékelési“ teszt határétékeit. A felszín alatti víztestek kémiai állapotának 
területi eloszlása Horvátország pannon részében az alábbi ábrán látható (3.59. sz. ábra) 
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JELMAGYARAZĆT: Jč - ROSSZ 
3.41 §bra: FFelsz²n alatti v²ztestek k®miai §llapot§nak ter¿leti eloszl§sa Horv§torsz§g pannon r®sz®ben (Forr§s: 
V²z¿gyi Igazgat§si Terv 2016.-2021) 

A z§gr§bi t®rs®gben tal§lhat· fºldalatti v²z csoportb·l csak az alap felsz²n alatti v²ztestrŖl §ll²that· nagy 
biztons§ggal, hogy rossz k®miai §llapotban van. Az alap v²ztest rossz k®miai §llapot§t a trikloret®n ®s tetrakloret®n 
talajv²zben tal§lhat· kºz®p®rt®kei okozz§k, mely 2012. ®s 2013. legtºbb negyed®ves idŖszak§ban t¼ll®pte az 
ĂĆltal§nos minŖs®g-®rt®kel®siiñ teszt hat§r®t®keit. Mivel ez az alap v²ztest a csoportos²tott test fel¿let®nek 2,6%-§t 
k®pezi, a szennyez®s nem terjed ®s nem vesz®lyezteti a v²ztest fennmarad· r®sz®nek j· k®miai §llapot§t ®s a 
kapcsol·d· felsz²ni vizeket; ennek megfelelŖen a z§gr§bi v²ztest-csoport j· minŖs²t®st kapott. 

A karsztos ter¿leten meghat§rozott talajv²z v²ztestek eset®ben konceptu§lis modellek k®sz¿ltek, melyek le²rj§k a 
fºldalatti vizek foly§si felt®teleit. A 16 kezdeti v²ztesten alapvetŖ talajv²z minŖs®gi elemz®sek k®sz¿ltek; az 
elemz®sek alapj§n m®g kettŖ v²ztest ker¿lt kijelºl®sre, melyeket a k®sŖbbi elemz®sekben ºn§ll· v²ztestk®nt 
kezeltek. A k®t fºldalatti v²ztest D®l-Isztri§ban (Pula t§gabb kºrzete) ®s Bokanjac-Poliļnik (Ravni Kotari) t®rs®g®ben 
tal§lhat·. 
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Az §ltal§nos k®miai §llapot teszt ºsszesen 18 
v²ztesten tºrt®nt. A teszt nagy 
megb²zhat·s§ggal meg§llap²totta, hogy a 
fºldalatti vizek §llapota hat v²ztest eset®ben j·. 
A tºbbi felsz²n alatti v²ztest eset®ben 
minŖs²t®si tesztel®st v®geztek. A tesztek 
eredm®nye szerint csak k®t v²ztest van rossz 
k®miai §llapotban. Ezek a D®l-Isztriai (JKGN-
03) v²ztest, amelyn®l t¼l magas, hat§r®rt®ket
§tl®pŖ nitr§t koncentr§ci·t tapasztaltak a 
monitoring sz§mos pontj§n. A m§sik rossz 
§llapot¼ v²ztest a Bokanjac-Poliļnik (JKGN-09) 
t®rs®g®ben tal§lhat·, ahol s·s v²z betºr®st 
®szleltek. A Horv§torsz§g karszt r®sz®n 
tapasztalt k®miai §llapotokat a jobb oldali 
t§bl§zat tartalmazza (3.21. sz§m¼ t§bl§zat). A 
v²ztestek k®miai §llapot§nak t®rbeli eloszt§s§t 
az al§bbi §bra tartalmazza (3.60 §bra). 

3.17 t§bl§zat: Felsz²n alatti v²ztestek k®miai §llapota a karszt 
v²z¿gyi t®rs®gben (Forr§s: V²z¿gyi Igazgat§si Terv 2016.-
2021.) 

Kód Felszín alatti víztest 
neve 

Általános 
állapot 

JKGI-01 £szak-Isztria j· 
JKGI-02 Kºz®p-Isztria j· 
JKGI-03 D®l-Isztria rossz 
JKGI-04 Rijekai-ºbºl j· 
JKGI-05 Rijeka ï Bakar j· 
JKGI-06 Lika ï Gacka j· 
JKGI-07 Zrmanja j· 
JKGI-08 Ravni Kotari j· 
JKGI-09 Bokanjac ï Poliļnik rossz 
JKGI-10 Krka j· 
JKGI-11 Cetina j· 
JKGI-12 Neretva j· 
JOGN-13 Adriai szigetek j· 
CSGI-14 Kupa j· 
CSGN-15 Dobra j· 
CSGN-16 Mreģnica j· 
CSGN-17 Korana j· 
CSGN-18 Una j· 
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3.42 : Víztestek kémiai állapotának térbeli eloszlása a Horvát Köztársaság karszt részén (Forrás: Vízügyi 
Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

3.3.6.3.2 Talajvíz mennyiségi állapota 

A talajavíz mennyiségi állapotának megítéléséhez az Országos Hidrometeorológiai Intézet csapadékról és 
folyóvizekről szóló adatait, valamint a Horvát Vízügy ivóvízre és egyéb vizekre vonatkozó adatbázisát használták 
fel. A mennyiségi állapot értékelése érdekében megfelelő besorolási tesztek is készültek.  

A Horvátország pannon részén található összes víztest egyedi szinten került értékelésre. Az összes víztest jó 
mennyiségi állapotban van és magas szintű megbízhatósággal rendelkezik, a zágrábi talajvíz kivételével, mely jó 
mennyiségi jellemzőkkel bír, de megbízhatósága alacsony szinten mozog. Az alábbi táblázat (3.22 táblázat) a 
Horvátország pannon részén található megújuló készleteket és kivett mennyiségeket tartalmazza. A táblázat 
bizonyítja, hogy a kivett mennyiségek jelentős mértékben kisebbek a megújuló készleteknél. 
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3.18 táblázat: Horvátország pannon részén található megújuló készletek és kivett talajvíz mennyiségek (Forrás: 
Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

Kód Víztest 
Megújuló 
készletek 
(m3/év) 

KIvett készletek 
(m3/év) 

Kivett készletek 
megújuló 
készletekhez 
viszonyított aránya 
(%) 

CDGI_18 Muraköz 1,13*108 6,39*106 5,65 
CDGI_19 Varasdi térség 8,80*107 1.06*107 12,05 
CDGI_20 Sliv Bednje 5,20*106 2,13*106 4,10 
CDGI_21 Legrad – Slatina 3,62*108 8.83*106 2,45 
CDGI_22 Novo Virje 1,80*107 0 0 

CDGI_23 Kelet-Szlavónia– Dráva és 
Duna vízgyűjtő 4,21*108 2.23*107 5,30 

CSGI_24 Sutle és Krapina vízgyűjtő 8,20*107 7,44*106 9,07 

CSGN_25 Lonja - Ilova – Pakra 
vízgyűjtő 2,19*108 3.48*106 1,59 

CSGN_26 Orljava vízgyűjtő 1,34*108 3,83*106 2,86 
CSGI_27 Zágráb 2,73*108 1,33*108 48,72 
CSGI_28 Lekenik – Lužani 3,66*108 3.51*106 1,00 

CSGI_29 Kelet-Szlavónia – Száva 
vízgyűjtő 3,79*108 1.60*107 4,22 

CSGI_30 Žumberak-Samobori 
hegység 1,39*108 3,77*106 2,71 

CSGI_31 Kupa 2,87*108 1,19*107 4,15 
CSGI_32 Una 5,40*107 3,42*105 0,63 

A talajvíz mennyiségi állapotának felmérése a Horvát Köztársaság karszt részén a klíma monitoring, a föld alatti 
vizek folyására, illetve használatára vonatkozó, illetve egyes víztestekre vonatkozó adatok alapján történik. A lenti 
táblázatban a föld alatti, Horvátország karszt részén található víztestek mennyiségi állapotát mutattuk be (3.23. 
táblázat). 
3.19 táblázat: Víztestek mennyiségi állapota Horvátország karszt részén (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-
2021.) 

Kód Víztest 
Éves 
vízhasználat 
(m3/god) 

Megújuló 
készletek 
(m3/év) 

Vízhasználat 
%  

Állapot 
értékelés 

Megbízhatóság 
értékelés 

JKGI-01 Észak-Isztria 18,3*106 4,41*108 4.16 jó alacsony szintű 
JKGN-
02 Közép-Isztria 4,98*106 7,71*108 0.65 jó alacsony szintű 

JKGN-
03 Dél-Isztria 1,3*106 3,15*107 4.08 jó alacsony szintű 

JKGI-04 Rijekai öböl 1,17*106 5,81*108 0.20 jó alacsony szintű 
JKGI-05 Rijeka – Bakar 24,16*106 9,73*108 2.48 jó alacsony szintű 
JKGN-
06 Lika – Gacka 8,99*106 3.87*109 0.23 jó alacsony szintű 

JKGN-
07 Zrmanja 19,3*106 1.68*109 1.15 jó alacsony szintű 

JKGN-
08 Ravni kotari 3,63*106 2,99*108 1.21 jó alacsony szintű 

JKGN-
09 

Bokanjac – 
Poličnik 10,06*106 7,24*107 13.88 rossz alacsony szintű 

JKGI-10 Krka 20,47*106 1.24*109 1.65 jó alacsony szintű 
JKGI-11 Cetina 55,63*106 1.83*109 3.05 jó alacsony szintű 
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JKGI-12 Neretva 13,18*106 1,30*109 1.01 jó alacsony szintű 
JOGN-
13 Adriai szigetek 3,22*106 1,22*108 0.26 jó alacsony szintű 

CSGI-14 Kupa 1,61*106 1.43*109 0.11 jó alacsony szintű 
CSGI-15 Dobra 1,10*106 7,58*108 0.15 jó alacsony szintű 
CSGI-16 Mrežnica 3,70*106 1,32*109 0.28 jó alacsony szintű 
CSGI-17 Korana 0,38*106 8,70*108 0.04 jó alacsony szintű 
CSGI-18 Una 1,17*106 1,59*109 0.07 jó alacsony szintű 

A rossz állapot csak Bokanjac – Poličnik víztest esetében került megállapításra; ennek oka a hosszú, száraz nyári 
időszakban történő túlhasználat Bokanjac víznyerő hely térségében. Valószínűleg hasonló lenne a helyzet Dél-
Isztria esetében is, ahol a 2012-es rendkívüli szárazság ideje alatt aktiválni kellett a Pulai Vízmű korábban 
elhagyott kútjait, miközben a vízben túl magas klorid tartalmat mértek. 

3.3.6.4 Emberi fogyasztásra szánt víz 

A Horvát Köztársaság 16 védett felszíni vízvédelmi területtel és 320 talajvíz-védelmi területtel rendelkezik, ahonnan 
vízkivét történik, vagy emberi fogyasztásra lettek elkülönítve. Az ilyen típusú védett területekre nem vonatkoznak 
kiegészítő minőségi sztenderdek, értékelésük a többi általános, felszíni- és talajvízre vonatkozó kritériumok alapján 
történik. Ez egyrészt azzal a ténnyel magyarázható, hogy a talajvíz, mely az emberi fogyasztásra szánt, védett 
területek zömét alkotja, magas szintű minőségi, ivóvízzel azonos sztenderdekkel rendelkezik. 

Az ivóvíz különleges védelme szaniter forrásvédelmi zónák kijelölésével történik. E zónákat a Szaniter 
forrásvédelmi zónák kijelöléséről szóló Szabályzat (Hivatalos Közlöny 66/11, 47/13 sz.) szabályozza; a Szabályzat 
rendeletei nem vonatkoznak a gazdasági vízhasználatra és a használaton kívüli forrásokra. Az alábbi ábrán a 
Horvát Köztársaság szaniter ivóvíz-forrás védelmi zónái láthatók (3.61 ábra). 
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JELMAGYARÁZAT: 

SZANITER VÉDELMI ZÓNÁK, egyéb 
3.43 ábra: Szaniter ivóvíz-forrás védelmi zónák (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

3.3.6.5 Árvízveszély és kockázat 

Az árvizek ritkán jelentkező, elháríthatatlan természeti jelenségek, azonban különböző preventív építészeti és más 
beavatkozásokkal az árvízveszély és kockázat elfogadható szintre csökkenthető. A Vízügyi Igazgatási Terv (2016.-
2021) alapján az árvizekkel kapcsolatos tevékenységek kockázatkezelés útján történnek.  

Az árvízkockázat az árvíz előfordulási valószínűségének és az árvízjelenség által okozott, emberi egészséget, 
környezetet, kulturális örökséget és gazdasági tevékenységeket sújtó potenciális kár  kombinációja. A 
kockázatkezelés érdekében a vonatkozó Terv kidolgozása során első lépcsőben megtörtént az előzetes 
kockázatbecslés, majd elkészültek a megfelelő árvízkockázati térképek. A veszély- és kockázati térképek kis, 
közepes és nagy előfordulási valószínűségre vonatkozólag kerülnek kidolgozásra. 

Az árvízveszély-térképek léptéke 1:25 000 minden olyen területre vonatkozólag, ahol árvízveszély áll fenn, vagy 
potenciálisan nagy árvízi kockázat jelentkezhet; a térképek olyan területekre is vonatkoznak, amelyeket az előző 
lépésben árvízkockázatnak jelentős mértékben kitett területként határoztak meg. A kis-, közepes és nagy 
valószínűségű árvízveszélyre vonatkozó térkép lent látható (3.62 ábra). 
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JELMAGYARÁZAT: Duna-Dráva vízgyűjtő, Száva vízgyűjtő, Adriai térség 
Előfordulási valószínűség: Kicsi – közepes – nagy, töltések  
3.44 ábra: Kis-, közepes és nagy valószínűségű árvízveszélyre vonatkozó térkép (Forrás: Vízügyi Igazgatási Terv 
2016.-2021.) 

A veszély- és kockázati térképeken meghatározott árvízvonalak arra utalnak, hogy a potenciális jelentős 
árvízveszély a horvát szárazföldi államterület mintegy 6,2 %-án van jelen, mintegy 8,1 % közepesen 
veszélyeztetett, míg a terület 17,1 %-án kicsi a veszélyeztetettség szintje. Vízügyi régióként vizsgálva a Duna 
térsége sokkal erősebben ki van téve az árvíz veszélyének, mint az adriai térség. A kisebb valószínűségű árvizek 
kategóriájában a Duna vízterületének egy negyede veszélyeztetett, míg az adriai térségben csupán a terület 3,9 %-
át fenyegeti árvíz. A 3 említett forgatókönyv szerinti árvízi veszélyeztetettséget az alábbi táblázat mutatja (3.24 
táblázat). 
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3.20 táblázat: Elárasztott területek 3 forgatókönyv és a kidolgozott árvízveszély térképek alapján (Forrás: Vízügyi 
Igazgatási Terv 2016.-2021.) 

JELMAGYARÁZAT:  

Oszlopok fent: Kis előfordulási valószínűség – Közepes előfordulási valószínűség – Nagy előfordulási valószínűség 
– Szárazföld és szigetek összesen

Sorok bal oldalon: Adriai vízügyi terület – Dunai vízügyi terület – Száva al-vízgyűjtő területe – Dráva és Duna al-
vízgyűjtő területe – Horvát Köztársaság   

Az árvízi kockázati térképek a potenciális káros hatásokat jelzik az előzetesen elkészült veszélyeztetettségi 
térképek és forgatókönyvek alapján (nagy, közepes és kis előfordulási valószínűség), az alábbiak 
figyelembevételével: 

• potenciálisan veszélyeztetett lakosság mutatószámai
• a térségben potenciálisan veszélyeztetett gazdasági tevékenységek megnevezése
• potenciális szennyezést okozó és hatást gyakorló gépek és beredezések
• egyéb információk

Az árvízkockázati térképek 1:25 000 mértékben készülnek és web oldalon érhetők el a lakosság számára. A 
rendelkezésre álló adatok alapján az árvíz kockázati térképek a következő adatokat tartalmazzák: 

• Az egyes teepülések potenciálisan veszélyeztetett lakosainak száma, három kategóriában kifejezve (0-
100, 101-1.000 és 1.001-100.000)

• Sérülékeny polulációval rendelkező létesítméyek, pld, kórházak, iskolák, óvodák, idősek otthonai
• Gazdasági tevékenységek, árvízi területen lévő talajtakaró, több kategóriában (lakott terület, gazdasági

terület, sport- és szabadidős terület, intenzív mezőgazdasági terület, egyéb mezőgazdaság, erdő és
alacsony növényzet, mocsár és gyér növényzet, vízfelületek)

• Infrastruktúra létesítmények: vízforrások, repülőterek, vasúti és autóbusz pályaudvarok, trafók, vasúti
pálya, töltések, autópálya, egyéb utak (illetékes intézményektől kapott/begyűjtött és nyilvános adatok)

• Védett területek: nemzeti parkok, védett természeti értékek (faj- és élőhely rezervátumok, vízvédelmi
területek, fürdők), lehetséges nagyobb szennyezők: nagy üzemek, hulladéklerakók, víztisztítók

• Kulturális javak és látványosságok (UNESCO védelem).

3.3.7 Kulturális és történelmi örökség
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Olyan építészeti örökség (egyedi épületek és történelmi kulturális egységek, kulturtörténeti vidékek) 
valamint régészeti övezetek és lelőhelyek jelenléte amelyek be vannak jegyezve a Horvát Köztársaság kulturális 
örökségének jegyzékébe és szerepelnek jelen Stratégia területfelhasználási dokumentumaiban  

Földrajzi és kulturális jellemzői alapján Horvátország mediterrán térségi és középeurópai ország, amelynek 

területén fellelhetők az őstörténelemtől kezdve, az illír építészet (6-5. sz. Kr. előtt), az első adriai ógörög városok (4. 

sz. Kr. előtt), a római táborok és városokon át, a középkori és reneszánsz városok, a barok korabeli valamint 19. 

századi városok továbbá a 20. század modernista városainak  urbanisztikai/település szerkezeti és 

építészkulturális nyomai. Horvátország építészeti örökségét nem csak az UNESCO kulturális világörökség 

jegyzékében szereplő, magas szintű értéket képviselő és nemzeti jelentőségű kulturális javai képviselik, hanem ide 

tartoznak a történelmi épületek szerényebb példái, városi és rurális területek, régészeti helyszínek és egyéb, 

emberi kéz által alakított környezetek. Ezek a történelem materializálódott részei és egyben a tér identitásának 

meghatározói is, így Horvátország hozzájárulását jelentik Európa kulturális sokszínűségéhez. Több mint 2500 év 

olyan városi kultúrája és építészeti hagyománya jellemzi Horvátország önazonosságát amely az éghajlaton, a 

térség topográfiai jellemzőin, építészeinek ügyességén és kreativitásán valamint az adott társadalmi és gazdasági 

körülményeken alapul.  

Horvátország sokrétű és nagyszámú kulturális örökségét alapjában anyagi (ingó és ingatlan) és szellemi 

kategóriába osztjuk. Az építészeti örökség (egyedi épületek és együttesek, települések történelmi-kulturális 

egységei, települések történelmi jellegű felszerelése, történelmi alacsonyépítészeti létesítmények, berendezésekkel 

ellátott műszaki létesítmények és további hasonló objektumok), kulturális környezetek (tervezettek: ligetek, parkok, 

kertek valamint organikusan kifejlett és asszociatív környezetek: emlékparkok, történelmi események helyszínei), 

valamint régészeti lelőhelyek és területek (vízalatti lelőhelyeket és övezeteket is ideértve) tekinthetők ma a 

legszámosabb és a felhasználás jellegének megváltozása miatt befolyásolt, anyagi kulturális örökség 

példányainak.  

A régészeti lelőhelyek rendszerint már csak az építészeti munkák során kerülnek napvilágra, míg vízalatti 

lelőhelyek esetén ez rekreatív merülések során szokott megtörténni, az érintetlentől egészen a nagyfokúan sérültig. 

Ennek ellenére a régészeti lelőhelyek jelentősége horvát de világviszonylatban is megkérdőjelezhetetlen. Sok 

közülük a világörökség jegyzékén szerepel vagy európai keretekben és projektekben olyan helyszínekként jegyzik 

őket amelyeknek nagy civilizációtörténeti hatása volt az ókorban, sőt az utóbbi időben így járnak el közép- vagy 

újkori jellegű lelőhelyek esetében is. A  kulturális vidékek ingatlan kulturális javát jelentenek amely olyan 
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történelmileg jellegzetes struktúrát tartalmaz amelyről elmondható, hogy az ember térségbeli jelenlétéről 

tanúskodik, továbbá az ember és a természet közös alkotása és az adott térség valamint közösség történelmi 

fejlődését szemléli. Horvátországban jellegzetes kulturális vidék típusok vannak amelyek jelentős összetevői és 

hordozói az ország térbeli identitásának. A viszonylag kis, sokféle geomorfológiai és mikroklimatikus jellemzőjű 

területen, a történelmi fejlődés olyan különböző típusú kulturális térségeket alkotott amelyek összemérhetők az 

európai országok mediterráni övezeteiben és a középeurópai országokban létrehozottakkal. Ha lakottak akkor ezek 

a térségek gyakran megsemmisülnek egyrészt a társadalmi és technológiai fejlődés okozta változások és a városok 

növekedése valamint egyéb építkezések miatt, másrészt pedig az elhanyagolás és oda nem illő felhasználás okán. 

Horvátország több térségében léteznek még vidékek ahol még őrzik a tradicionális térbeli viszonyokat, történeti 

tárgyakat és a felhasználás szokásos módját (a Lonyi mező, Zsumberak, Isztria központi része, Dinaridok 

karsztmezei, Gorszki Kotar, a Neretva folyó völgye, a tengerpart egyes részei valamint a nyílt tengeri szigetek 

rurális térségei). A kulturális javak megelőző védelmét célzó előírás védelmének hatályát Horvátországban eddig 

csak egy kulturális vidék területére terjesztettük ki: a Zsumberak – Szamobori hegység – Plyesivici hegyvidék 

alkotta egységre.  

Az örökség más fajtái esetében, mint amilyen az ingó örökség (a múzeumok, képtárak, könyvtárak, és további 

közösségi vagy magángyűjtemények tárgyi gyűjteménye, templomi kellékek, levéltári anyagok, filmek, régészeti 

tárgyak, képző- és iparművészeti műalkotások, néprajzi tárgyak, régi és ritka könyvek, pénzek, használati tárgyak 

stb.) valamint szellemi kulturális örökség estében (a szellemi alkotómunka különböző megjelenési formái, nyelv, 

tájszólások, szájhagyomány alapú irodalom, folklór és további népi hagyományokkal kapcsolatos alkotómunka 

valamint tradicionális készségek és szakmák) kisebb kitettséget tapasztalhatunk a fejlődés fizikai hatásainak és a 

korszerű műszaki beavatkozásokénak.  

A Horvát Köztársaség Kulturális Nyilvántartásában szereplő javak száma változó mivel azoknak jellege is változó. 

2017.04.04-én összesen 9376 kulturális javat tartottunk nyilván vagy állandó, vagy megelőző jelleggel, továbbá 
ingatlanokat és ingóságokat is. Ezek közül 6231 tartozott az egyedi ingatlan kulturális tárgy valamint tárgyak 
csoportjába (beszámítva a történelmi épületegyütteseket is továbbá a szárazföldi és vízalatti régészeti lelőhelyeket 
is) míg az egyedi ingó javak (beszámítva a múzeumok, levéltárak, könyvtárak és magánkollekciók gyűjteményeit is) 
száma összesen 2387 volt. A védett, szellemi kulturális javak száma 159. Összesen 965 régészeti kulturális javat 
helyeztünk védelem alá, ebből 873 a lelőhely míg 92 az övezetek száma.  
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A felsoroltak mellett, a Konzervátori részlegek még legalább háromszor ennyi lelőhelyet tartanak nyilvántartásban 

és legalább még egyszer annyi potenciálisan indikatív toponímet. Ez csak nagyjából jelzi milyen gazdag 

Horvátország régészeti öröksége.  

A horvátországi megyékben lévő kulturális javak bemutatása céljából térkép készült amely szemlélteti előfordulási 
számukat.  A feltüntetett adatok szemléltetik a megadott megye térségének érzékenységét a tervezett változások 
okozta hatásokra.   

Táblázat 3.25 A Horvát Köztársaság Kulturjavak regiszterében megyénként bejegyzett ingatlan (Állandó védelem 
alatt és megelőző védelem, 04/2017) 

               Megye  Egyedi Kulturális-

     Belovar Bilogora 175 8 15 0 

 Bród - Szávamente 111 4 49 0 

       Dubrovnik-Neretva 453 22 129 1 

Zágráb Város 589 35 8 1 

Isztria 212 58 85 2 

Karlovác 235 13 2 0 

    Kapronca-Körös 127 5 12 0 

   Krapina-Zagorje 195 13 23 0 

Lika-Zengg 192 14 33 0 

Muraköz 54 3 7 0 

   Eszék- Baranya 301 19 139 0 

        Pozsega-Szlavónia 114 5 60 0 

     Tengermellék- 278 97 51 1 

Sz      Sziszek-Moszlavina 229 23 32 0 

   Szplit-Dalmácia 864 112 185 4 

     Sibenik-Knin 257 18 65 1 

     Varasd 177 5 36 1 

         Verőce-Drávamente 56 2 41 1 

    Vukovár-Szerém 143 5 79 0 

     Zadar 183 19 72 0 

Zágráb 283 22 9 1 

A védelemről valamint a megelőző védelemről rendelkező végzésen kívül nagy azoknak a kulturális javaknak a 

száma, amelyek főleg helyi jellegűek és amelyek a területrendezési dokumentumokban kerülnek bejegyzésre (a 
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megyék valamint a városok/járások területrendezési terveiben). Ezeknek a kulturális javaknak a védelméről az 

illetékes városi/járási és megyei területrendezési tervek végrehajtó utasításai rendelkeznek. Mégpedig a 

területrendezési dokumentáció kidolgozásának alacsonyabb szintjén: Urbanisztikai és Részletes Területrendezési 

tervek írnak elő részletesebb védelmi eljárásokat.  

A Megyei Területrendezési tervekből hozzáférhető adatok alapján kijelenthető, hogy a bejegyzett kulturális örökségi 

javak száma többszörösen nagyobb a Kulturális Javak Regiszterében nyilvántartottakénál, különösen a kulturális 

örökséget képező épületegyüttesek kategóriájában, valamint a rurális településeknél és a a régészeti helyszínek 

tekintetében. Azt is megjegyezzük, hogy túlmenően a területrendezési dokumentáción, nagyszámú régészeti 

helyszín felismerése és bejegyzése a Beavatkozások Hatása a Környezetre c. tanulmány készítésekor valamint 

olyan régészeti kutatások során történt amelyek nagyobb infrastrukturális beavatkozásokat: forgalmi, energetikai és 

kommunális infrastruktúra, előztek meg. Régészeti helyszínek bejegyzésére a múzeumi és régészeti intézmények 

rendszeres munkája eredményeként is sor kerül.  

3.3.8 Mezőgazdaság 

P1 és P2 földbonitás értékű területek 

A Mezőgazdasági Földterületekről szóló törvény (Hivatalos Közlöny 39/14, 48/15) 20. cikkelyének értelmében, egy 

tanulmányban megállapítást nyert, hogy meg kell akadályozni a P1 és P2-es bonitású földterületek 

átosztályozásának lehetőségét mert ezek értékes földterületi erőforrást képviselnek és ezért ezeket a területeket 

csakis mezőgazdasági értelemben lenne szabad hasznosítani, azonban ez a gyakorlatban nem mindig lehetséges. 

Ez a tanulmány nem foglalkozott olyan földterületekkel amelyek a P3-as osztályba tartoznak (korlátozottan 

alkalmas talaj), N1 (ideglenesen alkalmatlan talaj) és N2 (tartósan alkalmatlan talaj) mert a P1 (különösen alkalmas 

talaj) és a P2 (értékes, művelhető terület) kategóriák kiemelt fontosságúak a mezőgazdasági termelés gazdasági 

szemszögéből.  

Mivel Horvátországban nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok a megadott kategóriájú földterület elterjedtének 

és teljes országos mennyiségének vonatkozásában, továbbá tekintettel arra a tényre, hogy a különböző megyék 

területhasználati adataiban különböző eljárásokat alkalmaznak a földterületek bonitásbeli besorolásánál és ezáltal 

a különböző helyekről származó adatok összehasonlíthatatlanok, így a tanulmány során ilyen célra a Horvát 

Köztársaság digitális talajtani térképéről szereztünk adatokat.  

A 3.26-os táblázatban és az alatta lévő 3.63-as képen a Horvát Köztársaság területén található, P1 és P2 bonitású 

földterületek vannak bemutatva. 

3.63-os táblázat P1 és P2-es bonitású földterületek a Horvát Köztársaságban (Forrás: A Horvát Köztársaság 
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digitális talajtani térképe) 

Földterület bonitása osztálya Terület (ha) Aránya a teljes földterületben (%) 
Különösen alkalmas művelhető
terület (P1) 266 715 4,71 
Művelésre alkalmas terület (P2) 805 513 14,23

A művelésre különösen alkalmas (P1) és a művelésre alkalmas (P2) területek túlnyomórészt az ú.n. Pannon 
Horvátország területén találhatók, míg az egyedüli Isztria kivételével nagyon kevés van belőlük az ú.n. Dinarai 
Horvátország területén. Az a tény tehát, hogy a Dinarai Horvátország területén gyakorlatilag nincs művelésre 
különösen alkalmas terület, művelésre alkalmasból pedig kevés van, arra a tényre mutat rá, hogy itt maximálisan 
védeni kell őket a sérülés minden formájától, különösen pedig felhasználhatóságuk átnevezésétől, összhangban a 
törvényi szabályozással. 

3.63-as kép A Horvát Köztársaságban található P1 és P2-es bonitású földterületek (Forrás: A Horvát Köztársaság 
digitális talajtan térképe) 

A mezőgazdasági földterületek nagysága 

A 3.64-es kép és az alatta elhelyezkedő 3.27-es táblázat bemutatják a Horvátországban elhelyezkedő teljes 
mezőgazdasági földterületet. A különböző földterületek részarányait a CORINE Land Cover (a további szövegben: 
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CLC)  adatbázisból kinyert adatok alapján állapítottuk meg. A CLC egy digitális adatbázist képez a Horvát 
Köztársaság földterületének állapotáról, az abban jelentkező változásokról, továbbá a felhasználhatóságról. Az 
adatbázis minden hat évben frissül és a legújabb adatok 2012-ből származnak.  

A Horvát Köztársaság területén a következő talajkategóriák fordulnak elő leggyakrabban: mezőgazdasági területek 
mozaikjai, túlnyomórészt mezőgazdasági földterület a természetes eredetű növényzet jelentős arányú részvételével 
és öntözetlen, megmunkálható terület.   

3.64-es kép: Horvátország mezőgazdasági területei (Forrás: CLC adatbázis) 

Jelmagyarázat a 3.64-es képhez:      

Öntözetlen megművelhető terület 
Tartósan öntözött terület 
Szőlő 
Gyümölcsös 
Olíva ültetvény 
Legelők 
Egyéves ciklusú termények vegyítve többévesekkel 
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Mezőgazdasági területek mozaikja 
Túlnyomórészt mezőgazdasági terület a természetes növényzet nagy arányával 

3.27-es táblázat: Horvátország mezőgazdasági területei (Forrás: CLC adatbázis) 

Mezőgazdasági terület 
Területe 
(ha) 

Aránya
Horvátországban     
(%) 

Öntözetlen megművelhető terület 3850,63 6,80
Tartósan öntözött terület 105,11 0,18
Szőlőültetvény 279,33 0,49
Gyümölcsös 79,71 0,14
Oliva ültetvény 221,35 0,39
Legelők 2839,25 0,50
Egyéves ciklusú termények vegyítve többévesekkel 0,78 0,00

Mezőgazdasági területek mozaikja 
10 
059,57 17,77 

Túlnyomórészt mezőgazdasági terület a természetes növényzet nagy
 

5421,73 9,58
Összesen 22

857 46 35,78

3.3.9 Erdészet 

Erdők területe 

Erdőgazdasági szempontból a Horvát Köztársaság erdeinek teljes területe valamint az erdőgazdasági területen 

lévő erdei földterületek teljes nagysága 2 759 039,05 ha, ami hozzávetőleg az állam szárazföldi területének 48%-át 

teszi ki. Az erdők és az erdei földterületek teljes területének 90%-át vegetáció borítja, a benövetlen termelési terület 

aránya 7%, benövetlen nem termelő terület 1% valamint a termőképtelen erdei területek aránya szintén 1%. Az 

erdők és erdei területek 76% állami tulajdonban míg 24%-uk erdészeti gazdálkodók tulajdonában van. Az állami 

tulajdonú erdők 97%-át a Horvát Erdők kft kezeli míg a fennmaradó részt államigazgatási szervek és jogi 

személyek kezelik, a magántulajdonú erdőkről természetesen a tulajdonosaik viselnek gondot. Ebben a Tanácsadó 

szolgálat emberei segítik őket. 

A teljes erdőfelület 84%-át lombhullató erdők teszik ki míg a fennmaradó 16%-ot örökzöld erdők alkotják. 

Horvátország erdei vegetációját kontinentális és mediterrán részre oszthatjuk. A kontinentális rész öt övezetbe 

csoportosítható: síksági (planáris), lankás (kolinis), dombvidéki (montani), középhegységi (altimonti) és hegyvidéki 

(szubalpesi). 

A síksági vagyis planáris övezet Károlyvárostól északra terül el, elsősorban a Száva és Dráva alkotta 
folyóközben. A 80-150 m közti tengerszint feletti magassági tartományban helyezkedett el, azonban erre a 
vegetációs övezetre utaló tulajdonságjeleket találunk a likai fennsíkon is amelynek tengerszint feletti magassága 
300 és 600 m között van. A legjelentősebb itt található fafajták a kocsányos tölgy (Quercus robur), a pannon kőris 
(Fraxinus angustifolia), a mézgás éger (Alnus glutinosa), a közönséges gyertyán (Carpinus betulus), a fehér és a 
fekete nyír (Populus alba és P. Nigra) továbbá a fűzek különböző fajtái (Salix spp.). Döntőfontosságú ökológiai 
tényező a víz, fűz és nyárfa erdők esetében az áradás, tölgyerdők esetében a talajvíz és végül kőris és éger erdők 
esetében a kettő kombinációja. A kocsányos tölgy- és homoki tölgyerdők (Carpino betuli- Quercetum roboris) olyan 
emelkedett terülteken keletkeztek amelyek még mindig a földalatti vizek érintésében vannak.  A Duna mentén és a 
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Dráva folyó folyamának alsó részén igazi réti fehérfűz erdők fejlődtek ki (Galio-Salicetum albae). Lankás vagyis 
kolinis övezet a síksági övezetre kapcsolódik magasságilag 150-500 m tengerszint feletti szinten. Ebben az 
övezetben dombok találhatók, továbbá a Pannon hegység alsó részei (Medvednica, Ivanscsica, Kalnik, 
szlavóniai hegyek), ide tartoznak a Károlyvárostól délre, a Kupán fekvő Szeverin irányába nyúló területek, 
továbbá Joszipdol irányába, a likai fennsík peremrészei valamint Isztria részei is. Ezen a területen a 
legjelentősebb fafajta a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). Ezen kívül számottevőbb még a  

közönséges gyertyán (Carpinus betulus), szelídgesztenye (Castanea sativa), közönséges nyír (Betula pendula), 
csertölgy (Quercus cerris), molyhos tölgy (Quercus pubescens), mezei juhar (Acer campestre), vadcseresznye 
(Prunus avium), bükk (Fagus sylvatica) jelenléte. Ebben az övezetben kocsánytalan tölgy- és közönséges gyertyán 
erdők (Epimedio-Carpinetum betuli) valamint kocsánytalan tölgy és szelídgesztenye erdők (Querco-Castanetum 
sativae) továbbá fekete gyertyán és molyhos tölgy termofil erdők közösségei tartoznak.  A dombvidéki vagyis 
montani övezet a Pannon síksági részen 350 m tengerszint feletti magasságban található vagyis 600 m fölött a 
Dinaroidokban, a felső magassági határa pedig 700 és 900 m között van. Bükk mellett itt elterjedt a kocsánytalan 
tölgy (Quercus petraea), a közönséges gyertyán (Carpinus betulus), a hegyi szilfa (Ulmus glabra),  juharok valamint 
a közönséges kőris is (Fraxinus excelsior). Ebben az övezetben az erdőközösséget a következő erdőtípusok 
alkotják: hegyi bükkerdők (Lamio-orvalae Fagetum), mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum), tengermelléki 
bükkerdők (Seslerio-Fagetum), valamint feketefenyő maradékerdők (Pinus nigra ssp. Illirica). A középhegyvidéki 
illetve altimonti övezet a Dinaridákon és Pannónia hegységeiben 600(800) és 100 m tengerszint feletti 
magasságban alakult ki míg a Medvednicán és a Papuk hegység északi lejtőin alacsonyabbra is leereszkedik. 
Ebben az övezetben valódi őserdők is találhatók vagyis olyan erdők amelyekben a történelem során nem zajlott 
semmiféle emberi tevékenység sem. Itt a Plitvice tavak térségében található Csorak katlant, vagy a Velebit 
hegységben található Devcsics padlást és az ugyancsak itt lelhető Nadzsakot említhetjük példaként. Bükk (Fagus 
sylvatica) és jegenyefenyő (Abies alba) mellett ebben a térségben nő  hegyi juhar (Acer platanoides és A. 
pseudoplatanus), valamint közönséges kőris  (Fraxinus excelsior), továbbá szilfa (Ulmus glabra) is. Az itt lévő 
erdőközösségek közt jeleskednek a bükk és jegenye  (Abieti-Fagetum) erdők és a jegyenye-tölgyesek (Blechno-
Abietetum). A hegyvidéki illetve szubalpesi övezet az 1000-től 1700 m tengerszint feletti magasságig terjed és a 
belső Dinaroidok erdeit foglalja magába. Ez erdőközösség legjelentősebb tagjai itt a szubalpesi bükkerdők 
(Homogyno sylvestris Fagetum), az örökzöld borókaerdők (Lonicero borbasiane-Pinetum mugi) valamint a 
közönséges feketefenyő erdők. 

Az ország kontinentális része a mediterrántól különbözik alacsonyabb hőmérsékletek és a nyári hónapok során is 
elégséges csapadékok tekintetében, így itt nem következnek be a kifejezett nyári szárazság hónapjai. A mediterrán 
területbe az adriai térség örökzöld és lombhullató termofil erdei tartoznak és két övezetre osztható: mediterrán-
litorális ás mediterrán-montani.  

A mediterrán-litorális övezet magába foglalja a szigetek nagy részét, egy keskeny tengermelléki csíkot, valamint 
közép- és dél Dalmáciát. Ezek jellegzetes örökzöld mediterrántölgy (Quercus ilex) erdőket jelentenek valamint 
aleppói fenyő és dalmát feketefenyő erdőket (Pinus halepensis i Pinus nigra ubsp. Dalmatica) is, amelyek fejlettek a 
stenomediterrán és eumediterrán övezetekben. A tengermenti sávban molyhostölgy erdők nőnek (Quercus 
pubescens) amelyek a szubmediterrán övezet tartozékai.  
A nagyon régóta tartó emberi tevékenység következtében ebben a térségben erdei vegetáció csak nagyon kis 
területeken maradt fenn és legtöbbször nem is képezi jelentősebb részét a teljes, térségbéli vegetációnak. Itt 
leginkább a macchia (sűrű, bozótos, indás terület) vagy garizi (megritkított bozótos) a jellemző, valamint a köves 
legelők és a parányi, elszigetelt megmunkálható területek. A mediterrán-montani övezet olyan vegetációt foglal 
magába amely a mediterrán térség magasabb területein fejlődött ki és szervesen kötődik a szubmediterán 
vegetációhoz. A szigeteken ez az övezet rendszerint 400 m tengerszint feletti magasságban található meg 
(hemimediterrán övezet), míg a kontinentális országrészben (epiimediterrán övezet) pedig 300 m felett 
északkeleten vagyis 600 m felett a déladriai részben. Itt a legjellegzetesebb fajta a komlógyertyán (Ostrya 
carpinifolia). Ez mellett itt még mediterrántölgy (Quercus ilex) is található. A kontinentális térség vonatkozásában 
fontos még rámutatni a keleti gyertyán (Carpinus orientalis), a molyhos tölgy (Quercus pubescens), a dalmát 
feketefenyő (Pinus nigra szubsp. Dalmatica), továbbá a Biokovón a közönséges jegenyefenyő (Abies alba) 
jelenlétére is. A hemimediterrán vegetációs övezet, örökzöld-lombhullató erdeivel, elterjedt a következő adriai 
szigetek legmagasabb részein: Hvar, Korcsula, Bracs, Mljet továbbá a Pelyesac félszigeten. Ilyen típusú erdők 
nagyon kis területen lelhetők, azonban biodiverzitási szempontból értékük ugyancsak  
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jelentős. A lombhullató és örökzöld termofil erdők epimediterrán övezete a Horvátország legmagasabb földközi 
tengeri vegetációval borított területein fekszik és leginkább Isztria északi részén valamint a Dinara déli lejtőin van 
jelen. 

A következő kép (3.65-ös kép) Horvátország erdei vegetációjának térbeli elhelyezkedését mutatja be.  Látható, 
hogy a  legnagyobb erdőkomplexumok a nyugat Dinara térségében találhatók (Gorszki Kotar, Velebit), ahol is bükk 
és jegenyefenyő erdők dominálnak (kb. 200 000 ha) és a Szpacsva valamint Lonyi mezőkön ahol kocsányos 
tölgyfa és közönséges gyertyánerdők valamint mezei kőriserdők dominálnak (kb. 200 000 ha). A mediterrán 
térségben túlnyomórészt macchia állapotú erdei vegetáció van (eumediterrán) vagy bozótos (szubmediterrán) és 
csak a terület kisebb részén találhatók jól megőrzött feketefenyő és tölgyfenyő erdők.  

Jelmagyarázat 

E11/E12 fűzfa és nyárfa árterületi erdők 
E21 mézgás éger árterületi erdők 
E22 kocsányos tölgy árterületi erdők 
E31 vegyes tölgy-közönséges gyertyán árterületi erdők 

E31/C22 Vegyes tölgy-közönséges gyertyán valamint tiszta közönséges gyertyán árterületi erdők 
E32 középeurópai acidofil kocsánytalan tölgyerdők 
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E34 középeurópai termofil tölgyerdők 
E35 tengermelléki termofil molyhos tölgy erdők és bozótosok 
E35/C33 tengermelléki termofil erdők molyhos tölgy erdők és bozótosok/szubatlantikus pázsitok és hegyi mezők 
karbonátos talajon 
E35/C35 tengermelléki termofil erdők molyhos tölgy erdők és bozótosok/szubmediterráni és epimediterráni száraz 
pázsitosok 
E41 középeurópai, neutrofilistől a gyengén acidofilis-mezofilisig terjedő bükkfaerdők 
E42 középeurópai acidofilis bükkfaerdők 
E44 Bükkfa és nemeslevelűek erdeje, szorosok és szakadékok erdei 
E45 Mezofilis és neutrofilis tiszta bükkfaerdők 
E46 Délkeletalpesi-ilir, termofilis bükkfaerdők 
E51 Pannon térségi bükk-fenyőerdők 
E52 Dinara térségi bükk-fenyőerdők 
E61 Hegyoldali bükkfaerdők 
E72 Acidofilis fenyőerdők 
E73 Lucfenyő erdők 
E74 Dolomiti közönséges és feketefenyő erdők 
E74/E35 Dolomiti közönséges és feketefenyő erdők/tengermelléki molyhos tölgyerdők és bozótosok 
E81 Vegyes, ritkábban tiszta örökzöld macchia 
E82 Régimediterráni, tiszta, örökzöld macchia 
E92 Telepített, hegyi törpefenyők 
E93 Telepített, széleslevelűek 

3.65-ös kép: Horvátország erdei vegetációjának térbeli eloszlása a térképezés szerint (kidolgozta: Ires Ekologija 
k.f.t.) 

Erdők ökorendszerének stabilitása 

Horvátország erdeivel a fenntarthatóság elvének szellemében gazdálkodunk, tehát azzal a céllal, hogy 
tartós egyensúlyt valósítsunk meg a teljes biotömeg kitermelés és az általános, erdőkből származtatott 
haszon között olyan módon, hogy az erdőkből származó haszontermelés mennyisége állandó legyen. 
Átgondolt gazdálkodás keretében használjuk erdeinket, az erdei földterületeket oly módon, hogy 
megtartjuk a meglévő biodiverzitási szintet, termelékenységet, megújulási kapacitást, vitalitást és annak 
lehetőségét, hogy mint a jelenben úgy a jövőben is be tudják tölteni jelentős gazdasági, ökológiai és 
szociális funkciójukat, mégpedig helyi és globális szinten is továbbá, hogy ne okozzanak kárt más 
ökorendszerekben.  Az ilyen szellemű gazdálkodás alapja az, hogy a kitermelésnek mindig kisebbnek  

kell lennie a növekedéstől. Tehát a növekedés egy része így fatartalékként gyülemlik fel és ez biztosítja az 
erdőtakaró állandó jelenlétét, továbbá erdőnevelési eljárásokkal támogatjuk az erdők természetes 
struktúráját. A természetes erdők aránya irigylésre méltó szinten van, az erdők teljes mennyiségében, 
vagyis erdeink 95%-ának a megújulása természetes folyamat révén történik, a tiszta kivágásos eljárást 
pedig az erdőkről szóló törvény tiltja (Hivatalos Közlöny 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, i 
148/13). Azoknak az erdőknek a teljes egészében, amelyek a Horvát Erdők k.f.t kezelésében vannak, az FSC 
(Forest Stewardship Council) által kiadott útmutatás alapján történik a gazdálkodás amelyről az általuk 
számunkra kiállított oklevél is tanúskodik, tehát gazdálkodásunk szigorúan ökológiai, szociális és 
gazdasági szabványok szerint zajlik. Erdeink állapotának nemzetközi program által való követése révén, 
ICP Forest (Nemzetközi program az erdőkre ható légszennyezés hatásainak megfigyelésére és 
kiértékelésére), továbbá az abiotikus és biotikus tényezők hatásának előrejelzése révén képesek vagyunk 
időben és hatékonyan cselekedni erdeink egészségének érdekében. Megjegyezzük, hogy észleléseink 
szerint Horvátország területén általános savas anyag trend tapasztalható ami ugyancsak jótékony hatással 
van az erdők állapotára. 

Biológiai és ökológiai szempontból a horvát erdők állapota az egyik legjobbnak tekinthető Európában. Erdeink már 
említett természetessége mellé tegyük még hozzá jó korstruktúrájukat és keverési arányukat (a fő fafajták és a 
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mellékfajták aránya). Ezen kívül folyamatos az áttérés alacsonyabb erdei formákból (degradált összetevőjű 
állapotból) a magasabb termelési alakzatok felé, ami tulajdonképen erdőgazdálkodási tervek alapján végzett 
erdőmegújítás eredménye. Az alábbi kép (3.66 kép) erdeink természetességét és a termelési formák arányát 
mutatja be.  

3.66-os kép: Erdőnövesztési változatok térségei Horvátország területén, 2012-ben (Forrás: Jelentésjavaslat a 
Horvát Köztársaság környezeti állapotairól, 2014.). 

Jelmagyarázat 

Magból növesztett 
Tuskóból növesztett 
Degradált összetevők 
Mesterséges összetevők 

Látható, hogy erdeink teljes struktúrájában legnagyobb a magból növesztettek aránya, amelyek jellemzőik alapján 
összetettebb és gazdagabb erdei ökorendszert eredményeznek mint a tuskóból növesztettek vagy degradált 
összetevőjűek (bozótosok stb.). Gyakorlatilag minden összetevő természetes alakú és csak 3% mondható 
mesterséges erdei területnek (erdei ültetvények és növesztőtelepek).  

Fatartalék 

Az Erdőrendészeti szabályzat szerint (Hivatalos Közlöny 79/2015), az erdőgazdálkodás célja, hogy vágási korban 
jó tartalom álljon rendelkezésre. Ezáltal lehet biztosítani az egészséges faanyag folyamatos kitermelését és egyben 
az erdők vitalitását, tekintettel arra, hogy az erdőnevelési beavatkozások során a gyengébb minőségű fák 
kiiktatásra kerülnek. A fatartalék becslése az egységnyi területre eső faűrtartalom alapján történik (m3/ha). A terület 
alapján 418,6 millió m3 fatartalékot állapítottunk meg erdőgazdálkodási területünkön míg a folyó éves növekmény 
10,1  m3 . A fő fafajták és az általuk képviselt fatartalék állandóan növekszik. Az alábbi ábra (3.67-es kép) a teljes 
fatartalékot  

alkotó fajtákat mutatja be az egész erdőgazdálkodási területre. 
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3.67-es kép: A fő fafajták részarányának bemutatása az erdőgazdálkodási terület rendelkezésre álló fatartalékában 
(Forrás: Fő területek, 2016. – 2025.) 

Jelmagyarázat 
37% Bükkfa 
9% Kocsánytalan tölgy 
12% Kocsányos tölgy 
1% Feketefenyő 
2% Lucfenyő 
8% Közönséges fenyő 
2% Mézgás éger 
2% Gesztenye 
8% Közönséges gyertyán 
3% Fehér kőris 

Látható, hogy a fatartalékban legnagyobb részaránnyal a közönséges bükk képviselteti magát, aztán a kocsányos 
majd kocsánytalan tölgy következnek, a közönséges fenyő, közönséges gyertyán stb. Az előzetes területi alap 
szerint (2006-2015.) 65,6 millió köbméteres, tíz éves etat lett előírva. Tehát évente 6,56 millió köbméter (éves etat) 
fatartalék lett kivágva gazdasági okokból. Az éves etat az éves növekmény 64,36%-át tette ki vagyis hangsúlyt 
fektettünk a tartós gazdálkodás szempontjaira, amelynek értelmében nem borítottuk fel a természetes egyensúlyt 
mivel a növekmény minden évben meghaladta a kivágás mértékét. A kivágási mennyiségbe belekerültek a 
természeti katasztrófák (erdő kiszáradás, elöregedés, hókárok, szélvihar okozta károk, tűzesetek, infrastrukturális 
munkák) okozta veszteségek is. Ezek az adatok is arra mutatnak rá, hogy az erdők jelentette erőforrásokkal 
Horvátországban fenntartható módon gazdálkodunk, biztosítva ezáltal a megbízható, stabil erdőrendszert de 
egyben a faipar és az energetikai szektor számára nélkülözhetetlen nyersanyagot is. 
A most érvényben lévő területi Alap 14,72 millió köbméterrel megnövelte az etatot és így az most 80,37 millió 
köbméter lesz (hozzávetőlegesen az éves növekmény 73%). 

Az erdőkből származó általános haszon 

Annak ellenére, hogy a fa nagyon jelentős nyersanyagot jelent, egyre nagyobb az erdők általános jellegű 
jelentősége is. Ezek az erdők nem piaci természetű értékei: az erdők szolgálata, erdők hatása, az erdőkből 
származó hasznok, az erdők embernek, közösségnek, környezetnek és természetnek nyújtott értékei. Bizonyos 
területeken ezek meg is haladhatják a kitermelés által képviselt hasznokat,  

sőt azoknak többszörösei is lehetnek. Az erdők nagy mértékben betöltik gazdasági, ökológiai és társadalmi 
funkcióikat. Ökológiai funkciók szempontjából a legjelentősebbek: a talaj víz- és szélerózió elleni védelme, 
víztisztítás a vizek erdei talajon történő átfolyása révén, kedvező időjárási és mezőgazdasági hatások, a 
szennyezett levegő tisztítása, a genetikai alap továbbá a fajok, ökorendszer és tájegységek biodiverzitásának 
megőrzése, üvegházhatású gázok hatásának mérséklése szénlekötés és a környezet oxigén mennyiségének 
növelése révén, stb. Az erdők társadalmi funkciójának számít az emberek egészségére és életminőségére 
gyakorolt kedvező hatás mivel kitűnő rekreációs és pihenési környezetet jelentenek. Az erdők általános jellegű 
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hasznossági fokát az Erdők Rendezési Szabályzata szerint végezzük. 

A tudatos gazdálkodás értelmében kezelt erdők, a gazdasági mellett általános jellegű hasznot hozó értéket is 
jelentenek mert a helyesen kezelt erdő teljesíti általánoshasznú funkcióit is, mivel a közvetlen és általános 
hasznosság között, minden erdő esetében szoros összefüggés létezik. A közvetlen és általános hasznosság a 
biotóp és biocönózis eredménye, értékeik az adott ökorendszert optimális körülmények között fenntartó 
beavatkozás és felújítás minőségétől függnek amelyek örökéletűvé teszik őt (Prpić és mások 2005.) 

Az erdőkből származó általános jellegű hasznok leginkább a térség mediterráni részében jutnak kifejezésre. 
Régebben a mediterráni erdők fő szerepe a faanyag kitermelésében valósult meg azonban a nagyon régóta tartó 
ilyen emberi tevékenység következtében az erdők nagyon megfogyatkoztak. Az összetétel degradálódott és ma a 
legnagyobb számú erdős területeket tulajdonképen a macchia jelenti (sűrű és alacsony indaerdő) valamint a garizi 
(elritkult, világos bozótosok), köves legelők valamint széttaglalt, apró termőterületek. Az ilyen erdőterületek 
gazdasági értéke jóval kisebb a magas erdőkénél. Azonban a mediterráni erdők, ökológiai és szociális funkcióik 
révén Horvátország ökorendszerének nagyon fontos elemét képviselik. 

3.3.10 Vadvilág és vadászat 

Vadászterületi körülmények 

A Horvát Köztársaság környezeti állapotairól készült jelentésből  (2005.-2008.) származó adatok szerint az 
országban lévő vadászterületek 5,3 millió ha területen fekszenek. 1066 vadászterület létezik amelyből 317 állami 
tulajdonú hozzávetőleg 1,8 millió ha területen, 749 pedig közös vadászterület (különböző tulajdonosok területein 
létesített vadászterületek) amelyek nagyjából 3,5 millió hektáron fekszenek. A vadászterületeken belül léteznek 
vadászatilag produktív területek vagyis a terület olyan része ahol egy megadott vadfajta számára jelen vannak a 
tartózkodás, táplálkozás, szaporodás és rejtőzés természetes feltételei feltételei. Az ilyen vadászatilag produktív 
területek minőségét a rendelkezésre álló, a megadott állatfajta tartózkodásához és szaporodásához szükséges 
feltételekre vonatkozó adatok alapján határozzuk meg. A vadászterületekkel való gazdálkodás javulásának mértéke 
a vadak számának növekedésében valamint a vadásztradíciók és etika javulásában nyilvánul meg. Egyes 
állatfajták tekintetében még mindig nem értük el a lehetőségekhez mért populációs számokat és ez, a 
vadászterületekkel való minőségi gazdálkodás tekintetében jelentős potenciált jelent.  

A Vadászati törvény (Hivatalos Közlöny 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16) értelmében vadnak 
minősülnek a következő állatfajták: 

1. nagy vadak: közönséges szarvas (Cervus elaphus L.), lapátos szarvas (Dama dama L.), axis szarvas (Axis axis
L.), közönséges őz (Capreolus capreolus L.), vadkecske (Rupicapra rupicapra L.), muflon (Ovis aries musimon 
Pall.), vaddisznó (Sus scrofa L.), barna medve (Ursus arctos L.) 

2. apró vadak:
a) szőrös vadak: borz (Meles meles L.), vadmacska (Felis silvestris Schr.), fehér nyest (Martes foina
EHR.), arany nyest (Martes martes L.), menyét (Mustela nivalis L.), hód (Castor fiber L.), közönséges nyúl (Lepus 
europaeus Pall.), üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus L.), nagy pele (Myoxus glis L.), róka (Vulpes vulpes L.), 
aranysakál (Canis aureus L.), görény (Mustela putorius L.), mungosz (Herpestes ishneumon L.) 
b) tollas vadak:  fácán (Phasianus  sp. L.), szirti fogoly (Alectoris graeca Meissn.), csukár (Alectoris chucar); fogoly
(Perdix perdix L.), fürj (Coturnix coturnix L.), virginiai fürj (Coturnix virginiana L.); erdei szalonka (Scolopax rusticola 
L.), sárszalonka (Gallinago gallinago L.); örvös galamb (Columba palumbus  L.),  vadgalamb  (Columba livia 
Gmelin.); vadliba  (Anser fabalis  Latham.), nagy lilik (Anser albifrons Scopoli.), vadkacsa (Anas platyrhynchos L.), 
barátréce (Aythya ferina L.), kontyos réce  (Aythya fuligula L.), tőkés réce (Anas querquedula L.), csörgő réce (Anas 
crecca L.), császármadár (Fulica atra L.), szürke varjú (Corvus corone cornix L.), kormos varjú (Corvus frugilegus 
L.), csóka (Coloeus monedula L.), szarka (Pica pica L.), szajkó (Garrulus glandarius L.). 

Az állatfajták védettsége és szigorú védettsége felől rendelkező Szabályzat szerint (Hivatalos Közlöny  099/9), a III 
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mellékletben fel vannak sorolva azok a fajok amelyeket vadászhatónak tekintünk és a barna medve is köztük van. 
Barna medvék tekintetében, Horvátországban, a 2005-ben kidolgozott Barna Medve Gazdálkodás értelemében kell 
eljárni, amely 2008-ban felül lett vizsgálva és pillanatnyilag a Barna Medvékkel Való Gazdálkodás akcióterv van 
érvényben. 

A vadak életkörülményeire való tekintettel, Horvátországban a vadászterületeket a következőképen osztjuk fel: 
síksági, dombvidéki, hegyi és mediterrán jellegű. 

A síksági vadászterületek szinte kizárólag vagyis legnagyobb részt az ország pannon társégében lettek létesítve, 
amely a Horvát Köztársaság keleti, középső és északi részén található, amelynek nyugati határa az ország 
Szlovéniával való határától Szamoborig, majd Jasztrebarszkón, Károlyvároson át, a Kupa folyó mentén Szunyáig 
és Dubicáig valamint az ország Bosznia-Hercegovinával való határáig terjed.  Magába foglal minden 200 m 
tengerszint feletti magasságig elterülő vadászterületet amelyekben kifejezetten kontinentális éghajlat uralkodik. 
Ebben a térségben a következő vadak találhatók: közönséges szarvas, lapátos szarvas, közönséges őz, 
vaddisznó, közönséges vadnyúl, róka, borz, hód, görény, nyest,  menyét, fürj,  fogoly, fácán, vadkacsa, vadliba, 
szajkó, szárcsa. 

A dombvidéki vadászterületek teljes egészében 200 m tengerszint feletti területeken lettek létesítve vagyis nagyobb 
részt a Dinara területén amelynek keleti határa megegyezik a síksági vadászterület nyugati határával, nyugati 
határvonala pedig a szlovén határtól, Klana fölött, 800 m tengerszint feletti magasságon dél felé vonul a Velebit 
hegység tengermelléki lejtői felé, a Maszlenicai csatorna fölött, majd keletnek, Knin felé fordul magába foglalva a 
Dinara hegység lejtőit egészen a Bosznia-Hercegovinával való határig. Ezen a területen a következő vadak 
találhatók: barna medve, közönséges szarvas, közönséges őz, vaddisznó, muflon, borz, pele, görény, közönséges 
nyúl.  

A hegyvidéki vadászterületeket Gorszki Kotar térségében és a dinarai terület 800 m tengerszint feletti magasságnál 
magasabban fekvő részeiben létesítettük ahol is zord hegyi éghajlat uralkodik és állandó a nagy ragadozók 
jelenléte. Ezekben a térségekben a következő vadak találhatók: barna medve, vadkecske, aranysakál, vaddisznó, 
közönséges nyúl, menyét.  

A mediterrán vadászterület az adriai térség egészében lett létrehozva ami azt jelenti, hogy magába foglalja a 
Horvát Tengermelléket a szigetekkel együtt, Dalmáciát szigeteivel egyetemben egészen a terület keleti határáig 
amely megegyezik a dinarai terület nyugati határával. A mediterráni vadászterületeken természetesen mediterrán 
éghajlat uralkodik és a domborzat is ilyen. Ezeken a területeken a következő vadak élnek: közönséges őz, 
vaddisznó, lapátos szarvas, közönséges szarvas, muflon, aranysakál, közönséges nyúl, vadnyúl, fácán, szirti 
fogoly, virginiai fürj, vadgalamb.  

3.3.11 Turizmus 

3.3.11.1 Horvátország idegenforgalmi kinálata 

Horvátországra két földrajzi fekvési jellemző nyomta rá az idegenforgalom fejlődése szempontjából fontos bélyegét: 
az ország fekvése a jelentős idegenforgalmi és kommunikációs folyamatokra való tekintettel továbbá az 
elhelyezkedés a jelentős szomszéd és vezető európai turistakibocsátó  piacok viszonylatában (Besker, 2005.). 
Horvátország Európa keleti és nyugati felének földrajzi, kulturális, történelmi és politikai metszésvonalán fekszik és 
mint ilyen, történelmi, etnikai, kulturális, gazdasági, urbanisztikai, adminisztratív és egyéb adottságainak 
köszönhetően nagyszámú látogatót vonz. Ezen felül Horvátország gazdag természeti látványosságok tekintetében 
is. A tenger, a tagolt partvidék szigetek sokaságával, de számos és ápolt stranddal is, természetvédett területek, 
biodiverzitás, folyók, tavak valamint további szárazföldi vízterületek képviselik az idegenforgalmi fejlődés 
legfontosabb tényezőit. A természeti látványosság mint erőforrási alap mellett a horvát történelmi és kulturális 
örökség is szerepel a horvátországi idegenforgalom fejlődéséért felelős jelentős tényezők közt. Erről nagy számú, 
UNESCO védelem alatt álló kulturális örökség tanúskodik, olyanok mint Dubrovnik város történelmi magva, a Szplit 
városi Diocletianus palota, a sibeniki székesegyház, Trogir város történelmi magva, az Eufrazius bazilika ás a Régi 
Temető Porecsban és a kulturális javak további nagy mennyisége mint a pulai amfiteátrum, Hvar város történelmi 
magva, a sztoni várfal valamint a egyedi történelmi épületek nagy száma a jól megőrzött, történelmi 
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városrészekben Zágrábban és számos más horvát városban/helységben (A Horvát Köztársaság Idegenforgalmi 
Fejlődésének Stratégiája,  2020-ig, 2013.). Ezenkívül Horvátország rendelkezik Európában a legnagyobb, 
UNESCO védelem alatt álló, szellemi kulturális örökséggel, világviszonylatban pedig csak Kína és Japán előzi meg.  

A turizmusfejlesztési stratégia szerint a domináns turisztikai termékek a következők: 

• Napsütés és tenger

Számos, idegenforgalmi fejlődést támogató erőforrásnak köszönhetően ez a turisztikai termék dominál 
Horvátország idegenforgalmi kínálatában és tevékenységében. Részaránya az ország idegenforgalmi termékének 
fizikai volumenében 85 %, míg pénzügyileg ez a részarány valamivel kevesebb (hozzávetőlegesen a bevételek 75 
és 80% közt) tekintettel a családi háztartások által biztosított nagy számú elszállásolási kapacitásra. 

• Vízi turizmus (yachting/cruising)

Földrajzi és forgalmi helyzete révén, valamint tekintettel arra, hogy a világ egyik legtagoltabb partvidékével 
rendelkezik, valamint kellemes éghajlattal és alkalmas széljárással, Horvátország világszerte ugyancsak kívánatos 
vízi turizmus desztinációnak számít. A vízi turizmus üzletág (a legjobban kinyújtott idegenforgalmi idénnyel) egyre 
növekvő üzleti eredményei továbbá a kapcsolódó erőforrások folyamatos feltöltöttsége minden képen erre utalnak. 
A cruising turizmusra az utóbbi évek során egyre inkább jellemző az ú.n. megacruiserok érkezése továbbá a 
kereslet folyamatos növekedése a hazai, körutazást nyújtó kis hajókon.  

• Üzleti turizmus

Egyéni és csoportosan érkező üzleti vendégek viszonylag stabil keresletet jelentenek Horvátországban amely, a 
trendek tükrében csak minőségi jellemzőit változtatja. A szállodások körében végzett felmérés szerint az üzleti 
vendégek az összes szállodai vendég, stabil 10-től 15%-át teszik ki.  

• Kulturális turizmus

A történelmi-kulturális emlékek nagy száma valamint a rendezvények sokasága Horvátországot “kulturális 
utazások” desztinációjává teszik. Kulturális turizmus alatt a városi turizmust, örökséglátogatási turizmust, 
eseménylátogatási turizmust, kreatív turizmust valamint a vallási turizmust értjük.  

Az utóbbi években egyre inkább szaporodnak a következők alatt leírt idegenforgalmi termékek amelyek elősegítik 
Horvátország idegenforgalmának megkülönböztetését és kiegészítik a domináns  

idegenforgalmi kinálatunkat. 

• Egészségügyi turizmus

Termálvizek, a kibocsátó piacok közelsége, konkurens árak és az általánosan jó hírnév ugyancsak alkalmassá 
teszik Horvátországot az egészségügyi turizmus fejlesztésére. Az egészségügyi turizmus azon termékei amelyek 
különösen fontosak Horvátország számára a következők: wellness turizmus, gyógyfürdői turizmus és gyógyellátási 
turizmus. 

• Kerékpáros turizmus

Horvátország helyi és megyei kerékpárút hálózata viszonylag jól fejlett és helyenként kapcsolódik a nemzetközi 
kerékpárút hálózatokra. Ezt a terméket Horvátországi tartózkodás esetén extra tevékenységként kínáljuk.  

• Gasztronómia és borászat

A gasztronómiai és borászati idegenforgalmi kínálat már évek hosszú sora óta szerves része az ország 
promóciójának. Ez egy összetett termék amelyet valójában szinte minden vendég fogyaszt azonban viszonylag 
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kicsi azoknak a nemzetközi turistáknak a száma akik kizárólag a gasztronómiai és borászati tapasztalatszerzés 
végett látogatnak ide, így ezeknek a termékeknek a fő fogyasztói a hazai vendégek. A gasztronómia és a borászat 
mint idegenforgalmi termék leginkább Isztriában és valamelyest Dalmáciában és Szlavóniában fejlett. 

• Rurális és hegyi turizmus

Horvátországban a rurális turizmus fejlődése nagyon lassú. Kivételt csak Isztria és Eszék-Baranya megye 
jelentenek. Ez a turizmusfajta ugyancsak nagy érdeklődésre számíthat a nagy, idegenforgalmi szempontból 
kibocsátó városokban, de érdekli az átutazóban lévő turistákat is és így főleg városok közelében vagy már jelentős 
idegenforgalmi helységekben fejlődik, de a fő forgalmi útvonalak mentén is. Hegyvidéki turizmus tekintetében 
kiemelt figyelmet érdemelnek a hegyvidéki központok mint a Bjelolaszica és a Begova Razdolja valamint a Platak 
centrum, továbbá a horvát hegyeken meglévő különböző hegyi ösvények. 

• Golf turizmus

Pillanatnyilag Horvátországban csak négy 18 mezős golfpálya van két kilenc mezős és néhány gyakorlótér. Ezért 
Horvátország ma még nem szerepel a turisztikai golf terméket kínáló térképen, annak ellenére, hogy ma, de a 
jövőben is ez a mediterráni idegenforgalmi kereslet egyik legjelentősebb szegmense, különösen a főidényen kívül.  

• Kaland és sport turizmus

Itt egy terjedelmében egyre jelentősebb és gyorsan növekvő kínálatcsoportról van szó amely magába foglalja 
például a búvárkodást, kajakozást és kanuzást, raftingot, adrenalin sportokat, vadászatot, horgászatot valamint a 
téli sportokat és előkészületeket. Horvátország hegyvidéki és partvidéki részén gyorsan fejlődik a különleges 
kaland/sport program jellegű széles kínálat (pl. barlangászati turizmus, paragliding). Meg kell jegyezni, hogy 
Horvátország még mindig kis mértékben használja ki komparatív előnyeit vagyis egy ilyen kínálat fejlesztésére 
adott lehetőségeit. 

• Ökoturizmus

A vásárlók ökológiai tudatának jelentős növekedése folytán ez az idegenforgalmi termék jelentős növekedést 
produkál a világban. Annak ellenére, hogy jól megőrzött, attraktív erőforrások állnak itt rendelkezésre, az 
ökoturizmus Horvátországban  nagyon lassan fejlődik. Az ökoturizmus a nemzeti parkokon belül és egyéb védett 
helyszíneken belül is fejleszthető, de olyan családi mezőgazdasági vállalkozások keretein belül is amelyek 
ökológiai elvű mezőgazdasági termelést folytatnak. Ahhoz, hogy egy családi mezőgazdasági vállalkozás egy rurális 
térségen belül az idegenforgalmi aktivitás hordozója legyen, az szükséges, hogy birtokain ökológiai szempontok 
alapján termelt ételeket és egyéb idegenforgalmi és vendéglátóipari termékeket kínáljon. 

3.3.11.2 Az idegenforgalom intenzitása 

Horvátországban, 2015-ben 942 830 állandó látogató volt a bejegyzett elszállásolási létesítményekben, ebből 
legtöbb a szállodákban, majd a kempingekben és a háztartásokban. A bejegyzett állandó látogatók száma 
legnagyobb az adriai részen (95,66%) míg Horvátország kontinentális részére csak a látogatók 4,34 %-a jutott.  A 
látogatók számából legnagyobb arányban Horvátországban Isztria megye részesül (26,15%), őt Szplit-Dalmácia 
megye követi (20.67%), majd  Tengermellék-Hegyvidéki megye (17,89%). 

2015-re Horvátország 10,47%-al növelte, a 2011-es állapothoz képest, a bejegyzett, üzleti elszállásolási 
létesítményekben lévő elhelyezési kapacitásait. A legnagyobb elszállásolási kapacitásnövelés a háztartásokban 
történt majd a szállodákban és a kempingekben.  

Az 1000 főnyi lakósságra vonatkoztatott vendégágyak száma az a mutató amely jelzi milyen nyomás nehezedik a 
helyi lakósságra az elszállásolási kapacitások megléte miatt. Úgy számoljuk, hogy egy megadott megye összes 
vendégágyainak számát elosszuk a megye lakóinak számával és az eredményt megszorozzuk ezerrel. 
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A vizsgált 2011-től 2015-ig terjedő időszakban, 2013-tól Horvátországban növekszik a vendégágyak okozta 
nyomás a helyi lakósságra (3.28 táblázat). Ebben a tekintetben nagy a különbség az adriai és  a kontinentális 
megyék közt és itt különösen az Isztria megyét kell megemlíteni ahol a legnagyobb az elszállásolási 
kapacitásnövelés okozta nyomás a lakósságra.  A vendégágyak száma Isztria megyében 1,19-szer nagyobb a 
2011-es népszámlálás szerinti lakósságszámnál. Horvátország kontinentális részén a Brod-Szávamente megyét 
emelnénk ki ahol a legkisebb a vendégágyak teljes lakósságszámhoz mért aránya, annak ellenére, hogy a 
megfigyelt időszakban lassú de állandó növekedés volt tapasztalható (3.28 táblázat).  

Azok a megyék ahol 2015-ben kisebb a vendégágyak megléte okozta nyomás a helyi lakósságra mint 2013-ban a 
következők: Vukovár-Szerém, Eszék-Branya, Varazsd, Verőce-Drávamente és Belovár-Bilogora.  

Kontinentális Horvátország megyéi közül a Károlyvárosi megye válik ki, ugyanis ott állandó a vendégágyak 
számának növekedése és a legmagasabb a nyomásuk a helyi lakósságra, köszönve ezt a széles, természetben 
eltöltött aktív pihenést biztosító idegenforgalmi kínálatnak (kerékpárturizmus, rafting, lovaglás, barlangturizmus, 
horgászat, hegymászás), valamint a kirándulóturizmusnak. A megfigyelt időszakban Zágráb Városban és a 
Krapina-Zagorje megyében is az elszállási kapacitások nagy növekedése volt tapasztalható.  

3.28-as táblázat: Az 1000 főre jutó vendégágyak száma Horvátország megyéiben 2011-től 2015-ig (Forrás: Állami 
Statisztikai Hivatal)  

            Megye 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
Tengerpart 582,76 549,13 593,06 611,84 638,80 
Tengermellék-

 
601,14 517,86 544,58 561,73 569,53 

Lika-Zengg 595,95 501,78 565,04 584,15 655,94 
Zadar 599,99 600,28 621,17 685,42 701,49 
Sibenik-Knin 543,71 530,49 591,47 615,93 636,11 
Szplit-Dalmácia 338,30 328,33 385,99 395,89 428,49 
Isztria 1122,8

 
1091,4

 
1143,17 1135,4

 
1185,15 

Dubrovnik-Neretva 534,12 488,90 518,77 551,28 567,42 

 Kontinentális rész 10,65 10,99 12,30 12,13 14,23 
Zágráb 3,40 3,70 4,12 4,55 5,09 
Krapina-Zagorje 13,18 14,29 17,57 16,07 17,83 
Sziszek-Moszlavina 
 

4,77 5,57 5,34 5,92 7,42 
Karlovác 44,24 48,81 47,77 47,99 52,79 
Varazsd 

  
11,62 12,67 12,91 12,48 12,86 

Kapronca-Körös 
 

4,41 4,35 4,46 4,97 5,13 
Belovar Bilogora 
 

6,50 6,30 6,64 5,95 6,25 
Verőce-Drávamente 7,00 7,17 7,30 7,13 6,85 
Pozsega-Szlavónia 5,07 5,27 5,09 4,83 5,43 
Bród-Szávamente 
 

3,80 4,17 4,19 4,23 4,74 
Eszék-Baranya 
 

6,84 7,05 7,52 6,87 7,19 
Vukovár-Szerém 
 

6,96 8,37 10,54 7,72 9,36 
Muraköz 
 

10,23 10,23 10,77 10,61 10,93 
Zágráb Város 14,95 14,26 17,66 18,02 23,22 
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3.3.7 Horvát 
Kö tá á

199,17 188,32 203,6
 

209,74 220,0
 

A négyzetkilométerre jutó vendégágyak száma az a mutató ami jelzi a megyék szerinti térségre jutó nyomást és 
terheltséget. Számítása a vendégágyak számának és a megye négyzetkilométerekben mért területének 
elosztásával történik. A megyék szerinti elemzés azt mutatja ki, hogy az elszállásolási kapacitások területi nyomása 
az adriai országrészben a legnagyobb, mégpedig Isztria és a Tengermellék-Fennsíki megyében, továbbá még a 
Lika-Zengg megye tűnik ki ahol is a legkisebb ez a nyomás azonban még így is nagyobb a kontinentális 
országrészi megyékben meglévőktől (3.29-es táblázat). Horvátország kontinentális részére való tekintettel Zágráb 
Várost ki kell emelnünk mert ez az a megye ahol a legnagyobb az elszállásolási kapacitások nyomása a térségre. 
Az elszállási kapacitások számának növelése okozta térségbeli nyomás a legtöbb megyében 2013 óta állandóan 
növekszik. 

3.29-es táblázat: A négyzetkilométerre jutó vendégágyak száma Horvátország megyéiben 2011 és 2015 között 
(Forrás: Állami Statisztikai Hivatal)  

            Megye 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
Tengerpart 33,31 31,38 33,89 34,97 36,51 
Tengermellék-
H idék 

49,63 42,75 44,96 46,37 47,02 
Lika-Zengg 
 

5,67 4,77 5,38 5,56 6,24 
Zadar 
 

27,98 27,99 28,97 31,96 32,71 
Sibenik-Knin 

 
19,93 19,44 21,68 22,58 23,32 

Szplit-Dalmácia 
 

33,89 32,89 38,67 39,66 42,92 
Isztria 

 
83,05 80,72 84,55 83,98 87,66 

Dubrovnik-Neretva 36,76 33,65 35,70 37,94 39,05 

Kontinentalis resz 0,96 0,99 1,11 1,09 1,28 
Zágráb 
 

0,35 0,38 0,43 0,47 0,53 
Krapina-Zagorje 
 

1,42 1,55 1,90 1,74 1,93 
Sziszek-Moszlavina 0,18 0,22 0,21 0,23 0,29 
Karlovác 1,57 1,74 1,70 1,71 1,88 
Varazsd 1,62 1,77 1,80 1,74 1,79 
Kapronca-Körös 0,29 0,29 0,29 0,33 0,34 
Belovar-Bilogora 0,29 0,29 0,30 0,27 0,28 
Verőce-Drávamente 0,29 0,30 0,31 0,30 0,29 
Pozsega-Szlavónia 
 

0,22 0,23 0,22 0,21 0,23 
Bród-Szávamente 
 

0,30 0,33 0,33 0,33 0,37 
Eszék-Baranya 
 

0,50 0,52 0,55 0,50 0,53 
Vukovár-Szerém 
 

0,51 0,61 0,77 0,56 0,68 
Muraköz 
 

1,60 1,60 1,68 1,66 1,71 
Zágráb Város 
 

18,42 17,58 21,77 22,20 28,61 
Horvát Köztársaság 
 

15,08 14,26 15,42 15,88 16,66 
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A megyénként bemutatott turistalátogatások számadatai rámutatnak az idegenforgalmi szektor fontosságára és 
erősödésének jelenetőségére megyénként és általánosan az országban is. 2015-ben 14 343 323 vendég látogatott 
Horvátországba ami 2011-hez képest hozzávetőlegesen 25%-os növekedést jelent. A Horvátországba érkező 
vendégek száma folyamatosan növekedik (3.68-as kép). A megfigyelt 2011 és 2015 közti időszakban a vendégek 
85%-a Horvátország adriai részébe látogatott.  

Leglátogatottabbak: Isztria megye, a Tengermellék-Fennsíki megye valamint a Szplit-Dalmácia megye. Az ország 
kontinentális részébe érkező turisták számának növekedése lassabb és itt a számok szempontjából mindenképpen 
Zágráb Város emelkedik ki, továbbá a Károlyvárosi megye, míg a legkevésbé látogatott a Pozsega-Szlavón megye 
(3.69-es kép). 

3.68-as kép: Turisták száma a kontinentális és adriai Horvátországban 2011-től 2015-ig (Forrás: Állami Statisztikai 
Hivatal)  

3.69-es kép: Turisták száma Horvátország egyes megyéiben 2011-től 2015-ig (Forrás: Állami Statisztikai Hivatal) 

Az érkező turisták teljes számának aránya a terület négyzetkilométerben mért nagyságához képest jelzi a nyomást 
amelyet a turisták érkezése egy-egy megyébe csúcsszezonban, jelent. A Horvátországra nehezedő turistanyomás 
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2015-ben 253,44 turista/négyzetkilométer volt, ebből az adriai megyékben 506,33 turista/négyzetkilométer míg a 
kontinentális részben ez 57,33 turista/négyzetkilométer volt. A megyénkénti adatok elemzéséből kitűnik, hogy a 
legnagyobb nyomás Zágráb Városára nehezedik (1681,40 turista/négyzetkilométer) és Isztria megyére (1197,98 
turista/négyzetkilométer). Ezután Dubrovnik-Neretva megye következik (810,28 turista/négyzetkilométer), majd a 
Tengermellék-Fennsík megye (713,69 turista/négyzetkilométer) és Szplit-Dalmácia megye (544,83 
turista/négyzetkilométer). Jelentősebb számú turistalátogatás tekintetében Horvátország kontinentális részén, 
Zágráb Város mellett még a Krapina-Zagorje megye tűnik ki (77,91 turista/négyzetkilométer) valamint a Muraköz 
megye (77,42 turista/négyzetkilométer). A legkisebb turistanyomást Verőce-Drávaamente megye tapasztalja (5,59 
turista/négyzetkilométer) valamint Pozsega-Szlavón megye (5,64 turista/négyzetkilométer). 

Horvátországban, az ide érkező turisták számának növekedése mellett, jelen van még az itt töltött éjszakák 
számának növekedése is. 2015-ben az itt töltött éjszakák száma 2011-hez képest 18,64%-al növekedett. A legtöbb 
éjszakát, 95,4%, Horvátország adriai részében töltik a turisták (3.70-es kép). 2015 folyamán a legtöbb eltöltött 
éjszaka Isztria, Szplit-Dalmácia és Tengermellék-Fennsík megyékben volt, legkevesebb viszont Pozsega-
Szlavónia, Kapronca-Krizsevác és Verőce-Drávamente megyékben.  Az utóbbiakban az ott töltött éjszakák 
számának csökkenése is tapasztalható.  

3.70-es kép: Az eltöltött éjszakák száma Horvátország kontinentális és adriai részében 2011-től 2015-ig (Forrás: 
Állami Statisztikai Hivatal)  

A megadott megyében eltöltött vendégéjszakák száma tükörképe az idegenforgalmi sűrűségnek. Horvátországban 
az egy lakósra vetített vendégéjszakák száma 16,7 jelzi, hogy az országban 2015-ben nagyjából 16-szor nagyobb 
számú vendég éjszakázott mint ahány polgára hivatalosan volt 2011-ben. Itt különösen kimagaslóan az adriai 
országrész teljesített 48,37 éjszakázással lakónként. Horvátország kontinentális részében ez a szám 1,15. Isztria 
megyében a legnagyobb az ott töltött éjszakák aránya (100,77), Dubrovnik-Neretva megye követi (50,06) valamint 
Zára megye (45,98). Az ország kontinentális részén Károlyváros megye (3,07) és Zágráb Város (2,28) teljesítettek 
jól. A legkisebb vendégéjszakai arány Kapronca-Krizsevac megyében volt (0,24). Üzleti jellegű létesítményekben 
való elszállásolásra 2017 februárjában 210 000 turista jelentkezett be ami 10%-al több a 2016. februári számnál, 
azzal, hogy a legtöbb vendégéjszakát szállodákban töltötték el, vagyis az éjszakák 68%-át.  Szállodai kapacitások 
tekintetében azt jegyeznénk meg, hogy a legnagyobb kereslet növekedés a négy csillagos szállodák esetében 
történt. Szállodáink ugyanakkor a legnagyobb bruttó kapacitás kihasználást könyvelhették el.  

A különböző horvát megyékben 2015 folyamán többnyire külföldi vendégek éjszakáztak (91,98%). Továbbá mint az 
adriai (93,2%) ugyanúgy a kontinentális országrészben (67,22%) túlnyomórészt külföldi vendégek vannak jelen. 
Horvátország kontinentális részében a hazai és külföldi vendégek aránya megyénként változó, az adriai részben a 
teljes vendégéjszaka számban domináns a külföldiek jelenléte (3.71-es kép). 
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3.71-es kép: A hazai és külföldi turisták megoszlása vendégéjszakák tekintetében Horvátország megyéiként, 2015-
ben (Forrás: Állami Statisztikai Hivatal) 

Horvátország specifikus elszállásolási kínálataként tartjuk számon a 139 vízi turizmus céljaira kiépített kikötőt. 
Ebből a számból 71 a marina míg fennmaradó 68 kikötő horgonyozási céloknak megfelelő létesítmény. Zára 
megyében van a legtöbb vízi turizmus célú kikötő, majd a Szplit-Dalmácia és a  Tengermellék-Fennsík megye 
következik. 2016 végén, a vízi turizmus célú kikötőkben 12 428 tengeri beállóhely volt továbbá 4 880 szárazföldi 
beállóhely. A bekötőhelyek valamivel több mint fele 10-től 15 méter hosszúságú hajók befogadására alkalmas. Vízi 
turizmus célú kikötőinkben 2016 végén 13 422 egység volt bekötve állandó jelleggel ami 2015-hoz képest 0,2%-os 
növekedést jelent. Az állandó jelleggel vízben bekötött hajók közül 50,1% vitorlás jacht volt, 47,5% motoros jacht 
valamint 2,4% különféle. Kikötőinkben 2016 folyamán a tranzitban lévő hajók száma 198 151 volt ami 2015-höz 
viszonyítva 8,6%-os növekedést jelent. 2015-höz képest, 2016-ra 2,1%-al nőtt a vízi turizmus célú kikötők 
jövedelme, a bekötőhelyek bérléséből pedig 3,8%-al több származott.    

3.3.12 Társadalmi-gazdasági jellemzők 

3.3.12.1 Horvátország teljes lakósságára jellemző általános mutatók 

Az elmúlt tíz évben Horvátország demográfiai képét néhány jellemző folyamat írja le: folyamatos természetes 
elnéptelenedés vagyis nagyobb elhalálozás mint az élve születők száma, a lakosság elöregedése okozta zavarok 
jelentkezése az általános korstruktúrában, a születéskori életkor elvárás folyamatos növekedése, negatív migrációs 
egyenleg valamint az ország önállósodásától számítva, folyamatos lakósságszám csökkenés.  

Az utolsó, 2011-es népszámlálás adatai szerint Horvátországban 4 284 889 embert írtak össze. A megyék szerinti 
eloszlás tekintetében, legtöbb ember Zágráb Városban él (Horvátország lakóinak kb. 18,4%-a), legkevesebb pedig 
Lika-Zengg megyében (hozzávetőleg az ország lakóinak 1,2%).(3.72-es kép).  
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3.72-es kép: A Horvát Köztársaság lakósságának megyénkénti eloszlása 2011-ben (Forrás: Horvátország forgalmi 
fejlesztésének stratégiája 2017-2030. - tervezet)  

Megyéink többségében 1991 óta lakósságszám csökkenés tapasztalható (a teljes lakósságszám változás – 
7,25%), azzal, hogy itt kiemelkedik a Bród-Szávamente megye ahol 1991 ás 2011 között 1%-al nőtt a 
lakósságszám valamint Zára megyét említjük amelyben a nevezett időszakban 24,5%-os lakósságszám csökkenés 
történt (15.9 számú melléklet).  

A 2001-es népszámlálásban szereplő lakósságszám 2011-re 152 571 fővel vagyis 3,445-al csökkent. Ha 
megyénkénti bontásban nézzük akkor kiderül, hogy a huszonegy közül csak négy megyében tapasztalható 
növekedés, mégpedig: Zára megye (+4,9%), Zágráb megye (+2,6%), Zágráb Város (+1,4%), és Isztria megye 
(+0,8%). A legnagyobb lakósságszám csökkenés Vukovár-Szerém megyében lett elkönyvelve (-12,3%), majd Bród-
Szávamente megyében (-10,3%), valamint Belovár-Bilogora megyében (-10%). (15.9 melléklet). 

A lakóssági számok előrejelzései arról beszélnek mi fog történni akkor ha az eddigi demográfiai trendek 
folytatódnak.  Horvátország lakósságszámának előrejelzései 2020-ra és 2030-ra, a 2013-as becsült lakósságszám 
alapján lettek kidolgozva, amely szám tehát ezen előrejelzések kiindulópontjaként szerepel (Demográfiai 
forgatókönyv és migrációk, 2014.). További népességfogyást látunk elő, továbbá nagy valószínűségét annak, hogy 
Horvátország lakóinak száma 2030-ban 4 millió alá esik (15.9 melléklet). A megyénkénti bontást tekintve kiderül, 
hogy 2020-ban népességnövekedés csak Zágráb Városában lesz mérhető (+2,5%) valamint Zára megyében 
(+1,5%) míg Isztria, Zágráb ás Szplit-Dalmácia megye, valamivel jobb korstruktúrájuknak köszönhetően 
népességileg stagnál. 2030-ban minden megyében népességfogyást várhatunk kivéve Zágráb Várost ahol 
előreláthatólag továbbra is növekedés lesz, bár nagyon sekély, stagnációs jellegű (+0,6%), ez is főleg a többi 
nagyvárosunkhoz viszonyított kedvező fővárosi migráció következményének lesz betudható. Elvárásaink szerint a 
legkedvezőtlenebb helyzetben a Sziszek-Moszlavina és Károlyváros megyék lesznek (15.9 számú melléklet).  

Azon négy megyénk közül ahol makroregionális központ is van, a legkedvezőtlenebb helyzetben Eszék-Baranya 
megye lesz mert ott 2030-ra várhatóan 15%-al csökken a népesség. Ha a mostani demográfiai trendek folytatódnak 
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akkor Fiume térségében (Tengermellék-Fennsík megye) hozzávetőlegesen 85 lesz a népességcsökkenés, 
elsősorban a nagyon alacsony szintű natalitás miatt (15.9 melléklet).  

3.73-as kép: Horvátország megyénkénti lakósságszámának mozgása 2001 és 2011 között és előrejelzések 2030-ig 
(Forrás: Állami Statisztikai Hivatal, Demográfiai forgatókönyvek és migráció, 2014., Kidolgozta: IRES EKOLOGIA 
kft.) 

A népességsűrűség legnagyobb Zágráb Városban (1232,48 lakó/négyzetkilométer), utána Muraköz megye (156,11 
lakó/négyzetkilométer), valamint Varazsd megye (lakó/négyzetkilométer) következik. A Horvát Köztársaság 
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népességsűrűségéhez képest (75,71 lakó/négyzetkilométer) négy megyében átlagon felüli a sűrűség. A 
legalacsonyabb népességsűrűség Lika-Zengg (9,51 lakó/négyzetkilométer) és Károlyváros megyében (35,55 
lakó/négyzetkilométer) tapasztalható (3.73-as kép).  

Öregedési index 

Az elöregedés demográfiai folyamata már évek óta jellemzi a Horvát Köztársaságot és különösen az utóbbi időben 
nyer mind nagyobb teret. Az idősebb korosztályok (65 + év) összlakossághoz mért arányának növekedésében 
legnagyobb szerepet játszanak a natalitáscsökkenés, élethossz növekedés,  

továbbá a fiatalabb korosztályok kitelepülése vagyis általában a elnéptelenedés. Az öregedési mutató vagyis a 65 
évnél idősebbek fiatalkorúakhoz (0-14 évig) mért aránya az egyik legjobb indikátora az elöregedésnek mert a 
legérzékenyebb egy populációban fellépő különbségekre és változásokra való tekintettel (Demográfiai 
forgatókönyvek és migrációk, 2014.).  

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás adatai szerint Horvátország lakosságát egy kifejezett öregségi állapot jellemzi, 
115-ös öregedési indexel. A 2001-es népszámlálás adataiból származtatott adatokhoz képest, 2011-re a 65 év 
fölötti lakosság aránya 9,4%-al nőtt (2001-ben 90,7 volt) (15.8-as melléklet).  

Az életkor meghosszabbodásáról tett állításunkat arra a tényre alapozzuk, hogy 2001 és 2011 között 
Horvátországban a legidősebb korosztályhoz (80+ évesek) tartozók száma gyakorlatilag 70%-al nőtt vagyis 99 507-
ről 168 704 lakósra. 

Az elöregedés felgyorsulását az az adat is illusztrálja miszerint a 2001-es népszámlálás adatai szerint a megyék 
többségében, 14-ben, több volt a fiatalkorú mint az időskorú lakós. Mindössze egy évtizeddel később, 2011-ben, 
egyedül Zágráb és Muraköz megyékben volt az időskorúak száma alacsonyabb a fiatalkorúakénál (15.8-as 
melléklet). Másrészt 50%-al vagy többel nagyobb az időskorúak száma a fiatalkorúakénál Tengermellék-Fennsík, 
Sibenik-Knin, Károlyváros és különösen Lika-Zengg (itt nagyobb 80%-nál) megyékben (Demográfiai forgatókönyvek 
és migrációk, 2014.). 

Tehát Lika-Zengg megyében mondható a lakosság a legelöregedettebbnek, itt ugyanis a népesség fele 45 évnél 
idősebb (az öregségi index itt 166). Ezután Tengermellék-Fennsík megye következik 155,3-as indexel), majd 
Károlyváros (itt 149 az index) és Sibenik-Knin megye (146,1-es indexel). A 2011-es népszámlálás szerint Muraköz, 
Zágráb és Vukovár-Szerém megyékben volt a legfiatalabb a népesség (15.8-as melléklet).  

Lika-Zengg, Károlyváros és Sibenik-Knin megyékben az időskorúak (65 évnél több) aránya már meghaladta a 20%-
ot és mivel a korstruktúra is kedvezőtlen így további, még gyorsabb elöregedés várható itt. A 65 évnél idősebb 
korosztályok részaránya legkisebb Muraköz (15,6%), Zágráb (15,9%) és Szplit-Dalmácia (16,6%) megyékben. 

A 2001-es népszámlálás szerint Horvátországban a 15 évnél fiatalabb gyermekkorúak aránya 17% volt mig 2011-
ben ez az arány 15,2%-ra esett vissza ami hozzávetőlegesen egy tizednyi csökkenést jelent. A 2011-es adatok 
szerint a 15 évnél fiatalabbak gyermekkorúak aránya a legkisebb Tengermellék-Fennsík (12,5%), Isztria (13,4%) és 
Károlyváros (13,4%) megyékben. Ennek okát az alacsony szintű natalitásban lelhetjük, továbbá az ezekben a 
megyékben tapasztalható átlagon felüli hosszúságú élettartamban. A teljeskörű népességhez mérve a legnagyobb 
gyermekkorú arány Bród-Szávamente (17,1%) és Vukovár-Szerém (17%) megyékben található. Amit az itt 
tapasztalható megnövekedett natalitásnak és az alacsonyabb várható életkornak tudhatunk be. A fiatalkorúak (0 -
14 éves korig) részarányának legnagyobb csökkenése Sibenik-Knin és Pozsega-Szlavónia megyékben lett 
feljegyezve, a legkisebb viszont Zágráb Városban és Zágráb megyében.  

A megyékben tapasztalt népességelöregedésre mutat rá a két népszámlálás közt tapasztalt átlagéletkor növekedés 
is. Ugyanis 2001 és 2011 közt minden megyénkben átlagéletkor növekedés volt tapasztalható. Ebben az 
időszakban az elöregedés tempója leggyorsabb Zára és Sibenik-Knin megyékben volt, míg a leglassúbb Zágráb 
Városban és Kapronca-Krizsevac megyében (Demográfiai forgatókönyvek és migráció, 2014.).  

Becslések  szerint 2020-ra Horvátország minden ötödik míg 2030-ra minden negyedik lakója 65 évnél idősebb lesz. 
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Amit a teljes lakosság elöregedése mellett biztonsággal állíthatunk az az idős korosztály további elöregedése. 
2020-ra Horvátország népességének több mint 5% lesz idősebb 80 évnél és 2050- 

re ez meg fog kétszereződni és akkor már várhatólag az ország minden tizedik lakója idősebb lesz 80 évnél. 
(Demográfiai forgatókönyvek és migráció, 2014.). 

Ha a jelen natalitási és mortalitási trendek folytatódnak akkor korstruktúra tekintetében a legrosszabb helyzetben 
lévő horvát megyék Tengermellék-Fennsík, Sziszek-Moszlavina és Károlyváros lesznek. Ha a mostani folyamatok 
megmaradnak akkor ezekben a megyékben a fiatalkorúak (0-14 éves korig) részaránya  le fog esni 10% 
környékére, az időskorúaké (65 évnél idősebbek) pedig megnő majdnem 30%-ra. Becslések szerint ezekben a 
megyékben 2030-ra az idősebbkorú népesség két és félszer lesz nagyobb a fiatalkorúakénál. Az idős korosztályon 
belül legnagyobb növekedés a 80 évnél idősebb lakosság körében várható. Legkedvezőbb korstruktúrát, 50-60%-al 
nagyobb idősebb népességet a fiatalkorúéknál, Muraköz, Pozsega-Szlavónia és Bród-Szávamente megye 
várhatnak. (Demográfiai forgatókönyvek és migráció, 2014.). 
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3.74-es kép: A Horvát Köztársaság elöregedésének mutatói megyénként, 2011. (Forrás: Állami Statisztikai Hivatal, 
Kiadó: IRES EKOLOGIJA kft.) 

A népesség mozgásának általános típusa 

A népesség mozgásának általános típusa egy megadott időszakra mutatja ki a természetes változások és a 
migráció hatását a népességet jellemző teljes mozgásban. Annak függvényében pozitív vagy negatív-e a migrációs 
egyenleg meg lehet határozni, hogy egy térség emigrációs (E) vagy pedig imigrációs (I) jellegű-e. A népesség 
általános mozgásának skáláját (négyet minden csoportra) az emigrációs és imigrációs jellemzők intenzitásának 
alapján határozzuk meg valamint annak alapján pozitív-e vagy negatív a természetes változás (15.7-es melléklet). 
(Nejašmić, 2005.) 

A népesség általános mozgásának tipológiája a társadalmi mozgások és gazdasági fejlettség indikátora továbbá a 
jövőbeli demográfiai mozgásokat is előrejelzi. Az imigrációs területek általában gazdaságilag fejlettebbek és 
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haladóbbak ezért vonzzák az embereket. Másrészt viszont az emigrációs vidékek rendszerint fejletlenebbek ezért a 
lakosság innen kitelepül (Nejašmić, 2005.).  

A megfigyelt elöregedési folyamat legnagyobb mértékben a múlt évtizedben tapasztalt születésszám csökkenés 
eredményének tudható be. A 2001-től 2011-ig tartó időszakban Horvátországban természetes népességszám 
csökkenés történt amelynek során az elhalálozottak és a születettek számai közt -95 047 különbség mutatkozott 
ami 2,22%-os csökkenést jelentett 2011-ben.  

A mortalitás többé-kevésbé stabilnak mondható, a natalitás azonban évről-évre változó különösen azokban a 
megyékben ahol természetes növekedés jelentkezik (Szplit-Dalmácia és Dubrovnik-Neretva megye) vagy pedig 
természetes stagnáció (Muraköz és Zára megyék). Az összes többi megyében nagy természetes esés 
tapasztalható és Horvátország népességcsökkenésének kialakulásához a legnagyobb mértékben Sziszek-
Moszlavina, Tengermellék-Fennsík, Eszék-Baranya és Károlyváros megyék járulnak hozzá.  

Horvátországra a kihalás (E4)  általános lakoságmozgás típus a jellemző, ami azt jelenti, hogy a két népszámlálás 
között mért általános lakósságmozgást jelző arány nagyobb a természetes lakósságcsökkenésnél. A migrációs 
egyenleg kisebb a természetes népességcsökkenésnél ami azt jelenti, hogy a lakosság száma elsősorban a 
természetes, negatív változásoknak köszönhető és csak utána a kitelepülésnek (15.10 melléklet). 

Horvátország demográfiai állapotát megyénkénti bontásban nagyrészt az elnéptelenedés és stagnáció jellemzi, az 
imigrációs demográfiai növekedés néhány kivételével (3.75-ös kép). Az 1990-es évek folyamán a lecsökkent 
natalitás és a háború okozta emigráció együttes hatása felgyorsította az elnéptelenedést. Az elnéptelenedés súlya 
alatt különösen azok a megyék szenvednek ahol a természetes növekedés negatív, már évek hosszú sora óta. 
Ezekben a megyékben gazdasági stagnáció is jelen van míg azok a megyék ahol demográfiai növekedés van, 
vonzzák a befektetéseket és ezáltal serkentik a helyi gazdasági fejlődést. Ha a mostani demográfiai folyamatok 
folytatódnak akkor az elnéptelenedés sújtotta megyéknek nincs nagy esélyük a demográfiai egyensúly elérésére. 
Ezeknek a megyéknek az a közös tulajdonsága, hogy nagyrészt rurális területek, meggyengült reprodukciós 
potenciállal, továbbá emigrációs területeknek számítanak. A csökkenő natalitás és a két népszámlálás közti 
időszakban felgyorsult emigráció együttes közös hatása felgyorsították ezeknek a megyéknek az elnéptelenedését.  

A megyék, természetes növekedés és migráció közös hatásának teljes lakósságmozgásra gyakorolt hatásának 
tipológiájánál azt látjuk, hogy azok a megyék dominálnak amelyeknél negatív a természetes növekedés és a 
migrációs egyenleg. Így 12 megyében tapasztalunk E4-es típust vagyis kihalást (3.20-a kép) és ezek közt is 
kiemelkedőek Pozsega-Szlavón, Bród-Szávamente, Eszék-Baranya, Vukovár-szerém és Muraköz megyék, ahol a 
migrációs egyenleg nagyobb a természetes változások arányánál ami arra utal, hogy ezeken a terülteken nagyfokú 
a lakosság kitelepülése (15.10 melléklet).  

A Belovar-Bilogora, Bród-Szávamente, és Vukovár-Szerém megye elveszítették lakóiknak 10%-át és további 10 
megye tapasztalt még az országos átlagnál nagyobb népességveszteséget (15.10-es melléklet).  

A 19 természetes népességcsökkenést jegyző megye közül 7-ben sikerült ezt a csökkenést pozitív migrációs 
egyenleggel csökkenteni, Zágráb, Zára és Isztria megyék valamint Zágráb Város viszont a teljes lakósságmozgás 
tekintetében, imigráció révén, pozitívak. Dubrovnik-Neretva és Szplit-Dalmácia megyékben pozitív a természetes 
növekedés azonban negatív a migrációs egyenleg. Tizenkét megyében csökkent a népesség annak 
következtében, hogy negatív a természetes növekedés de a migrációs egyenleg is. (15.10-es melléklet).  

A 2015-ös legfrissebb adatok azt mutatják, hogy egyetlen egy megye sem valósított meg természetes 
népességnövekedést.  
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3.75-ös kép: Általános megyénkénti népességmozgás 2011-ben (Forrás: Állami Statisztikai Hivatal, Kidolgozta: 
IRES EKOLOGIJA kft.)   

3.3.12.2 Az alkalmazottak száma és a munkaerőpiac 

A munkahelyek elhelyezkedése egy térség fejlettségének egyik jelentős mutatója mert a munkahelyek jelentik a 
legvonzóbb migrációs tényezőt. A lakosság Horvátországon belüli átmozgása ösztönzi a munkafunkciók fokozatos 
átmozgatását is. A demográfiailag legnagyobb megyék egyben a munkavégzés legnagyobb központjai is, ahol 50 
000 fölötti az alkalmazottak száma, ahová Zágráb Város mellett még Szplit-Dalmácia, Tengermellék-Fennsík, 
Eszék-Baranya, Zágrábi, Isztria és Varazsd megye is tartozik.  

A bejegyzett munkanélküliek körében a legnagyobb a részesedése az azokból a megyékből származóknak ahol 
egyben a négy legnagyobb horvát város is található. Ezek mellett még szembetűnőek Zágráb, Sziszek-Moszlavina 
és Vukovár-Szerém megye akiknek részesedése a munkanélküliek teljes számában 5%-nál nagyobb.  
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Horvátország teljes aktív népességében Zágráb Város, Szplit-Dalmácia megye, Tengermellék-Fennsík és Ezsék-
Baranaya megyék mellett még Zágráb megyének is nagy részedése van. Hasonló a szereposztás abban az 
esetben is amikor a megyék rangsorát szemléljük a munkavégzésre képes népességen (15-64 éves korig) belül 
(15.8 számú melléklet).  

Legnagyobb szintű a foglalkoztatottság vagyis a helyi foglalkoztatottak részedése a teljes munkavégzésre alkalmas 
lakosság körében legnagyobb Zágráb Városban, Isztria, Varazsd és Tengermellék-Fennsík megyékben. 

A munkavégzésre képes lakosság körében aktív lakósságának legnagyobb százalékarányával (munkaerejével, 
tehát munkaviszonyban lévő és munkanélküli személyekkel) Zágráb Város vesz részt. Utána Tengermellék-
Fennsík, Varazsd és Szplit-Dalmácia megye következnek. 2015-ben az aktív lakosság relatív részedése a 2011-
ben megállapított munkavégzésre alkalmas kontingenshez képest 49,17% volt. Ez azt mutatja, hogy jelentős 
tartalékok vannak még a potenciális munkaerő piacra való hozatalának tekintetében. Ugyanis ha a körülmények 
kifejezetten kedvezőek akkor ez az aktivitási arány eléri a 80%-ot is. A mellékelt adatok szerint ilyen körülmények 
csak Zágráb Városban vannak (az aktivitási arány itt 74,18%).  

A 3.30-as táblázat a 2011-es adatok alapján mutatja be a munkavégzésre alkalmas népességet, valamint az egyes 
munkavégző és munkanélküli arányokat, az aktív lakosság körében, valamint a foglalkoztatottságot 2015-ben 
(Forrás: Állami Statisztikai Hivatal, Horvát Munkaügyi Hivatal)  

Megye 
Munkavégző
k % 

Munkanélkülie
k % 

Aktív 
lakossá
g

 

Munkavégzés
re képes 
lakosság

 

2015-ös 
aktivitási 
arány

2015-ös 
munkaviszonyban 
lévők aránya

Horvát Köztársaság 100 100 100 100 49,17 39,22 
Zágráb megye 5,56 5,53 5,55 7,50 36,44 29,10 
Krapina-Zagorje 2,34 2,33 2,34 3,12 36,91 29,49 
Sziszek-Moszlavina 2,78 6,39 3,51 3,96 43,63 27,58 
Karlovác 2,49 3,35 2,66 2,94 44,61 33,24 
Varazsd 4,47 2,60 4,10 4,15 48,55 42,30 
Kapronca-Körös 2,07 2,26 2,11 2,68 38,75 30,35 
Belovar-Bilogora 2,00 4,04 2,41 2,76 42,98 28,41 
Tengermellék-Hegyvidék 
 

7,47 5,43 7,06 7,07 49,07 41,44 
Lika-Zengg 0,93 1,21 0,98 1,09 44,24 33,22 
3.3.8 Verőce-

D á t
1,16 3,21 1,58 1,98 39,19 23,03 

Pozsega Szlavónia
1,20 1,85 1,33 1,77 36,87 26,49 

Bród Szávamente
2,24 4,44 2,68 3,61 36,58 24,33 

Zadar 
3,08 2,84 3,03 3,89 38,30 31,04 

Eszék-Baranya 
 

5,73 11,36 6,87 7,19 46,93 31,22 
Sibenik-Knin 
 

2,00 2,49 2,10 2,44 42,41 32,24 
Vukovár-Szerém 
 

2,70 5,96 3,36 4,12 40,09 25,69 
Szplit-Dalmácia 
 

9,27 14,01 10,23 10,61 47,39 34,26 
Isztria 
 

5,28 2,33 4,68 4,97 46,32 41,65 
Dubrovnik-Neretva 
 

2,67 2,72 2,68 2,81 46,82 37,21 
Muraköz 
 

2,69 1,95 2,54 2,67 46,70 39,44 
Zágráb Város 31,88 13,71 28,20 18,69 74,18 66,88 
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A 2011 és 2013 közti időszakban a bejelentett, megüresedett munkahelyek száma Horvátország szintjén, de 
megyei szinteken is változékony. 2013-tól kezdve növekszik a bejelentett szabad munkahelyek száma a Horvát 
Köztársaság minden megyéjében (3.76-os kép). A jelzett szabad munkahelyek összességének számában, 2016-
ban, a legnagyobb részesedése Zágráb Városnak volt (20,14%) majd Szplit-Dalmát megye (10,66%) 
Tengermellék-Fennsík megye (9,30%), Isztria megye (7,76%) és Eszék-Baranya megye (7,15%) következtek. Az 
összes többi megye együttes részaránya kisebb volt 5%-nál.  

3.76-os kép: A Horvát Munkaügyi Hivatalnál bejelentett szabad munkahelyek száma 2011 és 2015 között (Forrás: 
Horvát Munkaügyi Hivatal)  

A bejelentett szabad munkahelyek számának növekedésével összhangban 2013-tól az összes bemutatott területi 
egységben csökkent a bejegyzett munkanélküliek száma (3.77-es kép). Meg kell még jegyezni, hogy továbbra is 
jelen van az a negatív jelenség, hogy a munkanélküliek struktúrájában  legnagyobb a 25-től 29 évesek aránya. 
Részvételi arányukkal a munkanélküliek struktúrájában az 50 és 54 év közöttiek követik őket valamint a 60 évnél 
idősebbek. A foglalkoztatást ösztönző intézkedések szempontjából jelentős a felhasználók növekedése minden 
intézkedéscsomagban. A munkanélküliként történő bejegyzést megelőző státusza, legtöbb személynek a 
munkaviszony volt, majd az inaktivitás és a nappali tagozatú képzés. A bejegyzett munkanélküli személyek 
munkanélküli státusza rendszerint 9 hónapig tartott. A munkanélküliek legnagyobb száma középiskolai majd 
általános iskolai képzettséggel rendelkezett. Zágráb Városban viszont a munkanélküliek között legnagyobb a 
középiskolai képzettségű majd az egyetemet végzett munkavállalók száma.  

3.77-es kép: Bejegyzett munkanélküliek megyénkénti száma 2011-től 2016-ig között (Horvát Munkaügyi Hivatal) 
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Ha a bejegyzett szabad munkahelyek számát az egy megyében lévő bejegyzett munkanélküliek számához 
viszonyítjuk akkor az eredmény az illető megye munkahely többletét illetve hiányát mutatja (15.11-es melléklet). 
Ilyen módon tudtuk megfigyelni a már említett, 2013-tól folyamatosan tartó munkahelyszám növekedési trendet. A 
megfigyelt időszakban egyedül csak  Isztria megyében volt folyamatosan nagyobb a felkínált szabad munkahelyek 
száma a bejegyzett munkanélküliek számánál (100%-nál nagyobb értékek). Egészen 2015-ig egyetlen megyében 
sem volt nagyobb a szabad munkahelyek száma a bejegyzett munkanélküliek számánál. Azonban 2015-ben már 
hat megyében volt ez a viszony nagyobb 100%-nál míg számuk 2016-ban már elérte a 10-et. (15.11-es melléklet). 

Az alábbi képen feltüntetett gráf (3.78-as kép) a 2011-től 2016-ig tartó időszakban tapasztalt bejegyzett szabad 
munkahelyek és bejegyzett munkanélküli számok közti viszonyt mutatja be, azzal, hogy az ordinátán ennek a 
viszonynak a 2012 és 2016 közti értékei vannak feltüntetve míg az abszcisszára a viszony 2011-es értékeit vittük 
fel így ők alapértékeket jelentenek, vagyis kezdő mérési adatot amelyhez a többi 2012 és 2016 köztiek mind 
viszonyulnak.  

2015-ig, legtöbb megye esetében, hasonlóságokat észlelhettünk a bejelentett szabad munkahelyek számának és a 
bejelentett munkanélküliek számának arányai közt méghozzá 100%-nál kisebb értékeket. 2015-től kezdve de 
különösen 2016-ban a megyék többsége közelít a 100%-os értékhez vagy azt meg is haladja, ami azt jelenti, hogy 
a helyzet Horvátország munkaerőpiacán javulófélben van.  

3.78-as kép: A bejegyzett szabad munkahelyek részesedése a bejegyzett munkanélküliek teljes számából (%) a 
2012-től 2016-ig terjedő időszakban / alap = részesedés 2011 / (Forrás: Statisztika On-Line, Horvát Munkaügyi 
Hivatal)  

3.3.12.3 Fejlettségi index 

A fejlettségi index (továbbiakban FI) egy összetett mutató amelyet több alapvető társadalmi-gazdasági mutató 
súlyozott átlagaként számolunk (munkanélküliségi arány, egy főre jutó jövedelem, a helyi vagy térségi 
önkormányzat egy főre jutó költségvetési jövedelme, általános lakósságmozgás és képzettségi mutatók) abból a 
célból, hogy mérni tudjuk a helyi önkormányzatok és területi (regionális) önkormányzatok fejlettségét és a mutatók 
eltérése esetén az általános, országos átlagtól ezeket a helyi és regionális önkormányzatokat fejlettségi szint 
szerinti csoportokba tudjuk gyűjteni.   

Az FI-t azért vezettük be, hogy minél objektívabban tudjuk mérni a Horvát Köztársaság helyi és regionális 
önkormányzatainak fejlettségi szintjeit. A regionális fejlesztési ösztönzések és a fejlettségi szint közvetlen 
viszonyba hozásával egy jó fejlesztési ösztönzési keretet tudtunk létrehozni amely figyelembe veszi az illető helyi 
és regionális önkormányzatok fejlettségi szintjét is, a támogatások odaítélésekor. A Horvát Köztársaság Regionális 
Fejlesztési Törvénye (Hivatalos Közlöny NN147/14) elrendeli, hogy az osztályozási folyamatot minden öt évben 
végre kell hajtani és az utolsó ilyen, helyi és regionális önkormányzatokat osztályzó folyamat 2013-ban lett 
lebonyolítva.  
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12 megye fejlettségi indexe Horvátország átlagának 75%-nál is alacsonyabb és ők az I. fejlettségi osztályban 
kapnak helyet. Ez a legalacsonyabb fejlettségi szintű csoport és támogatott területnek nevezzük őket. A II. 
fejlettségi szintű csoportba a Sibenik-Knin, Varazsd, és Szplit—Dalmácia megyék kerültek míg a III. fejlettségi 
szintnek Zára, Dubrovnik-Neretva, és Zágráb megye felelnek meg. Legfejlettebb megyéink Isztria, Tengermellék-
Fenssík megyék és Zágráb Város.  
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3.79 Ábra 
2013. évi fejlettségi index Horvátországban a megyék szerint (Forrás: Regionális Fejlesztési és Európai 
Uniós források Minisztérium) 

Általában nézve, Horvátország északnyugati része rendelkezik a legmagasabb regionális fejlettségi 
indexel, míg Szlavóniában és a többi száraz földi megyékben a fejlettségi index lényegesebben 
alacsonyabb. Magasabb értékű index Isztiában és a többi tengerparti megyében észlelhető, amely 
értékek főleg a turizmusnak és ezzel kapcsolatos fejlesztési befektetéseknek köszönhető. 

A legalacsonyabb fejlettségi index értékeket a Virovitičko-podravska Megye,  Vukovarsko-srijemska 
Megye és a Brodsko-posavska Megye kaptak. 

Magasabb fejlettségi fokot értek el azok a megyék, ahol nagyobb gazdasági tevékenységre 
(közlekedés, energetika, kommunikációs rendszerek, kommunális tevékenység) és nem gazdasági 
tevékenységre (oktatás, egészségügy, tudomány, kultúra, szociális ellátás és közigazgatás) vonatkozó 
infrastruktúra koncentráció található, amely következménye a több munkahely és magasabb 
képzettségű munkaerő koncentrációja, továbbá bevándorlás és általában jobb gazdasági mutatók. 

Azok a megyék ahol a fejlettségi index magasabb szabályszerűen magasabb fokú motorizációval 
rendelkeznek.  Nagy mértékű motorizáció jelenléte észlelhető azon területeken, amelyek a főváros 
illetve nagyobb városok közelében vannak és arra utalnak, hogy ezeken a térségeken nagy számú 
lakosság naponta munkahelyükre utaznak. A motorizáció mértéke Horvátországban növekedett a 
családok nagyobb fizető képessége és a lakosság életmód változása miatt (vagyis nagyobb városok 
elővárosi területeire történő betelepülési tendencia, amely a lakosság nagyobb napi migrációs 
szükségleteihez fűződik. A horvát közlekedési fejlesztés 2017. – 2030. évi stratégia tervezete szerint, a 

Fejlettségi index 2013. 
 

Megyék határa 
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legmagasabb motorizációs mérték az Isztriai Megyében, Primorsko-goranska Megyében és 
Dubrovačko-neretvanska Megyében, Zágáb Fővárosban és a Zágrábi Megyében valósul meg. 

Az egy főre jutó bruttó hazai termék (továbbiakban: GDP) egy bizonyos terület termelésének mutatója 
továbbá használható a gazdasági tevékenység felmérésére és összehasonlítására a megyék között. A 
GDP nem mércéje a regionális jólétnek vagy a regionális jövedelemnek. 

3.80 Ábra 
2012. évi egy főre jutó bruttó hazai termék (fent balra) 2013. tól (fent jobbra) 2014.-ig (lent balra) 
megyék szerint (Forrás: Országos Statisztikai Hivatal) 

Nagy különbség van a leggyorsabban fejlődő megyék, mint például a dalmáciai megyék és Zágráb 
Főváros, továbbá a legszegényebb megyék között, amelyek Horvátország szárazföldi részén 
helyezkednek el: Virovitičko-podravska Megye, Požeško-slavonska Megye és Sisačko-moslavačka 
Megye. 

A 2014. évben Horvátországban az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke 77 456 HRK volt. Mindegyik 
megye, Zágráb Fővárost, a Dubrovačko-neretvanska Megyét, Primorsko-goranska Megyét és az Isztria 
Megyét kivéve, átlag alatti egy főre jutó bruttó hazai terméket valósított meg. E mellett Zágráb Főváros a 
legnagyobb egy főre jutó bruttó hazai terméket valósított meg, amely az országos átlagtól 76,4 %-kal 
magasabb. 

1 - Zagrebačka Megye 11 – Požeško-slavonska Megye 
2 – Krapinsko-zagorska Megye 12 - Brodsko-posavska Megye 
3 - Sisačko-moslavačka Megye 13 - Zadarska Megye 
4 - Karlovačka Megye 14 - Osječko-baranjska Megye 
5 - Varaždinska Megye 15 - Šibensko-kninska Megye 
6 - Koprivničko-križevačka Megye 16 - Vukovarsko-srijemska Megye 
7 - Bjelovarsko-bilogorska Megye 17 – Splitsko-dalmatinska Megye 
8 - Primorsko-goranska Megye 18 - Istarska Megye 
9 - Ličko-senjska Megye 19 - Dubrovačko-neretvanska Megye 
10 - Virovitičko-podravska Megye 20 - Međimurska Megye 
21 - Zágráb Főváros 

161



Észrevehető, hogy a három vizsgált év alatt, csak három megye valósította meg a legnagyobb egy főre 
jutó bruttó hazai terméket: Zágráb Főváros, Isztria Megye és Primorsko-goranska Megye. A szituáció 
nagyban változik a legalacsonyabb egy főre jutó bruttó hazai terméket illetően megyék szerinti 
felosztásban (lásd a 3.80 árát). Míg 2012. és 2013. évben a legalacsonyabb egy főre jutó bruttó hazai 
termék kategóriába tartozó értéket csak a Požeško-slavonska megye valósította meg, a 2014. évben 
ebbe a kategóriába tartozó értéket a Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska továbbá a Virovitičko-
podravska Megyék valósították meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy a legalacsonyabb GDP-vel 
rendelkező községek / városok lakossága a legnagyobb potenciális szegénységi kockázat hordozója a 
Horvát Köztársaság területén. 

A statisztikai mutatók szerint az egy főre jutó bruttó hazai termék Horvátországban a 2014. évben 
enyhén növekedett, mégpedig 0,06% -kal a 2012. évhez viszonyítva. 

A 2014. évre vonatkozó adatok szerint a teljes horvát egy főre eső GDP -ben a Kontinentális 
Horvátország (Zágráb Főváros és 13 megye) összesen 60% -ban részesedett, míg az Adriai 
Horvátország hét megyéje mintegy 40%-ban. 

A legalacsonyabb egy főre eső GDP -t a Virovitičko-podravska Megye valósította meg, amely 44,3 % -
kal alacsonyabb a horvát átlagtól, és több mint háromszor kevesebb mint Zágráb Fővárosban. 

A 2014. évre vonatkozóan nyolc megyében csökkent az egy főre eső GDP a 2012. évhez viszonyítva. 
Többnyire a Kontinentális Horvátország területén lévő megyékről van szó (Zágráb Főváros, 
Koprivničko-križevačka Megye, Virovitičko-podravska Megye, Požeško-slavonska Megye, Brodsko-
posavska Megye, Vukovarsko-srijemska Megye és Sisačko-moslavačka Megye) továbbá a Ličko-
senjska Megyéről. Az egy főre eső GDP legnagyobb esését a vizsgált időszakban a Sisačko-
moslavačka Megyében jelezték, a legnagyobb növekedését pedig a Krapinsko-zagorska Megyében. 

A Horvát Nemzeti Bank jelentése szerint, a 2016. év végén tovább folytatódtak a pozitív gazdasági 
fejlődés. Megvalósult az ipari termelés erős emelkedése és az árukivitel, továbbá növekedett a reális 
forgalom a kiskereskedelemben továbbá az üzleti és fogyasztói optimizmus is növekedett. 

3.3.12.4 Kockázat az emberi egészségre 

A 2011. és 2014. évi időszakra nézve Horvátországban a halálesetek száma csökkent, míg a 2015. 
évre vonatkozóan a halálesetek száma különlegesen növekedett (3.81 Ábra). A 2015. évben 
Horvátország lakossága legnagyobb része a keringési rendszer, majd daganatos betegségek, sérülés, 
mérgezés és egyéb külső hatásra okozók miatt halt meg. Ezeket követi a légzési és emésztési rendszer 
betegségek. A 2011. és 2013. évi időszakban Horvátországban legtöbb ember emésztési rendszer 
betegségek miatt halt meg, míg 2014. évben a légzési rendszer betegségek okozta halál volt az első 
helyen. 2011. évtől a légzési rendszer betegség okozta elhalálozottak száma folyamatosan növekedett, 
és 2015. évben elérte a 2663 főt. 
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3.81 Ábra 
Összesen a halálesetek száma és a halálesetek száma a közlekedési balesetek következtében 
Horvátországban 2011. és 2015. között.   (Forrás: Országos Statisztikai Hivatal) 

Hasonló tendencia követhető a közlekedési baleset során bekövetkező halálesetek számát illetően is. 
2014. évig ez a szám csökkent, míg a 2015. év során hirtelen emelkedés észlelhető a közlekedési 
baleset során bekövetkezett halálesetek számát illetően. A 2015. évben a közlekedési baleset 
következtében bekövetkezett halálesetek száma 432 fő, vagyis 62 személlyel több mint előző évben 
(3.81 Ábra). Az összes halálesetekben a közlekedési baleset során bekövetkezett halálesetek része a 
2015. évben 0,8 % volt. 

Közlekedési baleset során a 2015. évben a legtöbb haláleset a közlekedési járműben történt (67,6 %), 
második helyen pedig a meghalt gyalogosok vannak (17,4 %) (3.82 Ábra). 

A közlekedési járműben történt halálesetek száma augusztus hónapban volt a legmagasabb, mégpedig 
12,7 % az összes közlekedési járműben történt halálesetek számához viszonyítva a 2015. évben, 
továbbá a legkevesebb ilyen haláleset február hónapban történt (3,1 %). A legtöbb gyalogos haláleset 
október hónapban történt. Ebben a hónapban a gyalogosok halálesetének aránya 14,7 % volt az összes 
gyalogos halálesetek számához viszonyítva a 2015. évben, továbbá a legkevesebb ilyen haláleset 
május hónapban történt (4,0 %). A közlekedési balesetek során 2015. évben legtöbb haláleset a 
Splitsko-dalmatinska Megyében történt (46), míg az Osječko-baranjska Megyében (42), a legkevesebb 
haláleset a közlekedési balesetek során a Požeško-slavonska Megyében volt (7). 

3.82 A közlekedési balesetek fajtájától függően a halálesetek száma Horvátországban 2015. évben 
(Forrás: Országos Statisztikai Hivatal) 

Halálesetek száma közlekedési 
balesetben 

Összesen a halálesetek száma 
Horvátországban 

egyéb közlekedési 
balesetek 

balesetek nem motoros 
járművekben 

meghalt gyalogosok száma 

balesetek közlekedési 
járműben 

vasúti balesetek 
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Tekintettel, hogy a halálesetek száma Horvátországban növekszik, és növekszik a légzési rendszer 
betegségek miatti halálesetek száma is, fontos megemlíteni, hogy melyik szennyező anyagokat illetve 
ezek határ és / vagy cél értékeinek túllépését, tekintettel a levegő minőségének romlására és az emberi 
egészségre történő káros kihatásra, Horvátországban mérik. Ezek a következők: lebegő anyagok (PM10 
és PM2,5), B(a)P a PM10 -ben, ózon (O3), nitrogén-dioxid (NO2) és benzol. 

A hidrogén-szulfid (H2S) mérése a határértékek túllépésére vonatkoznak az életvitel minőségére 
tekintettel (kellemetlen szag). A P10 értékek a nagyobb városokban magasak és az ipari központokban 
Horvátország kontinentális részein: Zágráb, Eszék, Kutina, Sisak és Slavonski Brod városokban, ahol a 
magasabb értékek a kis házi tűzhelyekkel, közlekedéssel és iparral kapcsolatosak, továbbá a BaP a 
PM10 -ben magasabb értékek Zágrábban, Sisakon és Slavonski Brodban. 

Az elsődlegesen szennyező anyagoktól eltérően, amelyeket közvetlenül a levegőbe bocsátanak ki, a 
talajközeli (troposzféra) ózont (O3) nem közvetlenül engedik ki az atmoszférába, hanem összetett vegyi 
reakciókat alkotnak és erre hatnak a kibocsátott prekurzorokai, mint például a nitrogén-dioxidok 
(ismertek mint NOx amelyek magukban foglalják az NO és NO2) és a nem metán illékony szerves 
vegyületeket (NMHOS). Ezeket a reakciókat a napfénysugarak segítik elő. Magas értékű ózon 
Zágrábban és Rijekában mértek, ami a közlekedés és ipar által okozott szennyeződés következménye, 
továbbá a tengerparton, ahol a napfénysugarak intenzitása igen magas. Úgyszintén, majdnem 
mindegyik szárazföldi mérőhely a talajközeli ózont illetően a célértékek túllépését jelezte Horvátország 
egész területén, amely jelentős regionális hozzájárulást, továbbá a határon túli transzport erre 
vonatkozó kihatását jelenti. 

Magasabb NO2 értékek Zágráb Főváros nagyobb közlekedési útvonalai közelében jelentkeznek, ahol a 
szennyeződés legfőbb oka az NO2 kibocsátása, a közúti forgalom által üzemanyag elégés 
következtében. Sisakban találtak magas benzol értékeket. 

A H2S túllépések az ipari központokhoz kapcsolódik: Sisak és Urinja községekben továbbá Slavonski 
Brod községben, amely szintén ipari központok közelében van. 

Szennyező anyagok, amelyek az emberi egészségre károsak lehetnek, a talajban is jelen vannak. A 
talajban lévő szennyező anyagok közé sorolhatók a nehéz fémek (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb és Zn) és 
potenciális toxikus eszencia elemek (Zn és Cu), szerves szennyező anyagok (növényvédőszerek, ipari 
vegyszerek, az elégés és ipari folyamatok melléktermékei), radionuklidok és patogén szervezetek. A 
legfőbb talajszennyeződés forrása antropogén eredetű (hulladék, a közlekedésből származó emissziók, 
akcidens helyzetek és egyéb). A mezőgazdasági földterületek szennyeződés védelméről szóló 
Szabályzat definiálja a szennyező anyagokat, a szennyeződés forrásait továbbá a maximálisan 
megengedett szennyező anyag értékeket a talajban, de csakis a mezőgazdasági területeket illetően. A 
szennyező anyagok határértéke nincs előírva azokra a területekre, amelyeket más célra használnak 
(például erdős területek, települések, parkok és játszóterek, ipari zónák), amely által meghíjusul a 
szennyeződés definiálása és a potenciálisan szennyezett lokáció továbbá a talaj állagának esetleges 
változásának rendszerezett megfigyelése. 

3.4 A környezet lehetséges fejlesztése a Stratégia végrehajtása nélkül 

A Horvát Köztársaság az Európai Uniós csatlakozással egyidejűleg kötelezettséget vállalt az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban, továbbá kötelezte magát azokra a 
célokra, amelyek célja a környezet és természet javítása, főleg a vizek, a biológiai sokféleségek és a 
levegő minősége megőrzése. A nemzeti stratégiák, programok és tervek által definiált azon 
intézkedések, amelyek valamely tevékenységen belül az állapotot javítsák, amelyeknek végső soron 
eredményeznie kellene a környezet összetevőire a megterhelések csökkenését. 
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Jelen dokumentum tartalmával kapcsolatosan a környezetben történő változások legfőbb meghajtója a 
közlekedési rendszerek kiépítése és szervezése. A jó közlekedési összeköttetés a lakosság 
életszínvonala emelkedésének továbbá a Horvát Köztársaság egyenletes regionális fejlesztésének 
fontos előfeltétele. A közlekedés biztosítja a gyorsabb és könnyebb hozzáférhetőséget, az emberek 
nagyobb mértékű mobilitását, a munkahelyekhez való hozzáférhetőséget, a hatékony áru és 
szolgáltatások cseréjét, ezért valamennyi gazdasági szektor fontos fejlesztési szegmentumát jelenti. 

Amennyiben nem jönne létre a Stratégia realizációja folytatódnának a negatív demográfiai irányok, 
amelyek alacsony natalitást a teljes népesség mozgásában, a fiatal és munkaképes népesség 
kivándorlását, a népesség öregedését eredményezné, amely végül is Horvátország sok részén a 
lakosság kihalásának kezdetéhez vezetett. A népesség elöregedése növekvő tendenciája, a teljes 
populáció szociális-gazdasági szükségletein kívül, kihatással van a lakosság mobilitására is. Az 
elöregedett népesség egyre nagyobb részaránya a teljes létszámhoz viszonyítva, a tömegközlekedés 
iránt nagyobb szükséglet idéz elő, amely elérhetősége egész Horvátország területén nincs teljesen 
megfelelő módon megoldva. Amennyiben a tárgyi Stratégia céljai nem kerülnek végrehajtásra, amely 
célok általánosan a tömegközlekedési hálózat modernizációjára vonatkoznak (GO1 és JP1-től JP5-ig) 
továbbá közlekedési szektoronként (CP2, ZP3, PP6), a megoldások realizációját el fogják halasztani 
vagy a társadalmi szükségletek nem-megoldottak maradnak, amelyek a horvát öregedő népesség 
szükségleteit képezik. 

Úgyszintén, amennyiben a tárgyi Stratégia GO3, GO7, GO8, GO9, SO3 és SO6 céljai nem kerülnének 
végrehajtásra, folytatódna a megyék között jelen lévő nagy fejlettségi index érték különbségek 
tendenciája és az egy főre jutó GDP eltérések. Nem egyenletes területi fejlődés nem egyenletes 
fejlesztési feltételeket nyújt a vállalkozók részére. Ezek a megyék közötti szociális – gazdasági 
különbségek elmélyítését okozzák továbbá a népesség vándorlását olyan megyék felé ahol a 
munkahelyek és társadalmi infrastruktúra hozzáférhetőbb, amely az itteni környezetre nagy nyomást 
jelent. A CP6 és CP8 célok nem végrehajtása még mélyebb szociális – gazdasági különbségeket okoz 
Horvátország egyes területei között, amelyek kevésbé elérhetők a közlekedési infrastruktúra 
befogadóképessége felső határának elérése miatt, ahol alternatív közlekedési forma nem létezik vagy 
nem gazdaságosak. Amennyiben a célok nem kerülnek megvalósításra, amelyek a fő közlekedési 
gócpontok (SO4, SO5), a kikötők konkurenciájának növelés (ZP1, ZP2, PP1, RP1, RP2) potenciális 
logisztikai fejlesztésére, továbbá a közlekedési hálózatok hatékonyságának növelésére vonatkoznak 
(GO2, ŽP1, ŽP2, ŽP6, ŽP7, CP4, CP7, PP3, PP5, RP4, RP5) folytatódik a fejlettségi index érétékek 
közötti különbség mélyítése a megyék között és Horvátország további egyenletlen területi 
fejlesztésének tendenciája. 

A társadalmi és gazdasági tevékenységek intenzitásával a népességileg és gazdaságilag a legfejlettebb 
megyékben nagyobb mértékben a levegő, talaj és víz szennyeződés emisszióra (legjelentősebb a 
közúti közlekedésnél), zajártalomra továbbá kipufogógáz és porszemcsék kibocsátására kerül sor. Az 
általános Stratégiai GO4 és GO5 célok nem végrehajtásával visszavonhatatlanul megváltoznak a 
területen a természeti értékek, negatív kihatással az élőhelyek fragmentálására, továbbá a flóra és 
fauna csökkenésére. Ráadásul, a környezet szennyezési emisszió nem – kontrollja az emberi 
egészségre is veszélyt jelent. Emellett, a közlekedési infrastruktúra túlzott kiépítése (különösen a közúti 
közlekedés a tenger mellett) hozzájárul a környezet minőségének vizuális változásához, amely 
idegenforgalmi és a környezet élménye szempontból negatív hatású. Másik oldalról, pedig a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése az idegenforgalom növekedésének előfeltétele, ezért a Stratégia 
GO9, SO1, SO2, SO7, CP9 és RP3 céljai nem végrehajtása a közlekedési problémák további 
mélyedését jelentik, amely az idegenforgalmi ágazathoz fűződik. 

Az általános Stratégiai GO1, GO4, GO5 és GO6 célok nem végrehajtásával, elhalasztásra kerülnének a 
pozitív változások amelyek a környezet szennyeződés csökkentésére vonatkoznak és amelyek a 
Stratégiából fakadnak, és amelyek a környezet szempontjából elfogadható üzemanyag használatát 
serkentik, továbbá a közlekedési hálózat biztonságát fokozzák, fokozzák a közlekedési hálózat 
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energetikai hatékonyságát, főleg olyan energiaforrás felhasználásával, amelyek alacsony vagy nulla 
szénhidrogén kisugárzásúak, továbbá a zaj csökkenését, szennyezést és hulladékot csökkentenék. 
Ugyanez vonatkozik a nem specifikus célok nem végrehajtásának esetében is a hozzátartozó 
közlekedési szektorként: ŽP3, ŽP4, ŽP5, CP1, CP3, CP5, ZP4, PP2 i PP4. 

Amennyiben nem implementálnák a Stratégiában meghatározott intézkedéseket, Horvátország nem 
tenne eleget a nemzetközileg vállalt üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével 
kapcsolatban továbbá a környezet fejlesztés ugyanazon üvegházhatású gázok kibocsátása, továbbá a 
levegőt szennyező közlekedésben keletkező anyagok hatása alatt maradna. Attól függetlenül, hogy 
Horvátország részesedése a globális emissziókban alacsony, szükséges, hogy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban a világ törekvéséhez csatlakozzon és ezzel 
kapcsolatban járuljon hozzá a célok megvalósításához, amely a globális hőmérséklet növekedését max. 
2° -kal korlátozza. 

Bezárólag, felbecslés szerint a Stratégiai végrehajtása hiányában, a környezet a mai irányok szerint 
fejlődne tovább, esetleges potenciális javulás lenne a közlekedési szektorban, amelyet a fejlesztési 
stratégia, a megyék, városok vagy községek területén készült területrendezési dokumentáció 
realizációja hozná magával. 

4 A területek környezeti jellemzői, amelyeket a Stratégia végrehajtása 
jelentősen befolyásolhat 

A környezetvédelem területi jellemzői, amelyre a Stratégia végrehajtása nagy hatással lehet a 3.3 
„Környezeti összetevők leírása” című fejezetben került meghatározásra. Ebben a fejezetben bemutatjuk 
a felismert és várt környezeti jellemzőkre gyakorolt hatást, amely területeken a Stratégia végrehajtása 
jelentősen kihatással lehet. 

A levegő minősége és klimatikus jellemzők 

A stratégiai szintű értékelés szerint, amikor kizárjuk a specifikus hatásokat, amelyek korlátozottak vagy 
törvényi előírás vagy értékelés szinten kerül figyelembe vételre a környezetre való kihatás, a 
Stratégiának potenciálisan pozitív és negatív kihatása van a levegő és klimatikus jellemzők minőségére. 
Az újonnan kiépített közlekedési infrastruktúra használatával és a gépjárművek számának 
növekedésével növekedni fog a káros kipufogógázok és üvegházhatású gázok kibocsátása, amely 
negatív hatással van a levegő minőségére nézve. Az intézkedések végrehajtásával, amelyek által 
csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke továbbá az interomodális rendszer 
bevezetésével, amely az ökológiai és innovatív megoldásokon fekszik, pozitív hatással lesz a levegő 
összetevőinek minőségére és a klimatikus jellemzőkre. 

Geológiai sokféleség 

A geológiai örökségi lokalitások és beavatkozások elemzésével, amelyek a Stratégiával tervezettek, 
meghatározásra került, hogy nincsenek ellentmondások a területen, illetve, hogy a beavatkozások 
kiépítésével nem kerülnek devasztáció alá a védett geológiai örökségi lokalitások.  

Biológiai sokféleség 

A Stratégia realizálása során lehetséges a biológiai sokféleségre történő kihatás, amelyek első sorban 
kinyilvánulnak a ritka és veszélyeztetett fajok további fragmentálásában, majd a fajok zaklatásában és a 
jelentős ökoszisztéma stabilitásának csökkentésében. Jelentős kihatás lehetséges a vízi testek 
hidromorfológiai jellemzői változása során, amelyek az élőhelyek feltételeit megváltoztathassák. Ezen 

166



kívül, az új közutak lényegesen csökkentik az élőhelyeket, amely a szélén lévőség és akadály effektust 
vált ki. 

Táj jellemzői 

A közlekedésben történő nagy infrastrukturális beavatkozások és az ezt kísérő infrastruktúra meghajtó 
erőként segítik a negatív hatást a tájon. A kihatás mértéke a területtől, amelyen keresztül halad illetve a 
terület jellemzőitől függ. Minden terület jellemzője a természeti, antropogén (kulturális) és vizuális 
minőség tapasztalaton át nyilvánul meg. A beavatkozás számától és fajtájától függően, illetve a 
forgalom fajtájától, a Stratégia legjelentősebb kihatása észak Horvátország alföldi területein 
elhelyezkedő tájrégióban várható. 

Talaj 

A vasút és közutak kiépítésével negatív hatások keletkeznek a talajra nézve, talajszennyezés formában, 
amely a vonatok és közúti járművek közlekedésével keletkezik továbbá a talaj potenciális romlására 
kerül sor az erózió illetve a talaj csúszásának hatására. Tekintettel, hogy a talajra való kihatás 
legnagyobb részben csak keskeny, az utak melletti részre vonatkozik, a talajra való jelentősebb kihatás 
nem várható a Stratégia végrehajtása során. 

Vizek 

A Stratégia végrehajtása során negatív hatások várhatók a vízi testek és emberi fogyasztásra 
használatos vizek potenciális szennyezése, továbbá a hidromorfológiai vízi testek állapotára történő 
hatások következtében. Mégis felmérések szerint ezek a hatások nem lesznek jelentősek, amennyiben 
az érvényben lévő jogszabályokat továbbá a vízvédelmi intézkedéseket, amelyek jelen Tanulmánnyal 
előírtak betartják. 

Kulturális történelmi örökség 

A Stratégia végrehajtása során negatív hatások lehetségesek az építészeti örökségre (egyedülálló 
épületek, kulturális és történelmi egységek), kulturális tájra továbbá az archeológiai zónákra és 
lelőhelyekre nézve. Mégis, a Stratégia végrehajtásának prelimináris analízise nem mutat ki jelentősebb 
hatásokat, tekintettel, hogy a hatások jellemzői szerint lehetséges védő intézkedéseket tenni a kérdéses 
területeken. 

Mezőgazdaság 

A közúti és vasúti közlekedés továbbá a belvizeken való közlekedési szektorban megvalósított 
intézkedések miatt lehetséges, hogy a mezőgazdasági földek P1 és P2 átminősítésére és 
fragmentációjára kerül sor. A P1 és P2 földek mennyiségére tekintettel a P1 és P2 földek átminősítése 
jelentős lehet a Dinári hegység környékén. 

Erdészet 

Jelentős kihatással lehet számolni a tervezett intézkedések végrehajtásakor az alföldi veszélyeztetett 
erdők térségében, főleg az árvízterületen lévő tölgyfa erdőkben. A közutak és vasutak kiépítése során 
az erdős részek fragmentációjára kerül sor, továbbá a Duna – Száva csatorna kiépítésével jelentős 
változásokkal kell számolni a vízi rendszerben, amely jelentős kihatással lesz az alföldi erdők 
ökoszisztémájának stabilitására. 

Vadak és vadászat 
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A Stratégia végrehajtása során keletkező alap kihatások a vadászterületek fragmentációjára továbbá a 
vadak zaklatására és vadak utakon való balesetére vonatkoznak. 

Turizmus 

A közlekedési lehetőségek a turizmust kielégítő mértékben megcáfolta a közlekedési infrastruktúra 
méretével és állapotával és a közlekedési kapacitásaival, továbbá képességével, hogy szolgáltatásával 
eleget tegyen a kereset általi követeléseknek. A horvát gazdaságban a turizmus nagyon fontos, ezért a 
közlekedési hálózat úgy jelentkezik, mint a turizmus javulása vagy a turizmus fejlesztésének 
korlátozása. Az utasforgalmi terminál és a melléképületek fejlesztése és felszereltsége, rendszeresen 
fejleszti az infrastruktúrát és a közlekedési szolgáltatást, továbbá  valamennyi közlekedési ágazat 
egyenletes fejlesztését a közlekedési hálózaton belül, amely pozitív kihatású az idegenforgalmi 
desztinációk elérhetőségében, amely szinergia kihatású a turizmus intenzitásának növelésére, a 
turizmus fejlesztésében vagy új idegenforgalmi termék előállításában. 

Szociál-gazdasági jellemzők 

Manapság elképzelhetetlen az összhangban történő gazdasági fejlődés és a gazdasági és természetes 
potenciálok valorizációja megfelelő teljes közlekedési infrastruktúra fejlesztése nélkül. Ez még 
fontosabb, ha ezt a vonzó hazai tengerparti – szigeten lévő infrastruktúra és a turisztikailag legfejlettebb 
területek szemszögből figyeljük, amely területeken a hazai GDP legnagyobb része valósul meg. Sokféle 
szállítási eszköz, infrastruktúra széleskörű ajánlata és a különböző közlekedési rendszereknek nagy 
szerepe van a lakosság életszínvonalának emelkedésében az utazás hozzáférhetősége és gyorsulása 
miatt. Ezzel növekszik a lakosság mobilitása, és biztosítva van Horvátország legtávolabbi részeinek 
elegendő és gyors ellátása, amely a gazdasági alanyok üzletvitel intenzitását segíti elő, erősíti az 
idegenforgalmi tevékenységet, növeli a munkavállalók számát és növeli az általános és gazdasági 
társadalmi jólétet. Szinergia hatással ezek a jellemzők kihatással vannak a lakosság gazdasági okok 
miatti kivándorlás lelassulásával Horvátország kivándorlási területeiről, amely közvetlenül kihatással van 
a lakosság teljes (általános) mozgásának stabilitására. 

5 A meglévő környezeti problémák, amelyek fontosak a Stratégiában 

5.1 A levegő minősége és klimatikus jellemzők 

Szennyező anyagok koncentrációja a levegőben 

A leggyakoribb szennyezőanyag a levegőben, amelyek szennyeződést okoztak a legnagyobb számú 
zónában és agglomerációban 2013. év és 2015. év közötti időszakban a PM10 és O3. A szálló por, 
amelyek átlója kisebb mint 10 µm minden évben három zónát / agglomerációt szennyeztek, amelyek a 
zóna és agglomeráció 33 % jelenti. A levegő megengedettnél nagyobb mértékű szennyeződése szálló 
por részecskékkel PM10 főleg a közlekedés, tűzhelyek és ipar közvetlen kihatására keletkezik: A 
szennyezett zóna és agglomeráció száma talajközeli ózonnal (O3) 2013. év és 2015. év közötti 
időszakban növekedett. A 2013. évben egy agglomeráció volt szennyezve talajközeli ózonnal, 2014. 
évben kettő, 2015. évben már hat zóna / agglomeráció volt ózonnal szennyezve (összesen 66 %). 

A környezet állapotáról szóló jelentés értelmében 2009.-2012. között a talajfeletti ózon koncentrációra 
Horvátországban legjobban a természetes feltételek, erős nyári inszoláció, vegetáció amely 
természetes forrása a talajközeli ózon prekurszorok kisugárzásának továbbá a földrajzi helyzet van 
kihatással, ami miatt a mi területeink a talajközeli ózon és prekurszorai távolsági szállításának van 
kitéve nyugat Európa térségéről. A felsoroltak miatt keletkezik a talajközeli ózon koncentráció érték 
időszakos megnövekedése majdnem az egész ország területén. 
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A 2013. év és 2015. év közötti időszakban a levegőt szennyező anyagok koncentrációja növekedett, 
tehát ennek értelmében növekedett a szennyezett zónák és agglomerációk száma is, legalább egy 
szennyezett anyaggal szemben. Zágráb és Eszék agglomerációk továbbá az ipari zónák mindhárom 
évben szennyezettnek lettek értékelve. 

A szennyező anyagok koncentrációjának növekedési oka, a 2013. év és 2015. év közötti időszakban, a 
következő csoportok szerint: 

- kis tűzhelyek 
- helyi ipar ideértve az áramtermelést is 
- a főutak közelsége 
- természetes források vagy természetes események 
- egyéb okok stb. 

Kis tűzhelyek és helyi ipar, ideértve a villanyáram termelést is, a szennyeződés egyik fő okozója egyes 
zónákban. Részesedésük a teljes szennyeződésben minden éveben variál, de mindig a szennyeződési 
okok csúcsán van. 

Az Ipari zónában a 2013. év és 2015. év közötti időszakban a legmagasabb határérték, célérték és 
talajközeli ózon célérték átlépést jeleztek, amit Zágráb és Eszék agglomerációk követne. A fentiek 
értelmében az Ipari zónák továbbá Split és Eszék agglomerációk a legalacsonyabb százalékban 
jelezték az I. kategóriába sorolható levegőt. 

Az üvegházhatást okozó gázok mennyisége 

Az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének emissziója az 1990. év és 2014. év közötti időszakban, 
az energetikai szektorban lassan növekedett és 2014. évben a lenagyobb része az emissziónak a 
közlekedésben keletkezett gázok alkották (34,8% a 2014. évben). A közutak forgalom a domináns CO2  
- eq forrás és ez 95,7% kal hozzájárul a teljes CO2  - eq emisszió mennyiséghez a közlekedési 
szektorban. A többi 4,3% a tengerészeti és folyami hajózásból keletkezik (2,4%), a vasúti közlekedés 
(1,3%) és a legkevesebb részt a légi forgalom (0,6%) alkotja. Az 1990. évhez viszonyítva a CO2  - eq 
emisszió a közekedési szektorban 45,4% -kal növekedett, ami a gépjárművek számának 
növekedéséből és a közúti forgalomban teljesített kilométerekből ered. 

5.2 Geológiai sokféleség 

A geológiai sokféleség lokalitásának veszélyezettsége 

Geológiai és geomorfológiai jelenségek, amelyek geológiai sokféleséget alkotnak sok különböző 
folyamat következménye, amelyek millió év alatt folynak. Az említettek miatt a környezeti problémák, 
amelyek a geológiai sokféleséggel kapcsolatosak különösen kiemelhetők, mivel minden egyes sérülés 
és megsemmisülés ezek végleges eltűnését okozzák. 

A geológiai sokféleségre a legnagyobb nyomást, amelyek emberi tevékenység eredménye, az ásványi 
anyagok kiaknázásának következményei jelentik, mivel ezzel a kiaknázással örökre elvesznek az egyes 
értékes geológiai sokféleségek. További problémák az új építési övezet kiépítéséből származnak, mint 
például közutak és vasutak infrastruktúra kiépítéséből.  
Ezen objektumok felépítésének elsődleges kihatása közvetlenül megsemmisíti a geológiai sokféleséget 
az építkezés alatt, de ezek kiépítésével aktiválni lehet a természeti jelenségeket is mint például 
talajcsúszás amely úgyszintén kihatással van a geológiai sokféleségre. Problémát jelentenek a 
kövületek és ásványok (főleg a barlangokban) felelőtlen és szándékos pusztítása. 
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5.3 Biológiai sokféleség 

Horvátország területén található biológiai sokféleség már sok éven keresztül különböző antropogén 
jellegű nyomás kihatása alatt van, amely az évszázados terület benépesítésének következménye, de a 
társadalom fejlődésével a múlt és ebben a században ezen nyomás még jobban növekszik, amely 
nyilvánvaló nyomot hagyott a természeten. Az urbanizáció és az összes szerzeménye a lakosság 
szokásainak megváltozása, az említett intenzifikációhoz vezetett. A nyomás egyik fő mozgatója a 
közlekedés növekedése a közlekedési infrastruktúra fejlesztése mellett, amely minél nagyobb területi 
fragmentációt eredményez, a vadállatok populációja csökkenését, idegen invazív fajok behozatalát, az 
élőhely vízi feltételei megváltozását stb. 

A legérzékenyebb élőhelyek a közlekedési infrastruktúra nyomása mellett az erdők, a vízi és nedves 
élőhelyek, amelyekre a közlekedési utak fragmentációval, szennyezéssel, a vízi feltételek 
megváltozásával továbbá idegen invazív fajok behozatalával és terjedésével  hatnak. Viszont, 
kifejezetten kedvezőtlen hatások vannak jelen a tengeri élőhelyekre vonatkozóan is, amelyek a tengeri 
közlekedés fejlesztésének hatására, éppen ezek az idegen ivazív fajok hatása alá kerületek, amelyek a 
tengeri hajók által, amiket magukkal hoztak a hajótesten és a ballasztvízzel az Adriai tengerbe 
települtek. Az idegen invazív fajok terjedését a klimatikus változások is előidézik, ami lehetővé teszi a 
tropikus éghajlatban elterjedt meleg tengeri fajok betelepülését. Ezeket a hatásokat hatásosabb 
ballasztvíz kontrollal lehetne megelőzni, de Horvátországnak még mindig nincsen ballasztvíz követő 
Programja. Hasonló helyzet az invazív fajok hordozásával jelen vannak a folyami hajózásnál is, amely 
által a horvát folyókba a Duna ágain keresztül betelepült egy nagyon invazív kagylófajta Dreissena 
polymorpha, amely a világ leginvazívabb fajok közé sorolható. 

Annak ellenére, hogy a horvátországi területek még mindig kevésbé fragmentáltak a legtöbb európai 
országhoz képest, és még mindig jelentősebben nem veszélyezett az ökoszisztéma egyensúlya, a 
közlekedés fejlesztésével várható az élőhelyek és ezek következményeinek tényezőinek nagyobb 
fragmentálása is.  A közlekedési infrastruktúra kiépítése, az élőhelyek fragmentációját és az állatok 
zavartalan mozgásának megakadályozásán túl, eredményezi az állatok balesetét a közutakon, amely 
nyilvánvaló a 3.3.3.2. Fejezetben felsorolt adatokból. Az egyének balesete több paramétertől is függ, 
mint például a közutak kategóriájától, kísérő infrastruktúrától és az élőhely fajtájától. Pl. a legnagyobb 
medve ütközések Horvátországban a vasúton történtek, míg a farkasokat többnyire a kisebb utakon éri 
baleset, amelyek az ő területüket keresztezik. Horvátországban a problémát a légi közlekedés jelenti, 
amely úgyszintén nagy balesetek okozói, amelyhez fűződik az a tény, hogy a Rijekai, Zadari és Spliti 
repterek fontos madár lakta övezetben illetve öko hálózatban (POP) vannak, az összes többi, 
Dubrovnikot kivéve, a madár lakta övezetek közvetlen közelében vannak.  

A fentiekben felsoroltak mellett, Horvátországban a közlekedés fejlesztése eredményeként növekedett a 
vadállatok fajainál a stresszes állapot, amely a zajártalom és vibráció következménye a természetes és 
féltermészetes élőhelyeken. Annak ellenére, hogy Horvátországra nézve kevés adat áll rendelkezésre, 
a zaj és vibráció, a gépjárművek fényszórójának világításával együtt bizonyítottan kedvezőtlen hatással 
vannak a vadállatok fajaira és tovább csökkentik élőhelyüket. Az elérhető adatok alapján, a 
legérzékenyebb csoportok ezekre a hatásokra a szárazföldön a madarak és emlősök, a tengeri 
környezetben pedig a tengeri emlősök és halak. 

A közlekedés kihatása nem kerülte el Horvátország védett övezeteit sem, amely látható az autópályák, 
gyors gépjárműutak és országos közutak jelenlétének elemzéséből is a nemzeti parkokban és a 
természetvédelmi parkokban. A „Velebit” természetvédelmi park területén (magában foglalja a 
„Paklenica és Észak Velebit” Nemzeti Parkot) a legnagyobb területet foglalják el a közutak, tekintettel a 
közutak részesedését a természetvédelmi övezet összterületében, de a legkedvezőtlenebb állapot a 
„Mljet” Nemzeti parkban állapítottuk meg. 
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5.4 Táj jellemzői 

A tájban keletkezett negatív változások Horvátországban idáig különböző tevékenységek miatt 
keletkezek, a nem összhangban készült területrendezés miatt amely alatt értjük a városok növekedését 
és a falvak kihalását, továbbá a nagy méretű infrastruktúra autópályák, csőrendszer és 
elektroenegetikai létesítmények kiépítését. A tájképen található probléma a nem tervezett építkezés 
amely a területrendezéssel kapcsolatos, továbbá a tömegturizmus amely a legnagyobb nyomást a 
tengerparti részen gyakorolja. A mezőgazdasági tevékenység úgyszintén nagy kihatással van a tájkép 
kialakításában a meliorizációs rendszerek, kommaszáció, monokultúra, erdőirtás és bokorirátás által. 

További problémát jelent az a tény, hogy a stratégiai-tervdokumentáció és az európai tájkialakításról 
szóló egyezmény (Európai tájkialakítási egyezmény) nincs kapcsolatban egymással és nincs 
összeköttetésben egyetlenegy kötelező törvényrendelettel sem amely kötelezné az identifikálási eszköz 
létrehozását, védését, tervezését és kezelését. 

A tájkialakítás problematika megemlítésre került a területrendezési dokumentumban illetve a 
Területrendezési stratégiában amely 1997.ből származik és a Területrendezési programban amely 
1999.ből származik. Úgyszintén megemlítésre került a 2002.ben kidolgozott Nemzeti környezetvédelmi 
rendszer védelméről szóló tervben, továbbá a természetvédelmi stratégiai tervdokumentációban és a 
horvátországi biológiai és táj sokféleség védelméről szóló akciótervdokumentációban, amelyek 
rendeleteket a biológiai és táj sokféleség megvédéséről szóló Egyezmény továbbá az Európai stratégiai 
projekt dokumentáció, amely a biológiai és táj sokféleség megvédéséről szól, tartalmaznak. A felsorolt 
dokumentációnak nem volt kihatása a tájkialakítás problémája megoldásának előre mozdításában, ezért 
a negatív hatások a területeken megfigyelhető. 

5.5 Talaj 

A törvényi keretek hiánya a talajvédelemben 

Mivel a talajvédelem rendszer jogilag nem szabályozott egységes törvényi kereteken belül, illetve a 
fölterületek használatára nézve került szabályozásra, nehézségekbe ütközik az egységes tajvédelmi 
rendszer felállítása és a földterületek állapotának követése, vagyis a talaj állapotának szisztematikus 
megfigyelése. A Horvát Köztársaság nem teljes jogszabály kerete a talajhoz és annak védelméhez 
kapcsolódóan, azt eredményezte, hogy hiányosak a talaj állapotára és a talaj használatára vonatkozó 
adatok. A talajban lévő szennyező anyagok határértéke kizárólag a mezőgazdasági földterületekre 
vonatkozóan kerültek előírásra, míg az egyéb célra használatos földterületekre (például: erdőterületek, 
lakott területek, parkok és játszóterek, ipari zónák) nincsenek előírások. Ez a szituáció a továbbá azt 
eredményezte, hogy nem lehet megállapítani a talajban történő változásokat, illetve nem lehetséges, 
természetes vagy emberi forrás által okozott talaj szennyezését nyomon követni. A felsoroltak miatt 
elmaradt a talajvédelem iránti preventív intézkedések meghozatala és a fenntartható tájgazdálkodás is. 

A talaj szennyezése 

Tematikus stratégiával talajvédelem céljából az Európai Tanács 2006.-ban beazonosította a 
legjelentősebb veszélyt az európai talaj, valamint a horvátországi terület vonatkozásban is, ahol 
kihangsúlyozták az emberi tevékenység által okozott talaj szennyezést. Az emberi tevékenység által 
okozott talaj szennyeződés legfőbb okai a következők: ipari termelés (nukleáris, vegyi, bányászati, 
kohászati, elektronikus és egyéb), ipari (veszélyes) hulladék elhelyezése, vegyes kommunális hulladék 
elhelyezése, mezőgazdaság, balesetek, katonai tevékenység és egyéb. 

A legkritikusabb talaj szennyeződés Horvátország területén nem hivatalosan „fekete pontoknak” 
neveznek. Olyan lokációkról van szó ahol a talaj szennyeződés hosszantartó és nem megfelelő 
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technológiai hulladék elhelyezésének következménye. Pillanatnyilag Horvátországban hat ilyen nem 
javított fekete pont van, amelyek jelentős veszélyt jelentenek a környezetben. Ebből a hat pontból, négy 
jelenleg szanálás alatt áll, míg a fennmarad kettő tárgyában a szanálás előkészületben van. 

5.6 Vizek 

Környezeti problémák, amelyek a közúti, vasúti, folyami és tengerészeti közlekedéssel kapcsolatosak, a 
nem elegendő környezeti vízi testek megfigyelésének a következménye, illetve a vízi testek 
szennyeződését lehetetlen direkt kapcsolatba hozni a közlekedéssel. További problémát jelent a 
törvényi keret hiánya erre a témára vonatkozóan, amely előírná a vízi testek szennyező anyagoktól 
történő védelmére alkalmas intézkedéseket. A vizek védelmére előírt intézkedések, csakis az emberi 
használata alkalmas ívóvízre vonatkozó egészségügyi vízbázis védelem feltételeinek megállapításáról 
szóló Szabályzat tartalmazza. 

A környezeti problémák egyike a valamely vízi testek rossz vegyi állapota a parti vizeknél. Horvátország 
területén az összesen négy vízi test nem ért el megfelelő vegyi állapotot. A Stratégia szempontjából 
igen fontos két vízi test a felsoroltak közül. A Neretvai csatornáról van szó a Pločei kikötő felett és a 
Spliti kikötőről. A nem megfelelő vegyi állapotot azért nem érik el ezekben a vízi testekben, mert tributil-
ón vegyületet tartalmaznak a megengedett határértéken felül. Egy vegyületről van szó, amelyet az 
utóbbi 40 évben használnak a hajótestek átkenésénél prevenció céljából, hogy ne nőjön be az aljuk. 
Probléma ennél a vegyületnél, hogy ez lassan feloldódik a tengeri környezetbe, ahol kifejezetten 
mérgező a tengeri szervezetekre nézve. Ezért ezen vegyület használata a hajók átkenésére az Európai 
Unióban teljes mértékben tilos, ideértve a Horvát Köztársaságot is. Viszont, az említett tilalom ellenére, 
a hajók amelyek ezzel a vegyülettel vannak kezelve nem tilos az európai kikötőkbe közlekedni, ezért 
ennek a negatív hatása nem került elhárításra. Egyes kutatások kimutatják, hogy a világ flotta mindegy 
85% ilyen biocid ónbázisú fedőkenéssel ellátott. 

Környezeti problémák, amelyek elsősorban a folyami és tengeri hajózáshoz kapcsolódnak a felszinti vízi 
testek, a tenger melletti vízi testek és az átmeneti vizek hidromorfológiai állapot megbomlásának a 
következménye, amely szennyeződést a hajók és úszó objektumok okoznak. A hidromorfológiai állapot 
a tengeri és folyami kikötők kiépítésével, továbbá  a folyami hajózásra előkészített folyómedrek 
megbomlik, ami által felborul a tengerpart, illetve folyómeder természetes élőhelyei. Ezzel 
megbomlanak a vízi testek morfolófiai feltételei, ami következtében megbomlik a hidromorfológiai és 
ökológiai állapot is. 

A folyami közlekedésben ez a problematika látható a vízi testek hidromorfológiai állapotánál, amelyek 
nagyobb folyami utakat jelentenek Horvátország területén (Duna, Száva és Dráva). Ezen vízi testek 
hidromorfológiai állapota túlnyomó részben felborult, és főleg az értékelés közepes, rossz vagy nagyon 
rossz állapot. A tengeri közlekedésben a tenger melletti és átmeneti vízi testek hidromorfológiai állapota 
legnagyobb részben nagyon jó vagy jó értékelést kaptak. Az átmeneti vizek felszínét megfigyelve, a 
nagyon jó vagy jó minőség megállapításra került a felszín 62% -kánál, a kielégítő értékelést pedig 38 % 
érte el. A tengerparti vizek nagyon jó vagy jó értékelést kaptak 99,6 % részen, míg kielégítő értékelést 
0,4 % ért el. Rossz vagy nagyon rossz állapot nem került sehol megállapításra egy vízi testnél sem az 
átmeneti vagy tengerparti vizek sorában. 

Mégis szükséges megemlíteni, hogy a nem megfelelő hidromorfológiai állapotot nem lehet kizárólag 
összeköttetésbe vonni a közlekedési infrastruktúra kiépítésével, illetve a nem megfelelő értékelés a vízi 
testekben történő beavatkozás következménye, amelyeket más célból építettek, mint például az 
árvízvédelem na folyami vizeknél vagy a part rendezés idegenforgalmi célokból a tengerparton. 
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5.7 Kulturális történelmi örökség 

Építészeti örökség, amely egyedülálló épületeken és komplexeken kívül magában foglalja a városi és 
vidéki egységes településeket is, általában rossz és nem karbantartott állapotban vannak. Ezen kívül ki 
van téve állandó hatásoknak és s modern fejlődés nyomásainak, és az anyagi szubsztanciája miatt 
főleg érzékeny és tönkremenésre hajlamos. Rossz állapotuk miatt beszélhetünk a kulturális történelmi 
egységek és épületek veszélyezettségéről. Főleg rossz helyzet észlelhető az építészeti örökségnél a 
falusi egységeknél és a kis történelmi városoknál, ahol sok épületnek nincs semmilyen rendeltetése. Az 
építészeti örökség nem elégséges építészeti állapota, funkciójuk elhagyásában nyilvánul meg, nem 
karbantartásával, amely sok esetben romos állapothoz vezet. 

A kulturális tájak változásnak vannak kitéve, sokszor elpusztulnak társadalmi és technológiai változások 
következtében, a települések bővülése, útépítés és energetikai infrastruktúra kiépítése és egyéb 
építkezések miatt, de elhanyagolás és felelőtlen használat miatt is. Horvátország sok részén történelmi 
és kulturális tájak vannak, ahol még mindig megőrizték a tradicionális területi viszonyokat, történelmi 
mintákat és a használati módokat. Sok hagyaték törvény által nem védett, hanem csak területi projekt 
dokumentáció által kerültek nyilvántartásba. A tájakat manapság új tevékenységek, új életmód és új 
érték szisztéma jellemzi. Sok esetben kifejezett a tradicionális falvak és kis történelmi városok 
elhagyása, továbbá az idáig végzett mezőgazdasági tevékenység. Az eddigi életmód és a vidéki 
környezet elhagyása kulcs téma sok horvátországi környezetben, főleg a hegyvidéken és a szigeteken. 

Az archeológiai örökség különösen érzékeny mert eddig nem került teljes topográfia elkészítésre – 
archeológiai örökség adatbázisa Horvátország egész területén. A legtöbb ismert és nyilvántartott 
lokalitás még mindig nem kerül kikutatásra. Ráadásul, egyes területeken ahol a topográfia relatív jól 
megállapította a lokalitások számát nem végleges. Teljes bizonyossággal állítani lehet, hogy minden 
eddig megállapított ismert régészeti lelőhelyre még legalább három eddig nem ismerttel lehet számolni. 
A lokalitásokat legtöbbször régészeti felderítés (a terület áttekintése) alkalmával tárják fel, de nem ritkán 
az építkezési munkálatok alatt kerülnek elő vagy a víz alatti lelőhelyek esetében, sport és rekreációs 
búvárkodás során. Az archeológiai lelőhelyek megőrzöttségének foka variál a jól megőrzött és a teljes 
megrongáltak között. 

5.8 Mezőgazdaság 

A Horvát Köztársaság területén, a CLC adatbázis alapján 2006. év és 2012. év között átminősítésre 
került 3506,98 ha mezőgazdasági terület. A legtöbb mezőgazdasági terület átminősítésre került a „Erdő 
szukcesszió” (benőtt területek) kategóriába 1364,8 ha (5.1 Táblázat). De, egyik mezőgazdasági 
kategóriából másik mezőgazdasági kategóriába történő átsorolások is voltak (pl. a „Legelők” és 
„Mezőgazdasági mozaik területek” kategóriából a „Szőlők” kategóriába”), tehát nem beszélhetünk 
általában mezőgazdasági területek átminősítéséről nem mezőgazdasági területté. 

2012.-ig mintegy 208,02 ha mezőgazdasági terület került átminősítésre 2006.-ból „Közúti és vasúti 
hálózat és hozzátartozó terület” kategóriába. Ez az átminősítés területileg nem kapcsolódik 
Horvátország egy részéhez, hanem több különálló lokáción jelentkezik (5.1 Táblázat). A mezőgazdasági 
területek átminősítése és felosztása vonal szerű beavatkozással csökkenti a terület mezőgazdasági 
termelési esélyét országos szinten és ezzel még jobban felaprózzák az így is kis mezőgazdasági 
parcellákat. A mezőgazdasági földterületek összevonásáról szóló Program a Horvát Köztársaságban 
2009. – 2021. ig, 2003. -ban a mezőgazdasági parcellák átlag mérete 0,45 ha volt. 
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5.1 Táblázat A mezőgazdasági földterületek átminősítése 2006. év és 2012. év között (Forrás: CLC 
adatbázis) 
CLC 2006 CLC 2012 Átminősített területek (ha) 

Me
ző

ga
zd

as
ág

i te
rü

let
ek

 

Közúti és vasúti hálózat és hozzátartozó terület 208,02 
Építkezések 362,35 
Ipari vagy kommerciális épületek 664,86 
Ásványi nyersanyag kiaknázásának helye 130,70 
Nem összekötött városi kerületek 177,81 
Hulladék gyűjtőhely 15,39 
Tűz által elpusztult környezet 143,06 
Sport és rekreációs területek 93,84 
Erdő szukcesszió (benőtt területek) 1364,80 
Szőlők 287,95 
Vizi testek 58,15 

Összesen 3506,98 

5.1 Ábra Mezőgazdasági terület, amely „Közúti és vasúti hálózat és hozzátartozó terület” került 
átminősítésre (Forrás: CLC adatbázis) 

Mezőgazdasági terület, amely „Közúti 
és vasúti hálózat és hozzátartozó 
terület” került átminősítésre 
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5.9 Erdészet 

Erdőterület 

A 2004. év és 2011. év között átminősítésre (elválasztott) került 23 298 ha erdő és erdőterület, ez a 
szám a mai napig egész biztosan megnövekedett. Ehhez hozzájárul maga az Erdőkről szóló Törvény is, 
amely előírja, hogy: „az erdőben vagy az erdőterületen a Horvát Köztársaság tulajdonában szolgalmi 
jogot lehet alapítani többéves ültetvények nevelése miatt, azokban az erdőkben és erdőterületeken, 
amelyek nincsenek betelepítve vagy csak valamilyen degradált erdős növényekkel benőtt”. Az erdők 
átminősítésének tendenciája többével növények betelepítése végett felölelte az erdőtulajdonosok 
kezében lévő erdőt is, amelyek e célból tisztításra kerülnek. Azonban, az ilyen módon elvesztett 
erdőterületek mennyisége nem ismert. Az erdőterületek csökkenéséhez a közutakról szóló Törvény (NN 
– Horvát Hivatalos Közlöny – 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) továbbá a vagyonjogi viszonyok
rendezésére infrastrukturális objektumok kiépítése céljára szóló Törvény (NN – Horvát Hivatalos 
Közlöny – 80/2011) szintén hozzájárulnak. A közutakról szóló Törvény kimondja, hogy: „a erdő-
gazdasági területekből történő leválasztás esetén a Horvát Köztársaság tulajdonában lévő erdők és 
erdőterületekről építkezés, rekonstrukció és közutak fenntartása céljából díj nem fizetendő a törvényben 
előírt jogok átruházásáért, amelyben az erdőgazdálkodás került meghatározásra.” Így pl. a Sv. Rok – 
Dugo Polje autópálya szakaszra az erdőgazdasági területekről leválasztásra került 567 ha erdő és 
erdőterület, de a díjmentesen átruházott jogok miatt nem volt lehetséges pótolni az elveszett 
erdőterületeket (Gallo, 2011.) 

Annak ellenére, hogy az erdők és teljes területük nagy jelentőséggel bír, észrevehető Horvátországban 
az erdőterületek csökkenésének tendenciája. E mellett szól az alábbi táblázatban (5.2 Táblázat) 
bemutatott adatok is, amelyek Horvátország erdőterületeit mutatja be 1980.-2012. között. 

5.2 Táblázat Erdőterületek Horvátországban (Forrás: CLC adatbázis) 

Erdők típusa Év / ha 
1980. 1990. 2000. 2006. 2012. Különbség 

Lombhullató erdő 1.706.106 1.694.509 1.695.173 1.667.894 1.653.401 -52 705 
Fenyőerdő 105.460 102.465 105.598 103.473 102.127 -3333 
Vegyes erdő 273.643 275.068 272.636 274.578 273.965 22 

Észrevehető, hogy a 22 éves időszakban az erdőterületek csökkentek összesen 56 038 ha-ral. A 
legnagyobb rész a lombhullató erdőre vonatkozik, kisebb rész a fenyőerdőre, míg a vegyes erdőre 
vonatkozóan nem történt jelentősebb változás. Az erdők átmeneti erdőterületekre (benőtt) változtak, 
amelyek a fiatal erdőre vonatkoznak, felújítást követően. Még mindig nem ismert a régi fajok 
elvesztésének oka, amelyeknek nagy jelentőségük van a biológiai sokféleség szempontjából. 
Úgyszintén, ugyan ebben az időszakban észrevehető a mesterséges területek növekedése mégpedig a 
nem összekötött városi kerületek területe, az ipari zónák továbbá a közúti és vasúti hálózat. Az lenti 
ábrán (5.2 Ábra) bemutatja az erdőterületek és az említett mesterséges területek arányát Horvátország 
területén. 
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5.2 Ábra Az erdőterületek és a mesterséges területek aránya (Forrás: CLC adatbázis, az élőhelyek 
térképe) 

Bár az ábrán az erdőterületek kerültek bemutatásra az infrastruktúra objektumokhoz viszonyítva, ez 
nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezek kiépítésével az erdőterületek kerültek átminősítésre 
(fragmentálva), tekintettel, hogy nem kerültek egyéb területek bemutatásra, mint például a 
mezőgazdasági területek, vízi felületek és hasonlók. Viszont, megfigyelhető, hogy bizonyos 
mesterséges területrészek létesítésével, az erdőkomplexuson keresztül át lett építve, amely 
fragmentálásához illetve felosztáshoz kisebb szegmentumokra, vezetetett. 

Az erdő ökoszisztéma stabilitása 

Bár a horvátországi erdők állapota Európa legjobbai közé tartozik, nagy számú káros tényező 
(szárazság, erdőtüzek, betegségek és kártevők) és az emberi tevékenység (levegő szennyezés, a 
talajsavanyodás, a víz szintek változása az árterületeken és a föld alatti vizek változása) gyengítik az 
erdő ökoszisztémájának funkcionálását és minőségét. Horvátországban az erdőt fenyegető fő tényező a 
levegő, talaj és vizek szennyeződése (a fenyőfák a legérzékenyebbek), a vízi rezsim változása a nem 
megfelelő hidrotechnikai beavatkozások miatt (veszélyeztetett a tölgyfaerdő), továbbá a nagy 
erdőkomplexusokon keresztül vezető autópályák kiépítése. A hidrotechnikai beavatkozások 
megváltoztatják a vízfolyás rezsimet és ezek a mocsári területeket és élőhelyeket degradálják, amelyek 
magas gazdasági és biológiai értéket jelentenek mint például az árterületen lévő tölgyfaerdő. 

Az erdőgazdaság a tölgyfa erdők szempontjából a fatörzs tönkremenésével és elhalásával áll szemben, 
amely mind nagyobb és nagyobb méretet ölt és a legfontosabb gazdasági és ökológiai problémát jelenti 

Mesterséges területek 
erdő 
Horvát Köztársaság államhatára 

176



a Horvátország erdészete számára. Az élőhelyek feltételeinek megváltoztatásával, a többi stresszes 
tényezővel kombinálva, a tölgyfa tönkremeneteléhez és elhalásához vezet. Az alföldi tölgyerdőben 
1995.-2007. között átlagosan kb. 17,5 millió m3 tölgyfa halt ki, amely az összes élőfakészlet 38 % teszi 
ki, és kb. a fák 30 % kihal mielőtt elérni a nevelésre szánt értéket (Tikvić és mások, 2009.). Külön 
problémát jelent a tölgyerdő kiszáradása a Spačva medence területén, de a XX. századtól a mai napig 
ezen a részen kiszáradt összesen 4 millió m3 élőfakészlet. A gombás megbetegedések mellett 
(lisztharmat), árvizek, klimatikus változások és nemracionális erdőnevelési beavatkozások, a negatív 
kihatások az erdő kiszáradására továbbá a Száva folyón végzett hidrotechnikai beavatkozások, 
amelyek megszakították a Spačva medence területére a víz befolyását, tudniillik, a víz a tölgyerdő alap 
domináns ökológiai tényezője (www.agroklub.com). 
 
Horvátország 1987. óta részt vesz a levegőszennyezés erdőkre gyakorolt hatásának felmérésére és 
megfigyelésére irányuló nemzetközi együttműködési programban (ICP Forests), és 2010. óta pedig a 
megfigyelést a megsérült erdei ökoszisztémák megfigyelésének módjáról szóló Szabályzat alapján 
végzi (NN – Horvát Hivatalos Közlöny 076/2013.) A erdő ökoszisztéma állapota megfigyelését vizuális 
módon végzik a lombozat hiánya illetve károsodása felbecslésével. A felbecsléskor használt 
paraméterek a lombozat hiánya (defoliáció) és színvesztése (dekolorizáció), amely a hiány osztályokba 
sorolásával kifejezett: 0 osztály 0 = 0-10 % (nincs hiány), I. osztály 1 = 11-25 % (kis hiány), II. osztály 2 
= 26-60 % mérsékelt hiány), III. és IV. osztály 3 és 4 = >60 % (erős hiány). A lombozat sérülésének a 
legfőbb oka a levegő, víz és talaj szennyeződése, a természetes víz rezsim jellemzőinek megváltozása 
(pl. hidrotechnikai beavatkozások az alföldi erdőben), klimatikus változások, növényi betegségek és 
erdei kártevők (férgek). 
 
A Horvát Erdészeti Intézet adatai szerint az erdei ökoszisztéma károsodásával kapcsolatban, 
Horvátországban a 2015. évre vonatkozóan az élőfák állapotáról felmérés készült. A felmérést 95 
biológiai indikatív pontokon végezték, a felmérés pedig magába foglalt 2280 különböző fajta fát, 
amelyből 1953 fa lombhullató és 327 fa tűlevelű. Bár a 2015. évben a legtöbb fa a 0 és I. osztályba 
sorolható (hiány nélkül vagy csak kissé hiányos), mégis 29,74 % fánál jelentős lombozati hiányt 
észleltek, ami egész biztosan kihatással van az erdei ökoszisztéma stabilitására. A lenti táblázat (5.3 
Táblázat) bemutatja a lombhiányt tízéven keresztüli időszakban. 
 
5.3 Táblázat Horvátország területén a fa lombozat hiánya (Forrás: Erdőügyi jelentési előrejelzés 
2015./16. évre) 
 
 
Év 

A lombozat hiányának osztálya és foka A fák száma Jelentős hiány 
0 1 2 3+4 
0-10% 11-25% 26-60% >60% N % 

2005 36,44 36,58 23,69 3,30 2094 26,98 
2006 41,45 33,84 21,84 2,87 2157 24,71 
2007 37,41 37,17 21,93 3,49 2061 25,42 
2008 39,02 36,26 21,13 3,59 2063 24,72 
2009 37,42 35,80 23,00 3,78 2039 26,78 
2010 35,07 37,00 22,92 5,01 2016 27,93 
2011 39,76 34,84 21,63 3,77 2256 25,40 
2012 36,62 34,92 25,21 3,25 2400 28,46 
2013 32,86 38,02 25,32 3,81 2520 29,13 
2014 29,17 39,36 25,57 5,91 2472 31,47 
2015 31,97 38,29 24,56 5,18 2280 29,74 
 
Élőfakészlet 
 
A Horvát Erdészeti Intézet a Mezőgazdasági Minisztériummal együtt Erdőügyi jelentési előrejelzést 
készít (továbbiakban: IPP). Az előrejelzés (IPP) szerint a mi erdőink állapota a komplex kategóriában az 
erdőkiszáradással kapcsolatban nem éppen a legjobb szintű. Az erdő kiszáradása több komponens 
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hatására áll be, közutak építése vagy hidrotechnikai beavatkozások az erdőkomplexus területén. A 
felsoroltak kihatással vannak a fák egészségi állapotára és az élőfakészlet minőségére és a magassági 
és vastagsági növés csökkenéséhez vezet. A lenti ábrán (5.3 Ábra) a megsérült élőfakészlet látható 
2010. és 2015. között. 

5.3 Ábra Horvátország területé az éltőfakészlet sérülése (Forrás: IPP) 

A 2015. évre vonatkozó jelentés szerint 333 037 m3 lombhullató és tűlevelű élőfakészlet sérülést 
jeleztek. Mint az erdő komplexumok száradásának fő tényezője kiemeli az extrém klimatikus 
körülményeket. Bár az erdőkiszáradás tendencia 2015. évben a legkisebb mértékű volt 2010. után, 
feltételezhető, hogy az elkövetkező évek során az élőfakészlet sérülése növekszik a klimatikus 
változások és az ezt követő kedvezőtlen mellékhatások miatt. Szél törés, szél kitörés és jég törés miatt 
162 642 m3 lombhullató és tűlevelű élőfakészlet sérülést jeleztek. Úgyszintén, a tűz is nagy kihatással 
van az élőfakészlet állapotára továbbá a magassági és vastagsági növés csökkenésére. A nagy 
erdőtüzek miatt, pótolhatatlanul elveszik nagy mennyiségű élőfakészlet. Így a Horvát Erdők adatai 
szerint 2012. évben erdőtüzek miatt kb. 433 millió kuna kár keletkezett az élőfakészletben. 

Az erdők általános funkciója 

A Mediterrán részben a legnagyobb fenyegetés az erdők általános funkciójára az erdőtüzek jelentik. A 
lenti táblázat (5.4 Táblázat) bemutatja a horvát erdők tűz okozta kárát. 

5.4 Táblázat Horvátország erdőtűzzel érintett területei (Forrás: Horvát Köztársaság statisztikai jelentése, 
2016.) 

Év 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
Összesen erdőtűzzel értintett terület (ha) 3277 5668 199 191 6064 

Öt év alatt összesen az erdőtűzzel érintett terület mérete 17 149 ha. A 2008. és 2014. év közötti 
időszakban az erdőtüzek okozta kár értéke több mint 1,6 milliárd kuna, továbbá a keletkezett kár 94 % a 
karszt területen keletkezett. Az élőfakészletben bekövetkezett káron kívül, főleg kiemelhetők az 
ökológiai károk, amelyek az erdők általános ökoszisztéma funkciójához kötődnek. Az erdőtűzzel érintett 
területeken az ökoszisztéma felborul, megkezdődik az erdei talaj eolikus és vízi eróziója. Tekintettel a 
Mediterránon uralkodó klimatikus feltételekre és az erdőtüzek jelenségre, a jövőben nagyobb 
nehézségek várhatók az erdőgazdaságban és az erdős talajon, továbbá az erdők kezelésében. (Bačić 
és mások, 2016.) 

5.10 Vadak és vadászat 

Erdő kiszáradása Szél törés, szél kitörés, jég törés 
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A közúti és vasúti infrastruktúra felosztotta a vadászati területeket és csökkentette a vadak élőhelyekeit, 
és a gépjárművek közlekedésében sok vadállatot közlekedési baleset éri. Általában, minden fajta 
közlekedési infrastruktúra (vasút, hajózásra alkalmas csatornák és közutak) az állatok élőhelyére, 
amelyeket átszelnek, továbbá ezáltal magukra az állatokra is nagy kihatással vannak. Az élőhelyek 
direkt elvesztése vagy ezek minősége felborítása mellett, a közlekedés direkt érinti a vadak populációs 
számát a vadászterületeken. Az élőhelyek fragmentálása az infrastruktúra kiépítése miatt, felborítja az 
élőhelyek teljességét, az életterület elvesztéséhez vezet és a vadakat vándorlásra kényszeríti. 

 A 2007. és 2009. év közötti időszakban összesen 7495 vadállat ütközést jeleztek halálos vagy súlyos 
sérülés kimenetellel (5.5 Táblázat). A legtöbb ütközés (34,7%) Isztriában történt (1168), a Karlovaci 
Megyéban (862) és a Muraközi Megyében (573). A legtöbb ütközés a főutakon és autópályán történt, 
kevesebb a helyi és lokális jellegű közutakon. 

5.5 Táblázat A vadak elpusztulása közutakon történő ütközés miatt Horvátországban (2007.-2009.) 
(Forrás: Šprem és mások, 2013.) 

Megye Év Összesen Részarány 
(%) 2007. 2008. 2009. 

Istarska Megye 408 358 402 1168 15,58 
Karlovačka Megye 198 309 355 862 11,50 
Međimurska Megye 201 177 195 573 7,65 
Zagrebačka Megye 
Primorsko-goranska Megye 
Bjelovarsko-bilogorska Megye 
Osječko-baranjska Megye 
Varaždinska Megye 
Krapinsko-zagorska Megye 
Koprivničko-križevačka Megye 
Brodsko-posavska Megye 
Vukovarsko-srijemska Megye 
Sisačko-moslavačka Megye 
Ličko-senjska Megye 
Požeško-slavonska Megye 
Virovitičko-podravska Megye 
Zadarska Megye 
Šibensko-kninska Megye 
Splitsko-dalmatinska Megye 
Dubrovačko-neretvanska Megye 

191 
160 
147 
141 
131 
100 
102 
57 
77 
86 
59 
45 
47 
24 
23 
14 
5 

173 
174 
157 
132 
156 
136 
111 
91 
71 
65 
72 
70 
62 
40 
22 
18 
7 

160 
173 
200 
200 
171 
169 
146 
127 
119 
107 
94 
92 
78 
37 
25 
23 
5 

524 
507 
504 
473 
458 
405 
359 
275 
267 
258 
225 
207 
187 
101 
70 
55 
17 

6,99 
6,76 
6,72 
6,31 
6,11 
5,40 
4,79 
3,67 
3,56 
3,44 
3,00 
2,76 
2,49 
1,35 
0,93 
0,73 
0,23 

Összesen 2216 2401 2878 7495 100,00 

Gépjárművekkel történő ütközés során legtöbb őz szenvedett sérülést 73%, ezt követi: vaddisznó (9%), 
vadnyúl (5%), fácán és róka 4%-4% és a szarvasok 2 % részarányban, amelyet az alábbi táblázatban 
ismertetünk (5.6 Táblázat). 
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5.6 Táblázat A vadak balesete közutakon történő ütközés miatt Horvátországban fajok szerint 
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Istarska 877 123 2 - 29 63 32 37 - - 1 - 2 - 1 - 1 1.168 
Karlovačka 746 65 1 - 17 20 2 4 - - 5 - 1 1 - - - 862 
Međimurska 460 2 9 - 8 47 4 42 - - - 1 - - - - - 573 
Zagrebačka 409 39 5 - 30 15 7 19 - - - - - - - - - 524 
Primorsko-goranska 409 30 32 - 8 9 2 - - - 1 - - - 16 - - 507 
Bjelovarsko-bilogorska 437 32 10 1 9 3 2 10 - - - - - - - - - 504 
Osječko-baranjska 303 45 43 - 23 22 7 27 1 - 2 - - - - - - 473 
Varaždinska 297 13 1 - 15 42 - 88 - - - 1 1 - - - - 458 
Krapinsko-zagorska 354 3 1 - 8 18 - 20 - - - - 1 - - - - 405 
Koprivničko-križevačka 282 23 8 - 11 22 5 6 - - - - 2 - - - - 359 
Brodsko-posavska 139 17 3 - 34 28 9 39 - 2 4 - - - - - - 275 
Vukovarsko-srijemska 175 42 1 - 16 11 8 11 - 1 2 - - - - - - 267 
Sisačko-moslavačka 177 52 1 - 13 5 1 6 - - 3 - - - - - - 258 
Ličko-senjska 126 24 6 9 15 11 6 - - - 6 - - 1 17 3 1 225 
Požeško-slavonska 165 20 4 - 6 7 1 4 - - - - - - - - - 207 
Virovitičko-podravska 116 17 32 - 7 3 2 10 - - - - - - - - - 187 
Zadarska 13 51 - - 4 16 - 2 - 7 2 - - 3 2 1 - 101 
Šibensko-kninska 1 43 - - 6 10 - - - 3 1 - - 4 2 - - 70 
Splitsko-dalmatinska - 42 - - 5 7 - - - - - - - 1 - - - 55 
Dubrovačko-neretvanska - 13 - - - 1 1 - - 2 - - - - - - - 17 
Összesen: 5.486 696 159 10 264 360 89 325 1 15 27 2 7 10 38 4 2 7.495 

A legnagyobb számú vadakkal történő ütközés az M301 vasútvonalon történt Államhatár – Pélmonostor 
– Eszék, illetve az Eszék, Dárda és Pélomonostori vasútállomások környékén. Az alábbi ábrán (5.4
Ábra) látható, hogy itt ütközött a legtöbb szarvas. 

 

5.4 Ábra Az egyének ütközése egyes állatfajok szerint a vasútvonalon 2008.-2012. között (Forrás: 
Horvátország természetvilágának elemzése 2008.-2012. között) 

vaddisznó    fácán             héja                 borz         szarvas      medve              madár         őz 
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5.11 Turizmus 

Horvátországra, általában, kiváltképpen a szezonális turizmus jellemző (a domináns turisztikai termékek 
a Nap és tenger) továbbá a még mindig nem eléggé kihasznált komparatív előnyök, természet-kulturális 
attrakciók, amelyek az egyes turisztikai termékcsaládok fejlesztési alapja. Emellett, kedvezőtlen 
invesztíciós környezet, turisztikai infrastruktúra hiánya és még mindig nem konkurens szisztéma a 
turisztikai termék kezelésére és kommercializációjára, ami okozza a nehézen felállított feltételeket a 
különböző termékek nemzetközileg elterjedt felismerését, hosszútávú fenntartható piaci pozíciót a 
különleges érdekek piacán, a kontinentális részek idegenforgalmi bekapcsolódását, ideértve a 
tengerpart háttéri területeit is, továbbá a szezon meghosszabbítását. 

A turizmus Stratégia szerinti fejlesztése, a közlekedési infrastruktúra állapota az elmúlt tíz évben 
nyomatékosan javult, ami legjobban az autópálya hálózatok kiépítésével nyilvánul meg. Ettől 
függetlenül, ki kell emelni, hogy a főutak, regionális és lokális utak kiépítésébe nem történt elegendő 
befektetés, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben észrevehető előre lépések történek, nem lettek 
elegendő mértékben felújítva a közlekedési és idegenforgalmi szignalizációk, sem pedig megfelelő 
módon nem lettek felépítve a szolgáltatások céljára használandó melléképületek a közutak mellett. 
Kiemelkednek a desztinációkban keletkezett közlekedés megszervezésével kapcsolatos problémák, 
főleg a tömegközlekedés, kerékpárutak, sétáló utcák és parkolóhelyek. 

A többi közlekedési ágazatban a szituáció sokkal kedvezőtlenebb. Ezt a kedvezőtlen helyzetet a nagyon 
kevés befektetés a közlekedési hálózatba és a szállítási rendszer modernizációja kimaradása okozza. 
Főleg problematikus a helyezt a vasúti közlekedésben, amely a hálózat rossz állapota miatt és az 
alacsony haladási sebesség miatt majdnem semmilyen jelentőséggel nem bír a turizmus terén. Az 
akvatórium és szigetek legnagyobb részén a helyzet nem kielégítő a kompok és hajók szállítással 
kapcsolatban sem, ami a szigeti felszerelhetetlen kikötők idézik elő, mert a járatok száma nem elegendő 
és maga a kikötés nem elég gyors, főleg a szigetek közötti forgalomban.  

A légi közlekedésben a szituáció egy kisség kedvezőbb, elsődlegesen a relatív nagyszámú nemzetközi 
repterek miatt. A hét közül, öt a tengerparton van (Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik), ami lehetővé 
teszi valamennyi turisztikai desztináció relatív jó elérhetőséget. De, létezik az a probléma, hogy a légi 
társaságoknak nincs elegendő kommerciális érdekük állandó vagy charter járatok indítására, és ezért 
kicsi a légi forgalom főleg a rijekai és eszéki repülőtéren. Továbbá, fontos rámutatni az egyes repterek 
rossz felszereltségére is. 

5.12 Szociál-gazdasági jellemzők

A gazdasági és szociális tevékenységek egymástól függő viszonyban állnak. A városokban lévő ipar 
serkenti a szolgáltatási szektort, az erősebb szolgáltatási szektor pedig serkenti az új ipar és 
szolgáltatás fejlesztését ezen a vidéken. Minden munkahely a termelésben újabb 0,5-2 munkahelyet 
teremt a többi szektorban. Ez magában foglalja a munkahelyeket a kvarter tevékenységben de 
serkenteni tudja a pozitív demográfiai tendenciát is, mert a migrációk nagy része gazdasági okokra 
vezethető vissza (A gazdasági tevékenység fejlesztése a térségben, 2014.). A lakosság itthon 
maradása / vándorlása eszerint összekötésben van az egészségügyi biztosítás, az oktatási központok 
és adminisztráció elérhetőségével továbbá a közekedési összeköttetéssel, és ezek kulcs elemei az 
egyes területek fejlesztésére. 

Horvátország megyéi területi fejlesztése és a gazdasági fejlődése egyenlőtlen a negatív demográfiai 
tendencia miatt, a háború következményeként (pl. a területek aknázása), az egyes területek komparatív 
előnyei nem optimális kihasználása (pl. a kontinentális Horvátország mezőgazdaságát), a gazdasági 
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specializáció hiánya egyes területeken a területnek megfelelő források szerint, amelyekkel 
rendelkeznek, nem megfelelő közlekedési összeköttetés, nem befejezett tranzíció és privatizációs 
folyamat, ipar kioltása, deagrarizáció, deruralizáció, bizonyos területek elhanyagolása továbbá 
litoralizáció és tercijalizáció amelyek jobb szociál-gazdasági jellemzőket követeltek a nagyobb 
tengerparti regionális és makroregionális központok továbbá a megyék között. Ez mélyíti a szociál-
gazdasági különbségeket a megyék között továbbá a lakosság migrációját azokba a megyékbe ahol a 
munkahelyek és társadalmi infrastruktúra könnyeben hozzáférhetők. 

Horvátország népessége csökken és a depopulációs folyamat a megyék többségét elérte. Az alacsony 
natalitás, kedvezőtlen életkor struktúra és a fiatalok kivándorlása a reprodukciós életkorban együttes 
hatása, Horvátország több területén a kihalás folyamata kezdetét jelenti. 

Demográfiai öregedés, vagyis a lakosság életkorának strukturális változása, amely a fiatalok 
létszámának csökkenésében és az öregedő lakosság számának növekedésében nyilvánul meg, 
szociál-gazdasági problémát jelent, elsősorban a gazdasági és szociális költségek növekedését 
(munkaerőhiány, a nyugdíj, egészségügy és szociális biztosítás problémák, az idősebbek politikai 
befolyása, csökkentett gazdasági fejlesztés és csökkentett hosszútávú innovációk stb.), melyeket a 
demográfiai öregedés serkenteni fog, de több kisebb közösségek fenntartható funkcionálása is, 
amelyek az öregedés miatt legjobban érintettek lesznek. A népesség öregedés növekvő tendenciája 
láthatóan tükröződik a teljes populáció mobilitására és szociál-gazdasági szükségleteire. 

A jövőbeli összes migráció projekciója a várható élettartam növekedés gyorsaságától függ, főleg az 
idősebb korosztályokban, de a natalitás szintjének változásától is továbbá a migrációs tendenciától is. A 
demográfiai folyamatok relatív lassúak és jól előre láthatók, és a többi tényezőhöz képest, amelyek a 
szociál-gazdasági fejlesztésre hatással vannak egy területen, hatásuk legtöbbször hosszú határidő alatt 
nyilvánulnak meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy a demográfiai migrációk ugyanakkor előfeltétele, de 
korlátozza is a terület fejlesztését, a munkaerő piac funkcionálását és a plicentrikus gazdasági és 
társadalmi fejlesztést. 

Horvátország kontinentális és tengerparti része Zágráb Fővároshoz viszonyítva, különböző fejlettségi 
fokú és különböző életviteli minőséget biztosít. A kontinentális Horvátország megyéit jelentősen érinti a 
depopuláció, a munkahelyek gyenge lehetőségei, munkanélküliség továbbá nagy kivándorlások, főleg a 
fiatalok körében, akik a legproduktívabbak és munkaára alkalmas életkorban vannak, akik a 
nemmegfelelő gazdasági fejlettség feltételei mellett véglegesen kivándorolnak a jobb életszínvonalat 
biztosító területekre. A népesség legritkább Horvátország vidéki területein és Horvátország azon 
részein, ahol a közlekedési összeköttetés gyenge, ezek a Ličko-senjska, Primorsko-goranska, 
Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska és Požeško-slavonska Megyék, továbbá a szigetek és az 
államhatárok mentén. Az ország gazdaságán ez nagy következményeket hagy maga után és 
hosszútávon olyan potenciállal rendelkezik, hogy meghatározza az ország lakosságának természetes 
és teljes migrációja jövőbeli változásait. Az ország tengerparti része és Horvátország központi része, 
főleg az ország fővárosa körüli területen, jobb szociál-gazdasági mutatók és nagyobb életszínvonal 
tapasztalható, elsősorban a korporatív elsőbbségek nagyobb kimerítésének köszönhetően, amelyeket a 
természetes források és a terület földrajzi  helyzete biztosít, amelyek lehetővé tették a terciális és 
kvartális tevékenységek fejlesztését. 
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6 A nemzetközi szerződések és egyezmények által meghatározott 
környezetvédelmi célok, amelyek vonatkoznak a Stratégiára 
Az egyezmények és jegyzőkönyvek, nemzetközi szerződések, amelyek rendeletit a dokumentumot aláírók 
kötelesek tiszteletben tartani. Ennek ratifikálásával az államok formálisan kötelezettséget vállalnak, hogy a 
rendelkezéseket, törvényben és gyakorlatban végre fogják hajtani. 
Nemzetközi dokumentum A dokumentum célkitűzései és céljai 

Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás (ADR) 

Veszélyes anyagok alatt értjük azokat az anyagokat, amelyek ártalmasak lehetnek az 
emberi egyészségre, környezet szennyeződést idézhetnek elő vagy anyagi kárt 
okozhatnak, amelyeknek az emberi egészségre és környezetre nézve veszélyes 
tulajdonsággal rendelkeznek, és mint ilyeneket törvény, egyéb előírás vagy 
nemzetközi szerződés meghatároz, amelyek természetüknél vagy jellegüknél és 
állapotuknál fogva, a szállítással kapcsolatban veszélyt jelentenek a közbiztonságra 
vagy közrendre vagy olyanok, amelyeknek bizonyítottan toxikus, maró, irritáló, 
gyúlékony, robbanó vagy radioaktív tulajdonságai vannak, illetve veszélyes anyagok 
alatt értjük azokat a nyersanyagokat is amelyekből veszélyes árut állítanak elő, vagy 
hulladék ha veszélyes anyag tulajdonságuk van. 
A veszélyes anyagok klasszifikációja: 
- robbanóanyagok és robbanóanyagot tartalmazó tárgyak 
- gázok 
- gyúlékony folyékony anyagok 
- gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, szilárd érzéketlenített 
robbanóanyagok 
- öngyulladó anyagok 
- vízzel gyúlékony gázokat képző anyagok 
- gyújtó hatású (oxidáló) anyagokat 
- szerves peroxidokat 
- mérgező anyagok 
- fertőzőveszélyes anyagok 
- radioaktív anyagok 
- maró anyagok 
- különböző (az előzőekbe nem sorolt) veszélyes anyagok és tárgyak. 
A Horvát Köztársaság előírásai, amelyek a veszélyes anyagok közúti szállítására 
vonatkoznak, fokozatosan a nemzetközi előírásokkal és az Európai Unió 
jogharmonizációja keretein belül összhangba kerülnek. 
Az összhangba hozatal célja a szennyeződés kockázata csökkentése a lehető 
legalacsonyabb mértékre és csökkenteni a veszélyes anyagokkal történő balesetek 
számát, továbbá az előírások kiegyenlítését valamennyi országban, amelyek aláírták a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást (ADR). 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást (ADR) 
hatályba lépett 1968. január 29.-én. Az A és B mellékletek a Megállapodás 
elválaszthatatlan része, amelyeket későbben fogadtak el és az Egyezményhez 1969.-
ben lett hozzácsatolva. 
Az Egyezmény 2. cikke értelmében, a veszélyes anyagok szállítása, amelyeket az A 
melléklet kizár tilos a szállításuk a nemzetközi közlekedésben, míg a többi veszélyes 
anyagok szállítása szabad a következők szerint: 
- az A mellékletben előírt feltételek mellett, megfelelő csomagolásban és veszélyes 
anyagok jelöléssel 
- a B mellékletben előírt feltételek mellett, a szállítóeszköz megfelelő konstrukciója, 
kidolgozása, felszerelése és műveletek elvégzése mellett, amelyek bizonyos 
veszélyes anyagokat szállítanak. 
Az A és B mellékletek a Megállapodás elválaszthatatlan részei amelyek módosításra 
kerülnek minden két (páratlan) évben és éppen ezek a módosítások kihatnak a 
nemzeti előírásokra és a veszélyes anyagok kezelésére ezért szükséges 
folyamatosan követni és beépíteni. 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, CP1, CP3 és CP5 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 
A MARPOL Egyezmény szabályozza a hajókról történő valamennyi szennyező anyag 
által, amelyeket a hajókból kiengednek vagy kidobnak, szándékosan vagy véletlenül 
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A hajókról történő szennyezés 
megelőzéséről szóló nemzetközi 
egyezmény (MARPOL 73/78) 

szennyezés megelőzését, amely részben szabályozza a kikötők kötelezettségét is. 
Az Egyezmény hat fejezetet tartalmaz, illetve mellékletet, amelyek előírják azokat a 
hajóról történő tengert szennyező hulladékok megelőző intézkedéseket. 
- I. melléklet - Az olaj által okozott szennyezés megelőzésére vonatkozó szabályok 
- II. melléklet – A hajótestben szállított káros folyékony anyagok által okozott 
szennyezés megelőzésére vonatkozó szabályok 
- III. melléklet – A csomagolásban lévő káros anyagok által okozott szennyezés 
megelőzésére vonatkozó szabályok 
-IV. melléklet- Ürülék által okozott szennyezés megelőzésére vonatkozó szabályok 
-V.melléklet-Hulladék által okozott szennyezés megelőzésére vonatkozó szabályok 
-VI. melléklet- A hajók által okozott levegő szennyezés megelőzésére vonatkozó 
szabályok 
A MARPOL 73/78 általános rendeleteivel előírja a kikötők számára a feltételeket 
amelyeket ki kell elégíteni, ezen kívül az IMO (International Maritime Organization) 
előkészítette az általános útmutatókat (MARPOL – How to do it – Manual of Practical 
Implications of Ratifying and Implementing MARPOL 73/78), amelyeknek segíteni 
kellene a kikötőknek a tervezésnél, illetve a megfelelő berendezések felszerelésénél, 
amelyek biztosítják a hulladék kezelést, az intézkedések könnyebb végrehajtása 
végett az Egyezmény értelmében. Az IMO felismerte, hogy a hajók hulladékát 
befogadó szolgáltatás kulcs kérdése a MARPOL beépítésében. 
Viszont, általános megoldás az összes kikötőre nézve a hulladék befogadásra 
nincsen. A berendezések kiválasztása és a hulladékkezelés módja a kikötőktől függ. 
Minden kikötőnek szükségletei szerint, a következőket kell elvégezni: 

- kapacitásokat felszerelni a hulladék gyűjtésére 
- meghatározni a hulladékkezelés módját 
- intézkedéseket elfogadni, amelyek biztosítják az előírások betartását. 

Viszont, a tervezésénél mégis vannak olyan részek amelyeket minden kikötőnek 
figyelembe kellene venni és amelyeknek meg kellene könnyíteni a kapacitás 
kiválasztását, amely kielégíti a hajók szükségleteit, a kikötők lehetőségei keretén belül. 
Lehetséges a kulcs részeket meghatározni, amelyeket minden kikötőnek számításba 
kellene venni a hajók hulladéka befogadására alkalmas rendszerek tervezésében: 

- nemzetközi normákat, amelyek előírják és utasítják a kikötőket a hajók 
hulladéka befogadásáról és kezeléséről 

- a meglévő kapacitások fajtái a hulladék befogadására és kezelésére 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

MARPOL Egyezmény I. 
melléklete – Az olaj és olajos 
folyadékok befogadása 

Az Egyezmény szerint a kikötőkben és terminálokon szükséges olaj és olajos 
folyadékok befogadására szánt berendezések elhelyezése, ha olyan kikötőkről és 
terminálokról  beszélünk, ahol: 

- nyers kőolaj kerül betöltésre a tankerekbe 
- ahol az olajok disztribúciója történik 
- ahol olyan hajók érkeznek, melyeknek szükséges iszaptartállyal rendelkezni 
- ömlesztett árut rakodnak, amely olajmaradékot tartalmaz 
- ahol hajójavítást végeznek vagy tankerek tisztítását, illetve  nagyjavításokat 

végző hajógyár van. 
A befogadó berendezések kapacitásának olyannak kell lennie, hogy el tudja látni az 
összes hajót visszatartás nélkül. Amennyiben bármelyik fél megállapítja, hogy a 
felszerelt berendezések nem megfelelők, szükséges a nemzetközi illetékes 
szerveknek jelenteni azért, hogy minden érdekelt felet erről értesítsenek. 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

MARPOL Egyezmény II. 
melléklete – Folyékony mérgező 
anyagok befogadása 

A MARPOL 73/78 előírja, hogy a kikötőknek biztosítani kell megfelelő kapacitásokat a 
veszélyes folyékony anyagok befogadására. A folyékony állapotban lévő mérgező 
anyagok befogadására alkalmas berendezésekkel minden kikötőnek és terminálnak 
rendelkeznie kell, a hulladék mennyiségétől és fajtájától függően, amely a hajóktól 
várhatók, a hajók visszatartása nélkül. Ugyanez a szabály vonatkozik a javításra 
szolgáló kikötőkre, illetve a nagy javításokat végző hajógyárakra is. A befogadásra 
alkalmas berendezések fajtáját, a szállítmánytól függően, annak az országnak a 
kormányának kell meghatározni, amely területén a felsorolt berendezések vannak és 
ennek értelmében értesíteni szükséges az összes érdekelt felet. Amennyiben, 
bármelyik fél megállapítja, hogy a felszerelt berendezések nem megfelelők, szükséges 
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a nemzetközi illetékes szerveknek jelenteni azért, hogy minden érdekelt felet erről 
értesítsenek. 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

MARPOL Egyezmény IV. 
melléklete – Ürülék befogadása 

A MARPOL 73/78 előírja, hogy a hajóknak (az új hajóknál 400BT nagyobb vagy 15 
utasnál több és a meglévők azonos tulajdonságokkal 10 évet követően a szabályzat 
hatályba lépését követően) az ürüléket elhelyezésére megfelelő kapacitással kell 
rendelkeznie. Megfelelő feltételek mellett a hajók kiengedhetik az ürüléket a tengerbe, 
de minden egyéb esetben az ürüléket a parton kell elhelyezni. A hajókról az ürülék 
elhelyezése végett a kikötőknek rendelkezniük kell meghatározott készülékekkel és 
berendezésekkel, olyan módon, hogy az összes hajót el tudják látni a hajók 
visszatartása nélkül. Úgyszintén, abban az esetben, ha ezek a berendezések nem 
megfelelők minden érdekelt felet erről értesíteni szükséges. 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

MARPOL Egyezmény V. 
melléklete – Hulladék
befogadása a hajókról 

Mint ahogy az eddig felsorolt hulladák fajták befogadásánál i itt a kikötőknek 
biztosítani kell a megfelelő kapacitást a hajók igényének megfelelően. Ugyanez 
vonatkozik az értesítésre is amennyiben a kapacitások nem megfelelőek. Annak 
ellenére, hogy valamennyi felsorolt hulladék sajátos és különböző kezelést igényel, a 
befogadási rendszer és a hulladék kezelése a kikötőkben, általában a következőket 
foglalja magában 

- megfelelő kapacitások felszerelését, fix vagy mobil tartályokat, a hajókról 
származó hulladék tárolására 

- megfelelő szállítási rendszer felállítása a begyűjtött hulladék elszállítására a 
távolabb lévő depóra vagy a végső kezelőhelyekre 

- a hulladék végső neutralizálása illetve feldolgozása, amelyet követően a 
maradékot ki lehet engedni a környezetbe vagy elhelyezni az erre szánt 
helyeken. 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

A Földközi-tenger szennyezés 
elleni védelméről szóló 
Egyezmény (Barcelonai 
Egyezmény 1976.) 

A legfontosabb nemzetközi eszköz a Földközi-tenger szennyezés elleni védelemben A 
Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: 
Barcelonai egyezmény) amely Barcelonában 1976. február 16.-án került aláírásra és a 
jegyzőkönyvek, amelyek 20 éven át kerültek elfogadásra, 1976. és 1996. között. 
A Barcelonai Egyezmény hét jegyzőkönyve a következők: 
Dumping protocol – Jegyzőkönyv a Földközi-tenger hulladékok hajókról és légi 
járművekről történő kiengedéséből, illetve tengeren történő elégetéséből eredő 
szennyezésének megelőzéséről és kiküszöböléséről (1976., módosítva 1995.) 
Emergency protocol – A hajókról történő Földközi-tenger szennyezése 
megakadályozásával veszély helyzet esetén és a szennyezés tisztításával 
kapcsolatos együttműködésről szóló jegyzőkönyv 
 (1976., új lépett a helyébe 2002.-ben)  
LBS Protocol – Jegyzőkönyv a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről a 
szárazföldön lévő forrásból és a szárazföldön végzett tevékenyből származóan (1980., 
módosítva 1996.) 
SPA és Biodiversity Protocol – Jegyzőkönyv a különlegesen védett övezetre és 
biológiai sokféleségre vonatkozóan a Mediterrán térésgen. (1982., új lépett a helyébe 
1995.-ben) 
Offshore Protocol – Jegyzőkönyv a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről, 
kutatások és az epikontinentális övezet, tenger fenék és tenger földalatti része 
aknázása során (1994.) 
Hazardous Wastes Protocol – Jegyzőkönyv a Földközi-tenger szennyezés 
megelőzéséről, a határon túli veszélyes hulladék szállításakor és elhelyezésekor 
(1996.) 
IUOP (ICMZ) Protocol – Jegyzőkönyv a Földközi részen lévő partvidéken történő 
integrális üzemeltetésről (2008.) 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 
A felek, az általánosan elfogadott nemzetközi szabályok és normák értelmében, 
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A hajókról történő Földközi-
tenger szennyezése 
megakadályozásával veszély 
helyzet esetén és a szennyezés 
tisztításával kapcsolatos 
együttműködésről szóló 
Jegyzőkönyv 

továbbá a Nemzetközi tengerészeti szervezet globális hatásköre alapján, egyszeri, 
kétszeri vagy többszörös, szükséges lépéseket tesz, a környezet veszélyhelyzete 
felmérése céljából az elismert útvonalakon, amelyek a tengeri közlekedésben 
használatosak és előkészítő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a 
balesetek veszélyét vagy következményeit a környezetre nézve csökkentse. 
Mindegyik fél kérni fogja, a hatóság vagy operatőrök, akik felelősek a tengeri kikötők 
és berendezések kezeléséért fennhatóságuk alatt, ahogyan helyesnek tartja, 
szükséges, hogy tervekkel rendelkezzenek a szennyezés veszélye esetén vagy 
hasonló megegyezésekkel, amelyek összhangban vannak a nemzeti állami hatóság 
illetékességi körével. 
A felek egyenként, kétszeresen vagy többszörösen szükséges intézkedéseket 
tesznek, abból a célból, hogy biztosítják, hogy kikötőjükben és a terminálokon 
megfelelő módon a hajók részére rendelkezésre álljanak a megfelelő befogadó 
berendezések, amelyek szükségesek. 
A felek meghatározzák a nemzeti, subregionális vagy regionális stratégiát a 
menedékekben való befogadásról, ideértve a kikötőket a veszélybe került hajókra 
nézve, amelyek a tengeri környezetre nézve veszélyt jelentenek. 
A fentiekben felsorolt Jegyzőkönyv rendeleteivel összhangban, az országok amelyek 
aláírták ezt, a kikötők felszereltségének szintjét akként értékelik, hogy milyen a tengeri 
és parti környezet szükséglete. Úgyszintén, az infrastruktúra tervezése és a kikötők 
felszereltsége a Jegyzőkönyv rendeleteivel összhangban kell, hogy legyenek. 
A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

Jegyzőkönyv a különlegesen 
védett övezetre és biológiai 
sokféleségre vonatkozóan a 
Mediterránon (SPA Protokoll) 

A különlegesen védett övezetre és biológiai sokféleségre vonatkozóan a Földközi-
tenger térségében szóló jegyzőkönyv (Protocol Concerning Specially Protected Areas 
and Biological Diversity Mediterranean – SPA/BD Protokol) a Mediterrán térség 
tengeri környezete és parti terület védelméről szóló Egyezmény keretében készült 
dokumentum, amely meghatározza a kereteket a biológiai sokféleség értékeinek a 
Földközi-tenger térségében megvédésére és megőrzésére. 
SPA/BD Jegyzőkönyv alap eszköze a Mediterrán térség tengeri környezete és parti 
terület védelméről szóló Egyezmény implementációjára, amely a fenntartható 
tengerparti és tengervízi biológiai sokféleség kezelésével kapcsolatos. SPA/BD 
Jegyzőkönyv 1982.ben került elfogadásra, későbben új jogszabállyal lett helyettesítve 
a Mediterrán szisztéma keretein belül 1995. évben. A Horvát Köztársaságban a 
Jegyzőkönyv 2002. május 12. lépett hatályba (NN – MU – Horvát Hivatalos Közlöny 
11/01). 
A jegyzőkönyv három fő elemet ír elő, a célból, hogy a biológiai sokféleség 
megőrzését biztosítja a Mediterrán térségen: 
-  alapítás, védelem és irányítás a különlegesen védett térségben (SPA) 
- a Mediterránon jelentős, különlegesen védett térség listájának megszerkesztése 
(SPAMI) 
- a fajok védelme és megőrzése. 
Ez a Jegyzőkönyv a különlegesen védett térségek védelmére előírt intézkedéseket 
határozza meg, amely magában foglalja a hulladék és a szennyvíz kieresztésének 
tilalmát a tengervízbe (ami a kikötőkre is érvényes), továbbá elrendeli a tengeri 
közlekedést és a hajók kikötését a védett övezeten belül.  

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 és SO2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

A Mediterrán térség 
tengerpartján történő integrált 
irányítás (Barcelona 2008.)  

A Jegyzőkönyv elrendeli az előzőleg felmért kockázatok végrehajtását, amelyek a 
különböző emberi tevékenységgél és infrastruktúrával kapcsolatosak, amely 
megakadályozza és csökkenti a negatív hatást a parti térségben. 
Az infrastruktúrát, energetikai gépezetet, kikötőket és a tengerészeti épületeket és 
konstrukciókat olyan módon szükséges tervezni, hogy a negatív hatása a parti 
ökoszisztémára, tájra és geomorfológiára minimumra csökkentse. 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 és SO2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

ENSZ Tengerjogi Egyezmény 

Az Egyezmény rendeleteivel összhangban, a tengerparti országoknak módjában áll, 
saját felségvizein szuverenitásukat gyakorolni, törvényeket és egyéb jogi előírásokat 
hozni, annak érdekében, hogy külföldi hajók általi tenger szennyezést 
megakadályozzák, csökkentsék és ellenőrizzék, beleérte azokat a hajókat, amelyek a 
békés áthaladási jogukat használják. 
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(1982.) A Horvát Köztársaság nemzeti törvényi előírásaival elrendelte a kikötők irányítását. 

A Stratégia céljai GO4, GO5, GO6, és PP2 és SO2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF) 

A tagországok közösen elfogadták az összes intézkedést, a célból, hogy 
megkönnyítsék és meggyorsítsák a nemzetközi vasúti közlekedést. Ebben az 
értelemben a tagországok kötelezettséget vállaltak, tőlük telhető módon: 

- minden felesleges eljárást mellőzni 
- leegyszerűsíteni és szabványosítani a meglévő formalitásokat 
- leegyszerűsíteni az államhatáron történő ellenőrzéseket. 

A nemzetközi vasúti közlekedés könnyítése és javítása céljából, a tagállamok 
hozzájárultak, hogy minél jobban összhangba hozzák a vonatkozó előírásokat, 
standardokat, eljárásokat és szervezési módszereket, a járművek, vasúti személyzet 
vasúti szállításával kapcsolatban, továbbá a vasúti infrastruktúrát és támogató 
szolgáltatásokat. 
A konkurens közúti szállítás mind nagyobb nyomását, továbbá a vasúti szolgáltatás 
piaci liberalizációja az Európai Unióban 1990.-es években, a COTIF módosításra 
került két jegyzőkönyv által 1990. és 1999. évben. A COTIF-ot Jegyzőkönyvben 1999. 
június 3. került módosításra Vilniusban, az Egyezmény struktúrája módosult, és az 
Egyezmény fő rendeletiből és 7 mellékletből áll: 
- „A" függelék - CIV: Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerződésre vonatkozó 
Egységes Szabályok 
- „B" függelék - CIM: Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre Vonatkozó 
Egységes Szabályok 
- „C" függelék - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló 
Szabályzat 
- „D" függelék - CUV: Egységes szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt 
járművekre vonatkozó szerződésekre 
- „E" függelék - CUI: Egységes szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt 
infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre 
- „F" függelék - APTU: Egységes szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban 
engedélyezett járművekre vonatkozó műszaki szabványok érvényesítésére és 
egységes műszaki megoldások elfogadására 
- „G" függelék - ATMF: Egységes szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt 
vasúti berendezések műszaki engedélyezésére 

A Stratégia céljai GO1, GO2, GO4, GO5, SO1, ŽP1, ŽP2, ŽP3, ŽP4, ŽP5, ŽP6 és ŽP7 
és SO2 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

Egyezmény a Nemzetközi 
Polgári Repülésről (NN MU 1/96) 

Minden aláíró állam az Egyezményhez hozzájárulását adta, arra vonatkozóan hogy a 
többi tagállam összes repülő gépe, amelyek nem járatos légi szolgáltatást végeznek, 
jogukban van, a jelen Egyezmény által előírtakat fenntartva, repülni vagy a területén 
átrepülni és nem kommerciális leszállást végezni előző engedély nélkül, azzal, hogy 
azon állam, amely területén átrepül fenntarthatja a jogát, hogy kéri a leszállást. 
A repülés biztonsága miatt, minden állam fenntartja a jogát arra hogy utasítsa azokat a 
repülőket, amelyek a nem hozzáférhető területek felett vagy olyan területek felett, ahol 
nincsen megfelelő navigációs rendszer repül, tartsák magukat a kijelölt rután vagy 
szerezzenek be előzőleg az ilyen repülésekhez külön engedélyt. 
Ha a nemzetközi nem járatos légi közlekedésben az ilyen repülők utasokat, árut vagy 
postát szállítanak díjazás fejében vagy bérleti szerződés alapján, jogosultaknak kell 
lenniük az utasok, áru vagy posta beszállására / berakására vagy kiszállására / 
kirakására, azzal, hogy az állam fenntarthatja a jogát, ahol az ilyen beszállás / 
berakodás vagy kiszállás / kirakodás megtörténik, hogy megállapítsa az erre 
vonatkozó előírásokat, feltételeket vagy korlátozásokat, amelyeket szükségesnek ítél 
meg. 

A Stratégia céljai ZP5 összhangban van a felsorolt dokumentummal. 

Az ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezménye (UNFCCC) 

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményének célja, hogy az elért üvegházhatású 
gázok koncentráció stabilizációját megtartja a levegőben olyan módon, hogy ne 
veszélyeztesse az élelmiszer termelést és hogy lehetséges legyen a további 
gazdasági fejlődés, fenntartható módon. Ezzel kapcsolatban, a közlekedés felismert 
mit az egyike a legnagyobb üvegházhatású gázok forrásának, amelyek kisebb 
mértékben magukban foglalják a kikötőket, mint a Horvátországi közlekedési rendszer 
egyik elemét is. 
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(1992.) A Horvát Köztársaság szerződő fél Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménynek 
1996. -ban. Az Egyezmény elfogadásával a Horvát Köztársaság kötelezettséget 
vállalt, hogy védőintézkedéseket tesz, annak érdekében, hogy előre lássa és 
megakadályozza a klimatikus változásokat és a kedvezőtlen hatásokat, amelyeket a 
klimatikus változások okoznak. 

A Stratégia céljai GO1, GO4, GO5, ŽP3, PP2, CP3 és CP5 összhangban van a 
felsorolt dokumentumokkal. 

Biológiai sokféleségről szóló 
Egyezmény (1992.) 

A Biológiai sokféleségről szóló Egyezmény alapdokumentum a biológiai sokféleség 
megvédéséről, amely megteremti a biológiai sokféleség védelmét, amely a 
természetvédelem alapelve. Ezt az Egyezményt Rio de Janeiru -ban hozták meg 
1992. évben az ENSZ konferencián a környezetről és fejlesztésről. A Horvát 
Köztársaságban 1996. október 7.-én lépett hatályba (NN – MU Horvát Hivatalos 
Közlöny 6/96). 
Az Egyezmény alapcélja valamennyi biológiai sokféleség megőrzése, megvalósítása 
lehetséges elsősorban a biológiai sokféleség védelmére irányuló intézkedések 
beépítése valamennyi szektorba, de főleg azokba amelyek direkt felhasználják a 
természeti javakat, majd a nemzeti stratégia, program és tervek kidolgozásával, vagy 
a biológiai sokféleség védelmére irányuló intézkedések beiktatásával a meglévő 
stratégiába, programba és tervekbe. 
Úgyszintén, mindegyik szerződő félnek be kell építeni a biológiai források védelmét és 
fenntartható használatát a nemzeti szinten meghozott határozatokba. 
A megyei és lokális jelentőséggel bíró nemzeti kikötő fejlesztési tervekben meg kell 
határozni a kikötők irányítási modelljét olyan módon, hogy az ne borítsa fel a tenger és 
part környékén lévő biológiai sokfélesége területeit. 

A Stratégia céljai GO1, GO4, GO5, ŽP3, CP3 és PP2 összhangban van a felsorolt 
dokumentumokkal. 

A régészeti 
örökség gondozásáról 
és védelméről szóló Irányelv 
Lausanne (1990) 

A régészeti források kutatása a régészeti örökség fő eszköze és általános 
kötelezettségnek kellene lennie a védelem és tervezés keretében. 
A fejlesztési projektek a régészeti örökség egyik legnagyobb ellensége. A fejlesztési 
projektek szerzőjének kötelessége a régészeti örökség kikutatásának biztosítása, a 
beavatkozás végrehajtása előtt, és hatástanulmány készítése. 

A Stratégia céljai GO5 összhangban van a felsorolt dokumentummal. 

Egyezmény a világ kulturális és 
természeti örökségének 
védelméről UNESCO (1972) 

Az Egyezmény végrehajtásának a célja a kulturális és természeti örökség hatékony 
védelme és megőrzése a tagországok területén, továbbá az említett örökség 
népszerűsítése. 

Stratégia céljai GO5 összhangban van a felsorolt dokumentummal. 

Víz alatti kulturális 
örökség védelméről szóló 
Egyezmény, Párizs (2001) 

Az Egyezmény által igazolásra került a víz alatti kulturális örökség jelentősége mint az 
emberiség kulturális örökségének az összetevő része de főleg az emberek, nemzet és 
a köztük lévő egymásközti viszonyok együttes örökségében és történelmében fontos 
tényezőt jelent. Megállapításra kerül a víz alatti kulturális örökség védelme és 
megőrzése, továbbá, hogy az erre vonatkozó felelősség minden államot terheli, a 
köznyilvánosság mint nagyobb érdeklődését és a köznyilvánosság a víz alatti 
kulturális örökséggel kapcsolatos törődését észlelve. 

Stratégia céljai GO5 összhangban van a felsorolt dokumentummal. 
Stockholmi Egyezmény a 
környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező 
anyagokról szóló nemzetközi 
környezetvédelmi egyezmény 
(2001.) (NN-MU 11/06) 

Szükséges biztosítani a magas értékű toxikus anyagok termelésének, használatának, 
kiengedésének, behozatalának és kivitelének csökkentését vagy eltávolítását, az 
emberiek és környezet védelme céljából és alternatívát keresni a szerves szennyező 
anyagok helyett. 

A Stratégia céljai GO1, GO4, GO5, SO2, ŽP3, CP3, CP5, CP6 és PP2 összhangban 
van a felsorolt dokumentumokkal. 

Bécsi Egyezmény- az ózonréteg 
védelméről (1985.) (NN-MU 
12/93) 

Az emberi egészség és élet környezet védelme a káros hatásoktól, amelyek az emberi 
tevékenység által keletkeznek vagy keletkezhetnek, amely modifikálja vagy 
modifikálhatja az ózon réteget. 
Jelen Egyezmény rendeletei alapján az államok intézkedéseket tesznek az emberi 
egészség és életkörnyezet káros hatások elleni védelemre, amelyek az emberi 
tevékenység által keletkeznek vagy keletkezhetnek, amely modifikálja vagy 
modifikálhatja az ózon réteget. 

188



A Stratégia céljai GO1, GO4, GO5, SO2, ŽP3, CP3, CP5, CP6 és PP2 összhangban 
van a felsorolt dokumentumokkal. 

Montreáli jegyzőkönyv az 
ózonréteget megrongáló 
anyagokról (Montreál, 1987.)  

Az aláíró országok kötelezettséget vállalnak a freon használatának 50% csökkentését. 
A Montreáli jegyzőkönyv két revízió által megszigorításra került, 1990.-ben Londonban 
és 1992.-ben Koppenhagenben, amelyek megkövetelik, hogy 2000.ig teljesen 
mellőzzék a freon, halon használatát és az egyéb halogén szénhidrogéneket. 

A Stratégia céljai GO1, GO4, GO5, SO2, ŽP3, CP3, CP5, CP6 és PP2 összhangban 
van a felsorolt dokumentumokkal. 

A vándorló állatfajok védelméről 
szóló Egyezmény (CMS) (1979.) 
(NN-MU 6/00) 

Az Egyezmény céljai: 
- a vándorló fajok és élőhelyük védelme és megóvása globális szinten. 
- a nemzeti politika előre léptetése a vadak és növények, ezek természetes élőhelye 
megóvását illetően. 
- a vadak és növények védelmének biztosítása a tervezett és fejlesztett politika által 
továbbá a szennyezés elleni intézkedések megtétele. 
- edukáció terjesztése és információcsere a vadak és növények, továbbá ezek 
természetes élőhelye megóvását illetően. 
A vándorló állatfajok védelméről szóló Egyezmény elrendeli a vadak és növények 
megóvására irányuló intézkedések beépítését a nemzeti tervekbe, stratégiába, 
programba. 

Stratégia céljai GO5 összhangban van a felsorolt dokumentummal. 

A határokon átterjed környezeti 
hatások vizsgálatáról 
szóló Egyezmény 
(Espoo - 1991) (NN-MU 6/96) 

Az Egyezmény aláírói egyenkét vagy együttesen megtesznek minden megfelelő és 
hatékony intézkedést a jelentős tervezett környezetre kiható határokon átterjedt 
tevékenység negatív hatásai megakadályozására, csökkentésére és ellenőrzésére. 
Úgyszintén, a származó országnak szükséges biztosítani, hogy a jelen Egyezmény 
rendeleteivel összhangban végezze el a környezetre gyakorolt hatás felmérését a 
döntések meghozatala előtt, hogy hozzájárulását adja vagy végrehajtsa a tervezett 
tevékenységet. 
Az aláíróknak különös figyelmet kell fordítani a különleges kutatási programok 
kidolgozására vagy intenzívebbé tevésére, amelyek célja: 
-  javítani a meglévő módszerek minőségét és mennyiségét a tervezett tevékenység 
kihatásának felmérését 
- nagyobb mértékben megérteni az ok-okozati összefüggést és szerepét a teljesen 
átfogó környezetgazdálkodásban 
- elemezni és követni a tervezett tevékenységről szóló határozatok hatékony 
végrehajtását, abból a célból, hogy a következményeket minimálisra csökkentsék vagy 
megakadályozzák 
- a kreatív hozzáállás serkentésére módszert kidolgozni az ökológia által elfogadható 
alternatív tevékenység tervezése utáni kutatásban, a termelési és fogyasztási 
módokat, metodológiát kidolgozni a környezetre való kihatás felmérése makro-
gazdasági szinten történő elvek alkalmazásában. 

A Stratégia céljai GO4 és GO5 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

A környezet stratégiai 
felméréséről szóló Jegyzőkönyv 
A határokon átterjed környezeti 
hatások vizsgálatáról 
szóló Egyezmény függeléke (NN 
7/09) 

A Jegyzőkönyv célja biztosítani a környezetvédelem magas szintű védelmét, ideértve 
az egészséget, a következők által: 
(a) biztosítani, hogy a környezeti kérdés, ideértve az egészséget, teljes egészében 
számításba kerül a tervek és program kidolgozásában 
(b) a környezeti követelmények megfontolása, ideértve az egészséget, a politikai irány 
és törvények meghozatalában 
(c) egyértelmű, transzparens és hatékony folyamatok felállítása a környezet stratégiai 
felmérésekor 
(d) a köznyilvánosság részvételének biztosítása a környezet stratégiai felmérésében 
(e) ilyen módon a környezeti követelmények belefoglalása, ideértve az egészséget, az 
intézkedésekbe és eszközökbe, amelyek célja a fenntartható fejlesztés serkentése. 
A Jegyzőkönyv értelmében, minden szerződő fél biztosítja, hogy a környezet stratégiai 
felmérését végrehajtsák a tervek és programok által, amelyek jelentős kihatással 
lehetnek a környezetre, ideértve az egészséget is. 
Ha valamely származási fél úgy ítéli meg, hogy egyes tervek vagy programok 
végrehajtásnak jelentős határon túli hatása lehet a környezetre, ideértve az 
egészséget, vagy ha valamely szerződő fél amely jelentősen értitett lenne, ez 
megköveteli, hogy a származási fél erről értesítse az érintett felet minél hamarabb, a 
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tervek és programok meghozatala előtt. 

A Stratégia céljai GO1, GO4, GO5, SO2, ŽP3, CP3, CP5, CP6 és PP2 összhangban 
van a felsorolt dokumentumokkal. 

Az európai vadon élő állatok és 
természetes élőhelyeik 
védelméről szóló Egyezmény 
(Berni Egyezmény) (NN-MU 6/00) 

Az Egyezmény elrendeli az európai vadon élő álltavilág és növényvilág, továbbá 
természetes élőhelyük és veszélyeztetett vándorfajok védelmét. A védelmi 
intézkedések előírják a minden nemű szándékos elfogás, megtartás és megölés, 
továbbá a szándékos szennyezés vagy azon helyek pusztítását, amelyek a párzás 
vagy pihenés céljából fontosak vagy ezekkel a fajokkal történő bármilyen jellegű 
háborgatás vagy kereskedelem tilalmát. 

Stratégia céljai GO5 összhangban van a felsorolt dokumentummal. 

A veszélyeztetett vadon élő 
állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről 
szóló Egyezmény (CITES) 

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló Egyezmény (CITES) egy nemzetközi szerződés, amely célja a veszélyeztetett 
fajok kontrollálatlan nemzetközi kereskedelme és kommerciális kihasználása, továbbá 
az ökológiai egyensúly fenntartása a fajokon belül, amelyek nemzetközi kereskedelem 
tárgya és segítség nyújtás az Egyezményt aláíró országoknak a fenntartható 
kereskedelem elérésére. A CITES az angol elnevezés rövidítése, de ismert 
„Washingtoni Egyezmény” néven is. Hatályba 1975. július 1.-én lépett és ettől kezdve 
összesen 180 ország csatlakozott, amely a legelfogadottabb nemzetközi egyezmény 
kategóriába sorolja a természetvédelem területén.  
A CITES a nemzetközi kereskedelem kontroll szisztémaként került bevezetésre, amely 
export-import hatósági engedélyek kibocsátásán alapszik, amelyek egyformán 
használatosak valamennyi aláíró országban. 
Az Európai Unió teljes egészében végrehajtja a CITES egyezményt 1984. január 1.-
től. Az egységes Európai piac miatt a CITES rendeleteket egyformán alkalmazni kell 
minden Uniós tagállamban, az ún. „EU Wildlife Trade rendelet” rendelet csomag 
alapján, amelyekből pillanatnyilag 7 hatályos: 

Európai Tanács (EU) 338/97 sz. Rendelet 
Európai Komisszió (EU) 865/2006 sz. Rendelet 
Európai Komisszió (EU) 100/2008 sz. Rendelet 
Európai Komisszió (EU) 791/2012 sz. végrehajtási Rendelet 
Európai Komisszió (EU) 792/2012 sz. végrehajtási Rendelet 
Európai Komisszió (EU) 578/2013 sz. Rendelet 
Európai Komisszió (EU) 578/2013 sz. Rendelet 

Stratégia céljai GO5 összhangban van a felsorolt dokumentummal. 

Európai táj Egyezmény (Firenze, 
2000.) 

Az Egyezmény célja a tájvédelem elősegítése, irányítása és tervezése továbbá 
európai együttműködést szervezni a tájvédelemmel kapcsolatban. 

Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

Európai régészeti örökség 
védelméről szó Európai 
Egyezmény (London 1969.) 

Az Egyezmény célja: 
- az Európai régészeti örökség védelme, mint a kollektív emlékek forrása és mint 
történelmi és tudományos kutatások alapja. 

Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

Az örökségi épületek, 
helyszínek és területek 
kontextusának 
megőrzéséről Xian-ban 
született Nyilatkozat (2005) 

A Nyilatkozat a következőkre vonatkozik: 
a történelmi építészeti struktúra és területi örökség, települések és tájak védelme, 
megőrzése és javítása, a környezet, a történelmi épületek, települések és tájak 
lokációja megőrzése és javítása, mint buffer zóna értékük lebecsülésének 
megakadályozásának céljából. 

Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

Egyezmény a világ kulturális és 
természeti örökségének 
védelméről UNESCO (1972) 

Az Egyezmény végrehajtásának a célja a kulturális és természeti örökség hatékony 
védelme és megőrzése a tagországok területén, továbbá az említett örökség 
népszerűsítése. 

Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

Európai Egyezmény a régészeti 
örökség védelméről, Valetta 
(1992) 

A régészeti leleteknek kell tekinteni minden olyan maradványt, tárgyat és az emberi lét 
bármely más, az elmúlt korokból fennmaradt nyomát, amelyek megőrzése és 
tanulmányozása segít rekonstruálni az emberiség történetét, és feltárni kapcsolatát 
természeti környezetével, amelyek az információszerzés fő forrásai vagy a fő forrásai 
egyike 
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Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

A régészeti örökség 
gondozásának és védelmének 
kartája, Lausanne (1990) 

A régészeti források kutatása a régészeti örökség fő eszköze és általános 
kötelezettségnek kellene lennie a védelem és tervezés keretében. 
A fejlesztési projektek a régészeti örökség egyik legnagyobb ellensége. A fejlesztési 
projektek szerzőjének kötelessége a régészeti örökség kikutatásának biztosítása, a 
beavatkozás végrehajtása előtt, és hatástanulmány készítése. 

Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

Velencei Charta ICOMOS (1964.) 

Az emlékművek megőrzése és felújítása, mint művészeti kincs és történelmi 
bizonyíték. A megőrzés célja nem csak egyes régészeti tárgyak, hanem városi és 
falusi települések, ahol bizonyítékokat lelünk valamely civilizáció vagy történelmi 
esemény létezéséről. 

Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

Régészeti örökség védelméről 
szóló európai egyezmény, 
Granada (1985.) 

Minden aláíró ország elfogadja, hogy: 
- védi az építészeti örökséget, amely átöleli az épületeket, épület csoportokat és 
településeket (az ember és természet közös alkotása) 
- megakadályozza az építészeti örökség meg semmisülését, megrongálódását vagy 
összedőlését. 

Stratégia céljai GO5 és CP9 összhangban van a felsorolt dokumentumokkal. 

191



7 A Stratégiák környezeti hatása 
7.1 A Módszertan hatásainak értékelése 
A Hatásvizsgálat olyan stratégiai szinten alapul, amely egyes beavatkozásokat és specifikusan a projekthez 
kapcsolodó hatásvizsgálatokat nem vesz figyelembe.  

Összhangban a módszertani javaslatokkal a stratégiai tanulmányok értékelésével, amelyeket a stratégiai 
elemezések tartalmaznak, tervek és programok vannak javasolva az IPA 2010 projekt keretében, azaz a 
„Kapacitásfejlesztés a környezetre vonatkozó Stratégiai hatásvizsgálat végrehajtása (SEA) esetében, regionális és 
helyi szinten”, amely  2014-ben lett elvégezve a kiválasztott Stratégiai tanulmányok céljaként. 

 „A környezetnek és természetnek kedvező egyeztetett intézkedések“ azon Stratégiák célját képezik, amely alapján 
a hatás mértéke  meghatározásra kerül. A meghatározott célból nyilvánvalóan látszik, hogy a fő metodologiai 
irányzatok a környezeti hatások vizsgálatát illetően, olyan Stratégiai eljárásokat javasolna, amely a releváns 
környezeti témákhoz és tényezőkhöz kapcsolódik.  

A környezeti hatások értékelése során négy hatáskategória használatos: 

− Pozitív hatás – az értékelés megfogalmazása szerint, az intézkedések végrehajtásának folyamatán, a 
környezeti elemek állapota vonatkozásában, a jelenlegi állapothoz képest javulás történik. Ennek 
megvalósításához szükséges lenne bizonyos meglévő környezeti probléma megoldására, illetve a 
jelenlegi negatív tendenciók megváltoztatásának segítségével.  

− Semleges hatást – értékelések alátámasztják, hogy az intézkedések nincsenek hatással a környezeti 
elemekre  

− Mérsékelten negatív hatás – az értékelés szerint, a végrehajtási intézkedések következtében, a 
környezeti elemek vonatkozásában a jelenlegi állapothoz képest a helyzet valamivel rosszabbá válhat, de 
nem olyan mértékben, hogy azok jelentős és tartós, környezeti vagy természeti változáshoz vezetnének. 
Ebbe a kategóriába tartozó hatások, mint a szennyezőanyagok kibocsátásának mértéke, mely nem 
haladhatja meg a jogszabály által előirt határok mértékét, vagy számos élőhely kisebb részeinek, vagy 
kevésbé értékes  élőhelyek megsemmisítése, vagy a csökkenő számban élő, de vedetté nem nyilvánított 
fajok veszélyeztetettsége stb.   

− Jelentős negatív hatás – az értékelésekben rögzítettek szerint fennáll annak a veszélynek a lehetősége, 
hogy a végrehajtási intézkedések folyamán a természeti elemek állapota oly mértékben sérül, hogy akár a 
természet és a környezet jelentős károsodását is okozhatja. Ezen hatások kapcsán az óvintézkedéseket 
olyan előírásokban szükséges rögzíteni, amelyek megkövetelik a mérsékelt szint betartását, vagy az 
ellenkezőekben való betiltását.  

A stratégia óvintézkedések elemzése mellett az indokoltság mértéke is osztályozásra kerül - környezetvédelmi 
követelmények szempontjából, valamint szintén értékelésre kerülnek a lehetséges közvetlen, közvetett, rövid távú, 
középtávú, tartós, kumulatív és a határokon átterjedő környezeti hatások. 

A természetre és a környezetre vonatkozó óvintézkedések megfogalmazása alkalmával, azon következő 
kifejezések kerülnek alkalmazásra, amelyek részletesebben meghatározzák az egyes hatások környezetre kiható 
mértékét és fajtáját:  

− A közvetlen hatás - ha az intézkedés direkt forrása a ismertetett hatásnak 
− Közvetett hatás -ha az intézkedés generál változást, amely az ismertetett (jövőbeli) hatás forrás 
− A rövid távú hatás - ha az intézkedés hatása 5 éven belül megszünik a környezetre / természetre 
− A félidős hatás - ha az intézkedés okozta következmény kezdetétől véve 5 és 10 éven belül megszünik a 

környezetre / természetre mért hatás 
− Tartós hatás - ha az intézkedés olyan tartós károsodást okoz a természetre vagy a környezetre, amely 

még tíz évnél is tovább tart  
− A kumulatív hatás - ha több Stratégiai intézkedés ugyanolyan hatásokat generál a környezetre, akkor az 

azok közös károkozó hatása felerősödik, kumulatívvá válik a környezetre. 
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− A Szinergikus hatás - ha több Stratégiai intézkedés különböző hatásokat generál, amelyek együttesen 
nagyobb mértékben károsítják a környezetet, mint a külön egyes hatások közösen, akko az úgynevezett 
szinergikus hatásról van szó.  

− A Határokon átterjedő hatást - ha az intézkedések hatással lehetnek más országokra környezeti / 
természeti változásaira. 

7.2 A Stratégiák környezeti hatásvizsgálata 
Stratégiák természeti hatásvizsgálatához szükségesek azok az intézkedések, amelyek a Stratégiák négy 
kategoriájában vannak definiálva:  

1. általános intézkedések

2. fejlesztési intézkedések

3. ellenőrző-szervezési intézkedések

4. térbeli elhelyezést szabályzó intézkedések

Az első három kategória tartalmaz minden olyan intézkedést, amely a közlekedési rendszer irányítására vagy 
szervezésére és a forgalmi infrastruktúra javítására, vagy fejlesztésére vonatkozik konkrét projekt megjelentetése 
nélkül. Ezen intézkedések környezeti hatásvizsgálat az alábbi táblázatokban (7.2.1-7.2.3 fejezetekben) van 
felvázolva.  

Az utolsó intézkedések kategóriájában a térségben történt konkrét beavatkozások találhatóak, valamint az 
intézkedések hatásának értékelése, amelyek a térbeli elhelyezést szabályzó intézkedések kategóriájába tartoznak, 
a 7.2.4. fejezetben. A tanulmány térképészeti ábrázolásai a csak tájékoztató jellegűek, és kizárólag ebból a célból 
készültek. 
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7.2.1 Általános intézkedések elemzése 
Kód Általános intézkedések Intézkedések előterjesztése Az intézkedések környezeti hatásvizsgálata 

G.1 
A teherforgalom nemzeti 
koncepciója  

Horvátországnak meg kell határoznia a teherforgalom nemzeti 
koncepcióját, aminek magában kell foglania a közlekedés minden 
szempontját. Nagyon fontos, többek között, tisztázni hogy milyen 
szerepet tölt be a kikötő Rijekában és Ploče-ban, csakúgy mint a 
zágrábi csomópont kérdése. Külön tanulmány elkészítése szükséges, 
amely  az összes résztvevő érdekeit figyelembe veszi. A logisztikai 
központok átalakulását a teherszállítási formák lecserélését jelentené, 
ami további tanulmányokon fog alapulnil, amelyekben többek között a 
specifikus logisztikai objekteket és létesítményeket illetően konkrét 
technikai kritériumok lesznek meghatározva. 

A törvényben meghatározott irányelvek és jogi rendelkezések 
figyelembevételével az áruszállítás nemzeti szinten történő tervezés, a 
meghatározott környezetvédelmi célkitűzéseket és a funkcionális régiók 
(és kisebb egységek) térbeli jellemzőit figyelembe véve, hozzájárul az 
terhekkel való könyebb irányíthatósághoz, valamint csökkenti a 
balesetek kockázatát. A tervezett intézkedések ezen a szinten nincsenek 
hatással a környezeti elemekre. 

G.2 
Tömegközlekedési eszközökkel 
javítani a nemzetközi 
repülőterekhez való 
megközelíthetőséget 

Kisegítő repülőtér tömegközlekedés nem megfelelő, ezért meg kell 
találni az egyéni megoldásokat kínál a pontos részletek az egyes 
Airport. megjelenés megoldásokat kell keretében a fő (master) azt 
tervezi, funkcionális területek, figyelembe véve a WTO, mint potenciális 
funkcionális kapcsolat kapcsolat Velika Gorica és Zágráb és Split és 
Trogir 

Ezen intézkedést várhatóan megelőzik az a meglévő jogszabályok 
keretivel és Zágráb megye regionális terveivel való egyezetetések és 
összhangba hozatalok. Ezek az intézkedések javítani fogják a 
repülőterek megközelíthetőségének lehtőségét, potenciálisan csökkenti 
fogják az utazási időt és növelni fogja az utasok általános 
elégedettségét. A tervezett intézkedések ezen a szinten nincsenek 
hatással a környezeti elemekre.  
A Horvát Köztársaság tömegközlekedés a ma nepig sem nem integrált. 
Intermodális terminálok, amelyek lehetővé teszik az egyik szállítási 
módról a másikra való áttérést, a közös menetrendek, valamint a közös 
közlekedési jegyek különböző közlekedési eszközökön a gyakorlatban 
nem túlságosan fejlettek. A tömegközlekedési rendszer javítása, főként a 
repülőtérre való eljutás lehetőségének meggyorsítása nagymértékben 
fogja javítani a forgalmat, és pozitívan hatni az utasok elégedettségére. 

G.3 A közlekedési rendszer 
biztonságának javítása 

Mivel a biztonság az egyik fő célkitűzése a a közlekedés fejlesztési 
Stratégiának, szükség van a közlekedési rendszer minden 
szempontból való biztonságosabbá tételévé.  
A vasúti rendszer biztonságosabbá tételével kapcsolatban szükség van 
különleges intézkedések meghozatalára, mint például, ha azt a 
forgalom megköveteli az úton áthaladó vasúti sínek felszedését, vagy 
meghatározni az intézkedéseket az olyan esetekben ahol a vasúti 
síneket nem lehet felszedni az útról, olyan mérő eszközöket beszerelni, 
amelyek képesek a tengelyterhelés és a túlhevült tengelycsapágyak 
detektálására. Bizonyos vizsgálatokkal meg kellene határozni a konkrét 

A közlekedés forgalmi szektort nemzeti és nemzetközi előírásainak 
legfontosabb fő célja a forgalomban részt vevők biztonsága és a káros 
gázok kibocsátásának csökkentése. A felsorolt intézkedések célja új 
közlekedési eszközök beszerzése révén a vasúti és közúti közlekedés 
modernizációja, amely a biztonság és a minőség legmagasabb szintjeit 
is kielégíti, valamint a légi közlekedés színvonalát a legmagasabb szintre 
emelni, továbbá a vízi forgalom mértékének növelése a biztonságos és 
környezetkímélő előírások betartása mellett. Ezen túlmenően az 
intézkedések és tervek növelik a biztonságot a városi közlekedést 
illetően is. Ennek megfelelően azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez 
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intézkedéseket minden egyes hálózatra vonatkozóan. 
A közúti közlekedés biztonsága szempontjából, a Bizottság általános 
céljaként azt határozta meg, hogy 2050-ig  a közutakon történt 
balesetek száma nulla lesz. Annak érdekében, hogy a közúti biztonság 
Horvátországban javuljon, a következő intézkedések szükségesek: 
A projekt későbbi szakaszaiban a közúti forgalom biztonságának 
ellenőrzésével részletesen alá kell támasztani az úti infrastruktúra 
bizonytalan projektjeit és azok helyett bisztonságos intézkedéseket kell 
javasolni. A káros hatások csökkentése érdekében, azaz a balesetek 
számának csökkentése érdekében, felül kell vizsgálni és át kell 
dolgozni azon folyamatokat amelyek csökkenthetik reakcióidőt. A 
hírcsatornák is javulni és egyszerűsödni  fognak, valamint a halált 
okozó fekete pontok figyelemmel lesznek kísérve. Ahhoz hogy 
hatékonyan csökkentsük a lehetséges balesetek számát szükséges a 
legmagasabb bisztonsági szinteket bevezetése a nemzetközi a 
regionális és a nemzeti légi közlekedésben. A repülőterek 
infrastruktúrájának teljes összhangban kell lennie a nemzetközi 
biztonsági védelmi előírásokkal. A tengerészeti ágazatnak biztonságos 
és fenntartható módon kell fejlődnie. A cél a folyamatos hatékonyság 
és biztonság szintjének emelése, valamint óvintézkedések a horvát vizi 
járművek és hajók szintjén, továbbá a vizi eszközök 
energiatakarékossági szintjének növelése. Szükség van egy olyan 
rendszer kialakítására, amely célzottan folyamatos ellenőrzést és 
műszaki felülvizsgálatot végez, amely lehetővé tennék a legmagasabb 
szintű nemzetközi, európai és nemzeti biztonsági standardok 
megvalósulását a horvát vizi és úszó járművek legsürgősebb 
szükségleinek megfelelően. Szintén szükséges hatékony rendszer 
kialakítása a rekreatív vízi járművek közlekedésének követésére. A 
hajózási útvonalakon történő biztonsági mértékek javulása érdekében 
szintén szükséges, hogy a folyami hajók közlekedésének információs 
rendszere, egyidejűleg szintén rendelkezésre álljon, valamint, hogy 
esetleges incidensek esetén pontosan meg kell határozni az 
eljárásokat és intézkedéseket amelyeket az incidens maga után von 
valamint a meglévő nyomon követési és hajózhatósági rendszerek 
tovább fejlesztése a belvízi hajóútvonalakon. Biztonsági okokból 
szükséges modernizálni a kikötőket és felszerelni őket korszerű 
biztonsági rendszerekkel. A biztonságos hajózás hatékony 

az intézkedések összhangban vannak a nemzetközi és hazai stratégiai 
tervezeti dokumentumokkal, csak úgy mint a nemzetközi egyezmények 
elsődleges céljával, azaz az emberek életminőségének javítása, 
valamint a környezet védelme a szennyeződésektől és a káros anyagok 
lebomlásától. 
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felügyeletének elérése és a hatóság általi sikeres ellenőrzések 
érdekében jelzőrendszerek beépítése és karbantartása szükséges a 
vízi útvonalakon, valamint megnövelni a biztonsági ellenőrzések alá 
tartozó hajók számát, továbbá a környezetkímélő hajók számát is. A 
városi területeken a biztonságot és védelmet legalább két különböző 
szinten kell tovább fejleszteni: - a fekete pontok, minta az úton áthaladó 
vasúti átjárók felderítése és  eltávolítása, villanyrendőrök elhelyezése a 
gyalogátkelőhelyeken, a gyalogosok és a biciklisták nagyobb 
védelmének érdekében új járdák építése, valamint bicikliutak építése 
azokon a helyeken ahol az szükséges - járdaszigetek építésével 
lerövidülhetne az úton áthaladó távolság mértéke, valamint ahol 
szükséges, a járdaszegélyek magasítása, illetve olyan új járdák 
kialakítása, amelyek lehetővé tennék a megállok és közlekedési 
terminálok és nyilvános közlekedési eszközök megközelítésének 
lehetőségét. 
Korszerűsítésre fognak kerülni a vasúti és tömegközlekedési járművek.  
A legfőbb célok egyike új tömegközlekedési járművek beszerzése, 
amelyek megfelelnek a legmagasabb biztonsági és minőségi 
előírásoknak, azaz fel kell hogy legyenek szerelve a legmodernebb 
biztonsági és irányító felügyeleti rendszerekkel (mint például 
videokamera). Alkalmazkodva a tömegközlekedési eszközök 
szükséges biztonsága és elérhetősége érdekében az infrastruktúra és 
a megállók szintén modernizálva lesznek, a megfigyelő és irányító 
biztonsági rendszerek felszerelése azaz beépítése pedig növelni fogja 
a biztonságot. 

G.4 
Növekvő intermodalitás az 
utasforgalomban és az 
intermodális személyszállító 
csomópontok fejlesztés. 

Növekvő intermodalitás az utasforgalomban és az intermodális 
személyszállító csomópontok fejlesztés. Annak érdekében, hogy a 
közlekedési szektor egésze fenntarthatóvá váljon az interoperabilitás 
növelése különösen fontos, mert az lehetővé teszi a különböző 
közlekedési eszközök lehetőségének potenciális használatát. Létre kell 
hozni intermodális terminálok hálózatát, amelyek lehetővé teszik az 
utasok könnyű átszállását az egyik közlekedési eszközből a másikba. 
Egy jól átgondolt, kiegyensúlyozott intermodális hálózat 
kulcsfontosságú ahoz, hogy létrejöjjön az egész rendszer maximális 
kihasználtsága, és az utasokata ért kellemetlenségek a minimálisra 
csökkennének. Minden egyes terminál elhelyezkedés és alakja konkrét 
területi vizsgálatok alapján lesz meghatározva (pl. mester terv). 

Horvátország az előkészítés fázisában, illetve bizonyos projektek 
kivitelezésénél tart, amelyekkel az intelligens és integrált közlekedési 
rendszerek fejlődését próbálja ösztönözni: Integrált tömegközlekedési 
eszközök Zágráb városában, Zágrábé s Krapina-Zagorje megyében, Az 
integrált utasszállítási Projekt fejlődése és az intermodális teherszállítás 
az észak horvát régióban (Varazsdin, Muraköz és Kapronca-Körös 
megye), Zádár város közlekedési rendszere: Intelligens közlekedési 
rendszer és rekonstruált úthálózat Zadar városában,  Rijeka és  
Dubrovnik régióinak fejlesztése. 
A nyilvános városi, elővárosi és regionális mobilitás az Európai Unióban 
Elsőbbséget élvező ágazatnak számít (Roadmap to a single European 
transport area — Towards a competitive and resource-efficient transport 
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A közúti közlekedési ágazatban fontos, hogy a szükségleteknek 
megfelelő módon legyenek biztosítva a megközelíthetőségi feltételek, 
azaz a nagyobb tömegeket vonzott területeken, megfelelő 
csomópontok létesítése (például  tengeri, folyami kikötők, repülőterek, 
vasútállomások, munkahelyek, kereskedelmi területek, stb. 
esetében).Több parkolóhely létesítése a tömegközlekedési eszközök, 
tengeri, folyami kikötők, repülőterek közvetlen közelében, valamint a 
különböző tömegközlekedési eszközök használatának a lehetősége 
meg fogja hozni az eredményét a tömegközlekedési eszközökre való 
áttérésre, ami ezzel egyidejűleg az utakon keletkező torlódások számát 
is csökkentené. 

system, Európai Bizottság, 2011.) amelyben meg vannak határozva az 
integrált közlekedési rendszerek bevezetése nagyobb városokban, 
elővárosunkban és /vagy a regionális területeken. 
Autóbusz pályaudvarok, kikötő és repülőterek telületi szervezése és 
megvalósítása, különböző fajtájú jelző és információs rendszerek 
felszerelése a városi és elővárosi tömegközlekedési  eszközökön, a 
megállók felszereltségének jobbá tétele, miként a repülőterek vagy 
kikötők, pihenőhelyek környezetében szorakoztató tartalmakat és 
szolgáltatásokat kínálna az utasoknak, több parkolóhely létesítése, 
továbbá a tömegközlekedési vonalakat használó utasok számának 
nyomonkövetése, a jobb utiterv és frekvenciálhatóság érdekében, amely 
közvetlenül pozitívan hat az utasok számának gyarapodása tekintetében 
a tömegközlekedési eszközökön, valamint gazdasági sikerek elérését 
biztosítaná a tömegközlekedésben, továbbá kényelmet és biztonságot 
nyújtana az utasoknak. 

G.5 Különböző üzemeltetési 
rendszerek karbantartásának 

Horvátország közlekedési infrastruktúrája általánosságban nincs jól 
karbantartva. A nemzeti infrastruktúra tulajdonosának olyan 
koncepcióra lenne szüksége, amely hosszútávon garantálni tudná a 
különböző közlekedési eszközök fentartását. Szükséges a megfelelő 
struktúrák kialakítása és azok karbantartásának megszervezése, hogy 
a vasúti szolgáltatások lehetővé tegye a minél hatékonyabb és 
hatásosabb szolgáltatásokat, tehát, hogy az fenntarthatóvá váljon. A 
koncepciót céltudatosan kell összeállítani, úgy hogy az tartalmazza a 
konkrét horvátországi helyzetelemzést, valamint a horváth 
vasúttársaság „HŽ Infrastruktura d.o.o.“ igényét,  figyelembe véve a 
technikai és financiai feltételeket, csakúgy mint a felhasználó igényeit, 
megfelelve a 2008/57 / EK a közösségen belüli vasúti rendszer 
átjárhatóságáról szóló irányelvnek, valamint alap nemzeti normáknak, 
amelyek a vasúti használatra vonatkoznak - A specifikáció és a 
megbízhatóság mértéke, a rendelkezésre állás, karbantarthatóság és 
biztonság (PRO)(EN 50126). 
Az utak rendbentartása elengedhetetlen az utak eredeti állapotának 
megőrzésében, a közeli erőforrások védelmében, valamint a 
felhasználók biztonsága védelmében, csakúgy mint a hosszabb 
útvonalakon történő utazás kényelmében. Megfelelő karbantartási 
rendszerek bevezetése szükséges, amely hatékony és eredményes, 
valamint fenntartható, továbbá megfelelő szerkezet és felépítés 

Ebben a kontextusban az első említett európai (szabvány) norma a HRN 
EN 50126, amely szerint a rendelkezésre álló termék képes átvállalni a 
kívánt funkciót az adott körülmények között és az adott időben, vagy 
intervallumban a biztosított külső források mellett. Összhangban a 
rendelkezésre álló vasúti rendszerek kapacitásával lehetővé teszi a 
biztonságos forgalom lebonyolítását személyszállítás és áruszállítás 
esetén, a menetrendek megfelelően. Az utóbbi években számos 
tanulmány és kutatás  készült az intelligens közlekedési rendszerekről. 
Amellett hogy előrelépés történt a közúti biztonság és 
forgalomcsökkentés területén, ezen rendszer még egy pozitív velejárója 
a károsanyag-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztást csökkentése. 
Jelentős előrelépés a közúti biztonságot illetően, az ún. implementációs  
(kooperatív ) együttműködő rendszerektől várható, ahol az adatok 
megosztásra kerülnek a járművek között, valamint a járművek és az 
infrastruktúra között, azért hogy a vezető minden pillanatban informálva 
legyenek az utakon lévő helyzetekről. Horvátország modern tengeri 
országgá fejlesztése megköveteli a rendelkezésre álló források  szelektív 
és átgondolt felhasználását és fejlesztését, valamint a tengerészeti 
gazdaság minden tevékenységének korszerűsítését. A tengeri ágazat 
karbantartási koncepcióját a természetvédelemi rendelkezések 
dokumentációjának megfelelően kell kivitelezni, különösen figyelembe 
véve a Tengeri környezet és a part menti területek védelmét célzó 
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jellemzi. A karbantartási rendszer koncepcióját céltudatosan kell 
összeállítani, úgy hogy az tartalmazza a konkrét horvátországi és az 
érintett felek helyzetelemzését, figyelembe véve a technikai és 
financiális feltételeket, valamint a felhasználók szükségleteit. A tengeri 
ágazat karbantartási koncepciója, egyrészt a kikötők infrastruktúrájára 
és a kikötők karbantartására osztható fel, másrészt pedig a fedélzet 
karbantartására. Szükséges a megfelelő struktúrák kialakítása és azok 
karbantartásának megszervezése, hogy a tengeri szállítás lehetővé 
tegye a minél hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatásokat, hogy azok 
fenntarthatóvá váljanak. A karbantartási rendszer koncepcióját 
céltudatosan kell összeállítani, úgy hogy az tartalmazza a konkrét 
horvátországi, valamint a hajóüzemeltetők helyzetelemzését, 
figyelembe véve a technikai és financiális feltételeket, valamint a 
felhasználók szükségleteit. 

programot, melyek intézkedései a fenntartható gazdálkodásokra 
vonatkoznak, a tengeri és a parti biodiverzitás megőrzésén kívül. A fenti 
intézkedések stratégiai szinten nem okoznak környezetre gyakorolt 
hatást, viszont hosszú távon pozitív hatást gyakorolhatnak a környezeti 
elemekre. 

G.6 
A közlekedési rendszer 
energiahatékonyságának 
növelése 

A fejlesztési transzeurópai közlekedési hálózatok iránymutatásai 
szerint, az infrastruktúra hatékony és fenntartható használatának 
ösztönzése kiemelt fontosságú tevékenység. Ebben a tekintetben a 
legfontosabb tényezőként emelni kell energiahatékonyság szintet, és 
meghatározni az alacsony széntartalmú energiaforrások és meghajtó 
rendszerek használatát. További kutatások célja, a különleges igények 
vizsgálata lesz. 

Környezetbarát járművek beszerzésével (gáz, bioüzemanyagok) és az 
autóparkba való befektetés stratégiai szinten várhatóan pozitív hatást 
gyakorol a környezetre. A közlekedési rendszerek javítása, a 
károsanyag-kibocsátásának és az üzemanyag-fogyasztásának 
csökkenését eredményezi. Az elektromos járművek közlekedése további 
infrastruktúrális fejlődéseket fog igényelni, szükség  akkumulátortöltők 
formájában. A jövőben szükséges infrastrukturális változásokat a 
vasútak villamosítása fogja igényelni. A hidrogén, mint üzemanyag lehet 
gáz vagy folyadék formályában, a szükséges infrastruktúrák pedig a 
piaci igényeket követve fokozatosan alakulhatnak ki, úgy hogy 
kiindulásként hidrogén töltő rendszerek lesznek létesítve a már létező 
benzinkutakon.  
A bioüzemanyagokat terjeszteni lehet a meglévő gáz és olaj 
vezetékeken keresztül, amennyiben a megadott helyen és időben 
lehetőség nyílik rá. Cseppfolyósított gázt szállítás a kinyerési helytől a 
töltőállomásokig, csövek, tartályhajók, stb segítségével is lehetséges. 
(European Expert Group on Future Transport Fuels, 2011.).  
Az infrastruktúra fejlesztése, tekintve a konkrét beavatkozások 
végrehajtását, káros hatással lehet a környezeti összetevőkre, ami fel 
lesz jegyezve, a környezetre mért intézkedések káros hatásának 
vizsgálatába. Amennyiben félretesszük az infrastruktura szükségleteit, a 
káros kibocsátások csökkenésével, az intézkedés pozitív hatással van a 
levegő minőségére és az életminőségre is. 
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Amikor a bioüzemanyagról beszélünk, figyelembe kell venni az 
üzemanyag kitermelésének módját, illetve a természetre való hatását. 
Mivel a bioüzemanyag források meghatározatlanok, a hatásvizsgálat 
ezen a szinten marad.Az elavult hajók lecserélése és az új 
környezetbarát és energiatakarékos hajók beszerzése, pozitívan 
befolyásolja a környezetet, mivel csökkenti a károsanyag-kibocsátást és 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a légkörbe. 

G.7 
A közlekedési rendszer 
átszervezés nagyobb pénzügyi 
fenntarthatóság érdekében 

A közszolgálati szerződések az EK 1370/2007 rendeletnek 
megfelelően vannak lezárva, a vasúti és közúti személyszállítási 
szolgálatok a tanácsi rendelet hatályán kívül esnek (EGK) 1191-1169 
és (EGK) 1107-1170, ami egyike az alapvető mechanizmusoknak, 
amelyek garantálják a tömegközlekedési szolgáltatások átláthatóságot 
és a hatékonyságot. Ezért azok szélesebb körű használata, nem csak 
a rendelet kedvéért szükség, hanem első lépéseként növeli a horvát 
közlekedési rendszer fenntarthatóságát. A közszolgálati szerződés 
típusát és időtartamát, minden egyes esetben, az elemzés alapján 
előre meg kell határozni, kombinálva a már meglévő belső modellek 
elemzésével, akár a megegyezés ellenörzése, vagy akár alapos 
műszaki és pénzügyi feltételek ellenőrzése révén. 
A transzeurópai közlekedési hálózat egyik célkitűzése a növekvő 
pénzügyi fenntarthatóság. E cél elérése érdekében szükséges 
optimalizálni a szervezet közlekedési rendszereket, valamint az 
üzemeltetés és karbantartás hatékonyságát növelni. A közlekedési 
rendszer pénzügyi fenntarthatóságának célja, hogy a közpénzekből 
való finanszírozás csökkenése álltal nagyobb önállóságot nyerne. 

Hagyományosan, a közlekedési infrastruktúra a közfinanszírozásból 
befolyt összegből épül régiók, országok és az Európai Unió szintjén. 
Nagyrészt ily módon vannak finanszírozva a közúti és vasúti projektek, 
amelyeket jelenleg is folyamatban vannak. Az új eljárások bevezetése a 
közbeszerzési szerződések terén, az Európai Bizottság igyekszik 
ösztönözni a magántőke nagyobb arányú részvételét azinfrastruktúra 
projektek finanszírozásában. Az Európai Unió Fehér közlekedési könyve, 
mindennemű közlekedési mód integráció elérését segítő ajánlásokat 
mutat be, hatékonyabb, fenntartható, versenyképes, elérhető 
közlekedési rendszer céljából, mely kényelmes a felhasználók számára 
is. Néhány főbb pontok a szállítási módoknak és komodalitásnak vannak 
szentelve, melyeket ki kell váltani modern infrastruktúrával és intelligens 
finanszírozással, városi mobilitással, hol a közlekedési politika és a 
globális közlekedés dimenziók középpontjában a felhasználó áll. A fenti 
intézkedések stratégiai szinten hozzájárul az emberek életminőség 
javulásához, még nem jönnek létre negatív környezeti hatások. 

G.8 

A jogi keretekhez való 
alkalmazkodás irányadó 
követelményei és politikák 
tervezése 
Az Európai Unió 

Jogszabályok és iránymutatások tervezetének támogatnia kell az 
ágazat fejlődésének és követnie kell a legjobb intézkedéseket és az 
európai előírásokat, különösen a biztonság, az interoperabilitás, a 
fenntarthatóság és a környezetvédelem terén. Az általános jogi keretet, 
a nagy infrastrukturális projektek létrehozásával, bizonyos eljárások 
egyszerűsítésével, valamint ugyanazon közös definiciók használatával 
minden törvény és rendelet aktájában. 

Együtt a terjeszkedéssel és a közlekedési rendszer fejlesztésével, új 
előírás jelentkezi - a fenntartható fejlődés. A cél a fenntartható fejlődés 
elérése, amely első alkalommal az Amszterdami Szerződés álltal lett 
bevezetve, ami a környezetvédelem követelményeinek integrálásával 
érhető el, az Európai Közösségnek megfelelő politikán belül. 
Az Európai Tanács Göteborgban megállapodott, hogy az egyes 
közlekedési formák képviselete kulcsfontosságú témája a fenntartható 
fejlődés stratégiájának. Az Európai Unió Fehér könyvében bemutatott 
intézkedéseket a közlekedés első fontos lépésének lehet tekinteni, 
csakúgy mint az a fenntartható közlekedési rendszert. Hogy 
Horvátországban a szállítási szektor megfeleljen a legmagasabb 
szabványoknak, amelyek a biztonságra és a környezetre vonatkoznak, 
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szükséges a nemzeti jogszabályok harmonizálása a nemzetközileg 
elismert dokumentumokkal (A fenntartható közlekedés irányelveivel). A 
tervezett intézkedések ezen a szinten nincsenek hatással a környezeti 
elemek. 

G.9 A Schengeni Megállapodás 
követelményeinek adaptálása 

A Horvát és más szomszédos országok belépése a schengeni 
övezetbe növeli a fejlődését a nemzetközi kereskedelemben. A 
közlekedési rendszerek adaptálása igényli az infrastruktúra és az 
adminisztratív akadályok megoldását. A szomszédos országokhoz 
hasonlóan, az akadályok megszüntetésével, a Schengeni övezeten 
kívül lévő országok szerepel növekedni fog, a nemzetközi útvonalak és 
nemzetközi közlekedő folyosó növekedése révén. Speciális vizsgálatok 
értékelni fogják azon technikai feltételeket, amelyeket minden egyes 
esetben teljesíteni kell.. 

Hatékony nemzetközi forgalom (torlódások megszüntetése) az utazási 
feltételek  javulásához és az utazási időt csökkenéséhez vezet az 
Európai Unióban. Ez pozitívan befolyásolja az utazás minőségét és a 
felhasználói elégedettséget. 

G.10 A növekvő adminisztratív 
kapacitás 

Az adminisztratív kapacitás és megfelelően képzett személyzet hiánya 
kulcsfontosságú problémák a közlekedési ágazatban, ezért az Európai 
Unió egyik prioritása a kohéziós politika. Az új technológiák 
bevezetések, a forgalom és a közlekedési eszközök ellenőrzésére 
irányuló növekvő igények, magukba foglalják a meglévő személyzet és 
az új alkalmazottak megfelelő képzésének szükségességét. 

Ezek az intézkedés pozitív hatással van a társadalmi-gazdasági 
jelentőségekre, mert hozzájárul az új munkahelyek megteremtéséhez, a 
meglévő kapacitások tekintetében pedig a jövőbeli közlekedési 
technológiák fejlődésére koncentrál. 

G.11 
A horvát közlekedési rendszer 
köztudatbeli javulása 

A kereslet és a befektetések növeléséhez, olyan pozitív 
tömegközlekedési rendszer képének létrehozása szükséges, amely 
megbízható, biztonságos és környezetbarát. A közúti közlekedési 
ágazatban rendkívül fontos, hogy a felhasználók tájékoztatva legyenek 
a forgalmi és az időjárási körülményekről, amelyek ismeretében az 
alternatív útvonalak kiválasztása csökkenti a közlekedési dugókat és 
baleseteket. Szintén fontos  a vezetők tájékoztatása a meglévő 
szabályozások változásáról és az új szabályozásokról, valamint az 
autópályákon történt incidensekről való azonnali tájékoztatás, amely 
sebességkorlátozással vagy útlezárással jár. Emiatt rendkívül fontos, a 
technológia és információs csatornák folyamatos jobbátétele és 
megújítja, hogy a teljes ágazatban javulás álljon be. Szintén fontos az 
információ terjesztésében a médiai csatornákati is felhasználni. A 
tengeri szállítási ágazatban szükséges az informatikai platformok 
folyamatos korszerűsítése és integrálása, hogy minden felhasználó 
számára, a megbízható és átfogó adatok és információk elérhetővé 
váljanak. 
Szintén szükséges elektromos információs szolgáltatási hálózatok 

A közlekedési ágazat területi és szervezési racionalizálási intézkedései 
elősegítik a felhasználók jobb informáltságát, valamint közvetlen pozitív 
hatással vannak az utasok biztonságára és kényelmére. 
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létrehozása, amely elérhető a közszolgálat minden felhasználója 
számára, valamint a kikötőkben és a reptereken egységes információs 
rendszerek létrehozása, a munkafolyamatok fejlődésének érdekében, 
hogy a kikötők és repterek konkurensebbé válhassanak, vízrajzi 
információs rendszer kialakítása, a tengeri meteorológia szolgáltatások 
javítása, ICT megoldások kidolgozása, hogy a tengeren bekövetkező 
különleges esetek alkalmával cselekedni lehessen, valamint a hajózási 
információs szolgáltatások, állami és ingyenes navigációs 
szolgáltatásokká váljon hajók és jachtok vizi biztonsága érdekében. 

G.12 
A forgalom negatív környezeti 
hatásainak csökkentése 

A környezeti monitoring alapján a, hatékony infrastruktúra tervezés / 
végrehajtás és a környezetvédelem szükséges intézkedéseinek 
meghatározása szrint csökkenteni kell a negatív környezeti és 
társadalmi-gazdasági hatásokat a közlekedési rendszerben. A 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklését nagyobb 
energiahatékonysággal kell elérni, főleg alacsony vagy nulla 
szénhidrogén kibocsátású energiaforrások használatával, valamint a 
zajkibocsátás, a folyamatos szennyezés és hulladék mennyiségének 
csökkentésével.  
A tengeri létesítményei és hajók szennyezésének megakadályozása 
érdekében az Adriai-tengeren, szükséges a tisztító hajók flottáinak 
megújítása és korszerűsítése, továbbá eszközök, berendezések és 
szolgáltatások elérhetőségének biztosítása egy nagyszabású 
beavatkozás esetén.Szintén biztosítani kell a hajó hulladék és 
rakománymaradványok átvételi és ártalmatlanítási szolgáltatásainak 
fenntarthatóságát és elérhetőségét, összhangban a nemzetközi és az 
uniós szabályozások értelmében, valamint kockázatelemzés alapján a 
ballasztvíz nyilvántartásának nagyobb felügyelete, összhangban a 
nemzetközileg elfogadott iránymutatásokkal. Különösen fontos a 
tengeri szennyezésekre időben reagálni, mivel a váratlan tengeri 
szennyeződések messzemenő következményekkel járnak. 

Mivel G.12 és G.13 intézkedések tartalma ugyanaz, a lejegyzett hatások 
ugyanolyanok (megadott hatás részletei a G.6 az intézkedésekbe 
vannak foglalva – azaz, alacsony vagy nulla szénhidrogén kibocsátású 
energiaforrások használata). 
A fenntartható közlekedési fejlesztés szüksége, továbbá a 
környezetvédelem és természetvédelem figyelembevétele a szállítási 
útvonalak és technológiák tervezésben, már régóta fel lettek ismerve, 
mint a közlekedési fejlődésé stratégiájának elsődleges célja az Európai 
Unióban. A fenti intézkedések stratégiai szinten nem okoznak a 
környezetre negatív hatást, de szükséges kihangsúlyozni a pozitív irányt, 
amelyre az intézkedések ösztönzik a közlekedést,hozzájárulva a 
környezeti elemek védelméhez és a jobb életminőséghez. 

G.13 
Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és hatásainak 
csökkentése 

Horvátországban a közlekedési ágazat fejlesztése alkalmával 
figyelembe kell venni, a CO2-kibocsátás csökkentését, és ezáltal 
enyhíteni a közlekedés hatásait az éghajlatváltozá tekintetében. 
Ugyanakkor, a közlekedési infrastruktúra kiépítése alkalmával, 
figyelembe kell venni a lehetséges éghajlatváltozás következményeit 
és az extrém időjárási körülményeket. 

G.14 Adatgyűjtés folyamatának javítása  A közlekedési ágazatok további fejlesztésében a legfrissebb A fenti intézkedések nem gyakorolnak hatást a környezetre, de a 
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információkra van szükség. Az adatgyűjtési rendszereket javítani és 
egyszerűsíteni kell az adatokhoz való könnyebb hozzáférés érdekében. 

forgalomban részt vevők elégedettségére hosszú távú pozitív hatással 
bírnak (adathozzáférés). 

G.15 Fokozott együttműködés a 
szomszédos országokkal 

A horvát közlekedési rendszer átjárhatóságának javítása minden 
ágazatban fontos, ehhez a szomszédos országok szerepe is nagyon 
jelentős, hogy biztosítva legyen a megfelelő összekötöttség, ami 
megerősítheti Horvátország szerepét a Nyugat - Balkán közlekedési 
csomópontjaként, amivel meg növekedne Horvátország forgalmi 
kereslete.. 
A műszaki szabványok harmonizációja a különböző ágazatokban, és a 
határátkelés egyszerűsítése a schengeni és nem schengeni 
országokban, az elvégzendő feladatok példái. Minden szektor 
tanulmányának külön feladata hogy felismerje a forgalmi torlódásokat 
és ezekre megoldásokat javasoljon. 

A felsorolt intézkedés pozitív hatással vannak Horvátország társadalmi-
gazdasági mutatóira, különösen figyelembe véve Horvátország szerepét, 

mint a Nyugat-Balkánon egy közlekedési csomópontja. 

7.2.2 Fejlesztési intézkedések elemzései 
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Városi, elővárosi és regionális közlekedés 

U.2 Infrastruktura fejlődése 

A jelenlegi helyzetnek megfelelő elemzések, valamint a közlekedési 
rendszer várható fejlődése, továbbá a városi és regionális területek 
társadalmi-gazdasági körülményei, a funkcionális régiók szempontjából 
rámutatnak a meglévő infrastruktúrák szükséges  rehabilitációjára / 
fejlesztésére, a vagy új létesítmények építésére, ott ahol a mobilitás 
szintje azt megengedi. Ez másrészt jelentheti a hálózatok egyes 
részeinek funkcionális csökkentését illetve megszüntetését, ahol az 
elvárt mobilitás irrelevánssá válik. Infrastrukturális beruházások 
elsődlegesen az alacsony / nulla kibocsátású tömegközlekedési 
eszközökre fognak fókuszálni a mobilitás menedzsment komplementáris 
politikájának kiséretében, beavatkozva a megfelelő ITS berendezésekkel 
együtt. 

Kiváló minőségű közlekedési rendszer a funkcionális városok 
alapfeltétele, azon kívül, hogy minden aspektusban javítja a városi 
életeten, képesek nagy mennyiségű ember mozgatását hatékonyan 
elvégezni. Ez javítja a gazdasági hatásoknak is. Az utak vasutak és a 
légi közlekedési összeköttetések fejlesztése mellett, pozitívan fog 
hatni a közlekedésbiztonságra és a környezetvédelemre is. 

U.3 Állomások fejlesztése 

A jelenlegi helyzetnek megfelelő elemzések, valamint a közlekedési 
rendszer várható fejlődése, továbbá a városi és regionális területek 
társadalmi-gazdasági körülményei, A fenntartható városi mobilitási tervek 
/ integrált közlekedési terveket szempontjából rámutatnak a meglévő 
állomások szükséges  rehabilitációjára / fejlesztésére, a vagy új 

A meglévő állomások rehabilitációjával / korszerűsítésével vagy újak 
létesítésével város lakóinak igényei a mobilitás tekintetében 
kielégítésre kerülnének, valamint jobb életkörülmények lennének 
biztosítva a városokban és azok környékén. Lehetséges a 
tömegközlekedést használó utasok számának gyarapodása, a 
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állomások építésére, ott ahol a mobilitás szintje azt megengedi. Ez 
másrészt jelentheti az állomások egyes részeinek funkcionális 
csökkentését illetve megszüntetését, ahol az elvárt mobilitás irrelevánssá 
válik. Az állomások fejlesztése elsősorban az utasok érdekében, a 
könnyebb megközelíthetőségre fog koncentrálni, különösen a csökkent 
mozgásképességű utasok érdekében, biztosítva az utasközlekedés 
kényelmét és biztonságá az információs rendszerek és hangszóró 
beszerelése mellett. 

tömegközlekedési eszközök gazdasági hatékonyságának 
növekedése, valamint az utazás kényelme és biztonsága. Az 
állomások testreszabása a csökkent mozgásképességű személyek 
számára nagyban hozzájárulna azok nagyobb mobilitásához, amely 
közvetett pozitív hatással lenne az ő társadalmi befogadásukra. 

U.4 
A közlekedési formák 
szétválasztása  - a 
tömegközlekedés 
Torlódások kizárása  

A tömegközlekedési eszközöknek (főleg busz és villamos) egyidejűleg 
kell közlekedni a személyautókkal, attól függetlenül, hogy a városokbana 
rendelkezésre álló terület behatárolt mértékű. Annak érdekében, hogy 
növekedjen a tömegközlekedés hatékonysága, szükséges az individuális 
közlekedési eszközök, azaz az autók és a tömegközlekedési eszközök 
különválasztásának mértéke, növekedni fog külön sávok építésével a 
tömegközlekedési eszközöknek(villamos, busz), valamint azon célú 
intézkedések végrehajtásával, amelyek elsőbbséget biztosítanak a 
tömegközlekedés irányításában, mint például a közlekedési lámpák. 
Továbbá azon akadályok és forgalmi dugók amelyek zavarják a 
tömegközlekedés hatásosságát el lesznek távolítva, mivel az ilyen 
akadályok és torlódások általában zavarják a tömegközlekedési 
eszközöket, továbbá az utak biztonságát is kérdőre vonják (pl. vasúti 
átjárók). 

A tömegközlekedés hatékonyságának növelése, a tömegközlekedés 
megnövekedett használatához vezet és csökkenti a járművek 
használatát, ami közvetve pozitív hatással van az életminőség 
javulására a városban és annak környékén, valamint csökkenti a CO2 
és egyéb szennyező anyagok kibocsátását. Azon torlódások 
megszűntetése, amelyek zavarják a hatékony tömegközlekedési 
eszközök működését, növelni fogják a biztonságos utazás élményét, 
amely pozitívan hat a közlekedési balesetek és halálesetek számának 
csökkenésére is. Tömegközlekedés könnyen elérhetővé válik a kisebb 
regionális központok és vidéki területek számára is. Másrészt, ezen 
területek lakosainak számára lehetőség fog nyílni munkahelyek és 
szolgáltatások hozzáféréséhez. 

U.6 
Alternatív 
üzemanyagtöltő 
állomások 

Az alternatív üzemanyagok jelentősen javultak az elmúlt években, 
különösen a városi és elővárosi tömegközlekedési területeken. 
Megvitatásra fog kerülni az alternatív töltőállomások létesítésének helye, 
a célból, hogy csökkentse a hagyományos üzemanyagok fogyasztást, a 
CO2-kibocsátást és a mérgező részecskéket. Mindenesetre, annak 
érdekében, hogy meghatározzák a megfelelő technológiát, speciális 
vizsgálatok szükségesek a funkcionális régiók fogalmának keretében.  

Ezen intézkedés pozitív hatással van a levegő minőségére, a dízel és 
a benzinolajok égésekor keletkező káros anyag kibocsátásának 
csökkentése mellett. 

Vasuti forgalom 

R.15 ETCS L1, L2 A többi 
vonalakon, GSM-R 

Az európai vasúti ellenörző rendszer telepítés a sinekre (European Train 
Control System - ETCS), a többi intézkedéseken kívül (a vasúti hálózat 
elemei) lehetővé teszik a teljes hálózat kölcsönös átjárhatóságát/ 
interoperabilitását. A kezelési koncepciótól függően, az ETCS és a GSM-
R rendszer (Global System for Mobile Communications - Railway) 
telepítése Horvátország más vonalain és kiépíthető lenne  (általánosan 
azokon is amelyek nem részei a TEN-T-nek). A funkcionális régió 

A modernizáció jelzőrendszer javítja a menedzsment infrastruktúra és 
közlekedés. A jelzőberendezések modernizációja elősegíti a 
közlekedési infrastruktúra jobb irányíthatóságát. Stratégiai szinten a 
felsorolt intézkedések nem generálnak hatása a környezetre. 
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koncepcióján keresztül, meg lesznek határozva a specifikus 
szükségletek és technikai paraméterek, amelyeket minden egyes 
esetben végre kell hajtani. 

R.16 További vonalak 
villamosítása 

Az operatív koncepciótól függően, a vasúti vonalak villamosítása 
lehetővé tenné a meglévő infrastruktúra hatékonyságának növekedését. 
A további vizsgálatok definiálni fogják a különleges szükségleteket és 
technikai paramétereket, mint az áramforrásokat (hatékony 
környezetvédelmi intézkedések biztosítása) amelyeknek minden egyes 
esetben eleget kell tenni. 

A vasút villamosítása kevesebb mértékben károsítja a környezetet, 
arra való tekintettel, hogy a villamosenergián alapuló vasúti 
közlekedési eszközök nem okoznak kémiai szennyeződéseket. A 
szükséges infrastruktúra fejlődésének megvalósító intézkedései, 
környezeti hatások esettanulmányaiban lesznek feldolgozva. 

R.17 Javítás, további vonalak 
bővítése 

A különleges esettanulmányok meg fogják határozni a sínek szükséges 
felújítását vagy bővítését, mindazok mellett amelyek már le vannak írva a 
Stratégiában, továbbá figyelembe lesznek véve operatív konceptek, 
valamint gazdasági és környezetvédelmi aspektusok is. 

Az infrastruktúra fejlesztése, tekintve a konkrét beavatkozások 
végrehajtását, káros hatással lehet a környezeti összetevőkre, ami fel 
lesz jegyezve, a környezetre mért intézkedések káros hatásának 
vizsgálatába. 

R.18 
Regionális forgalom 
Zágráb és Rijeka 
kivételével (Split, 
Varazdin, Eszék, stb.) 

A különleges esettanulmányok meg fogják határozni a sínek szükséges 
felújítását vagy bővítését, mindazok mellett amelyek már le vannak írva a 
Stratégiában, továbbá figyelembe lesznek véve operatív konceptek, 
valamint gazdasági és környezetvédelmi aspektusok is. A vasúti 
közlekedés fontos szerepet játszhat a regionális közlekedésben is a 
regionális központokban, amelyek nem alap részei a TEN-T vasúti 
hálózatnak, az ezeken a területeken meglévő hálózati konfiguráció miatt. 
A funkcionális régiók fogalmán keresztül lesznek elemezve a lehetséges 
városok, mint Split, Varazdin és Eszék. Ezen vizsgálatokkal szintén 
meglesznek becsülve a szükséges  technikai paraméterek minden külön 
egyes esetben. 

A vasút hálózatok fejlesztése a városokban, a konkrét projekt 
intézkedések szintjén negatív hatást okozhat a természetre, viszont 
stratégiai szinten ez az intézkedés a lakosságra vonatkozó pozitív 

hatásként lesz felülvizsgálve. Amennyiben jobb közlekedési 
összeköttetés jelentene a tömegközlekedési rendszerek lehetséges 

szervezése, csökkene a személygépkocsik napi szükségessége. 

R.19 Fejlesztések és új 
rendező-pályaudvarok 

Funkcionális régiók konceptjén kersztül, a kereslet-kínálat 
igényfelmérése alapján, elemezve lesz az új rendező-pályaudvarok 
fejlődésének szüksége, vagy a meglévők jobbátétele, hogy növekedjen a 
lehetséges vasúti teherszállítás a szektorban. 

Az intézkedés hozzájárul a jobb teherkezeléshez, viszont a természeti 
összetevőkre gyakorolt intenzív hatásokat, a konkrét projektek 
definiálása és elemzése alkalmával lehet rögzíteni.  

Közuti forgalom 

Ro. 17 Fizetőkapuk 
átszervezése 

A horváth fizetési rendszer elsősorban négy koncesszionárius 
joghatósága alá tartozik, különböző módon meghatározott fizetési 
lehetőségeket alkalmazva. Emiatt egységes fizetési rendszer 
kialakítására lenne szükség. További kutatások a lehetőségek egész 
sorát fogják elemezni, csakúgy mint az EETS vagy az EU matricák 
bevezetését. 

Az intézkedések realizációja alkalmával a kivitelezés során szükség 
lehet bizonyos, a közlekedési rendszerek szervezését definiáló 
előírások változtatására (pl. Útdíjszabályzat (Hivatalos Közlöny 
130/13)). 

Ro.18 A közúthálózat fenntartás 
koncepciójának G.5. hatálya alá tartozó általános intézkedések G.5.  fejezetben az intézkedés hatástanulmánya 
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fejlesztése (beleértve a 
karbantartó állomásokat 
is) 

Ro. 19 
Másodlagos és 
harmadlagos útfelújítás 
és egybekötés 

Annak érdekében, hogy a területek kohéziója biztosítva legyen, és hogy 
a magas szintű úthálózati szolgáltatások kényelmes hozzáférése 
biztosítva legyen, szükséges a jelenlegi másodlagos és harmadlagos 
utak helyzetének elemzése, amelyek alapján meg lesz határozva 
javításra szorulásuk mértéke. Ezen útkategóriák legfőbb problémája a 
karbantartás és finanszírozás hiánya. Szükséges kielégíteni a megfelelő 
fenntartás feltételeit, különösen figyelembe véve a meglévő és a várható 
forgalom szintjét ezeken az utakon. A funkcionális régiók koncepciója 
meg fogja határozni az ilyen fajta utak építésének szükségét, továbbá 
egyedi tanulmányok meghatározzák a szükséges műszaki 
paramétereket, figyelembevéve a várható keresletet, az autópálya fizetés 
koncepcióját, valamint gazdasági és környezetvédelmi szempontokat. 

A másodlagos és harmadlagos utak javítása, a rendszeres 
karbantartás szempontjából hozzájárul a minőségibb közlekedési 
rendszerekhez, amely pozitív hatással van a felhasználó 
elégedettségére. A másodlagos és harmadlagos útak jobb 
összeköttetése magasabb kategóriájú utakkal, jobb regionális 
elérhetőséget biztosítana. Emellett, a szárazföld és a szigetek 
összekötöttsége nem megfelelő, ezért az úti összeköttetés és egyéb 
közlekedési infrastruktúrák rekonstrukciója közvetlenül pozitívan hat a 
sziget fejlődésére. 

Ro. 20 
Magas szolgáltatásszintű 
úthálózati pihenőhelyek 
fejlesztésének 
koncepciója 

2008/96 / EU irányelvnek megfelelően, elegendő számú pihenőhelyek az 
út mentén, ami nagyon fontos a közúti biztonság szempontjából. A 
Pihenő helyek lehetővé teszik a pihenést a vezetők számára, hogy azok 
aztán teljesen koncentráltan folytathassák az utat. Az úti infrastruktúra 
biztonsági irányításának alapvető feltétele a megfelelő számú 
parkolóhelyek létesítése. Mindamellett, hogy már meghatározott számú 
szolgáltató egységek létesítve vannak az autópályák mentén, viszont 
még mindig nincs belőlük elegendő, ha figyelembe vesszük a forgalom 
növekedését, főleg a turisztikai szezon ideje alatt. Ezenkívül a 2010/40 / 
EK irányelv kimondja, hogy javítani kell a teherautók és buszok 
parkolásának biztonságos infrastruktúráját. Ugyanakkor tervben van a 
régi parkolók felújítása és új létesítmények kialakítása (benzinkutak, 
éttermek, WC, játszóterek). 

Stratégiai szinten, az intézkedések nincsenek hatással a környezetre. 
Az intézkedések megfelelnek a 2008/96 / EK irányelveinek, azaz az 
uti infrastruktúra biztonsági követelményeinek, valamint az Európai 
Unió közlekedési biztonsági igényeinek. A környezet összetevőire 
mért lehetséges hatások, a konkrét projektek definiálása alkalmával 
lesznek feljegyezve. 

Ro. 21 
Felügyelet és 
forgalomszabályozás, 
forgalomszámláló és 
információs rendszerek 

Az adatgyűjtés módjainak és metódusainak a jobbá tétele érdekében 
szükséges új technológiai alkalmazásokat bevezetni, ami biztosítaná, 
hogy a forgalom irányításról összegyűjtött információk tartalmilag és 
minőségileg is megfelelnek a nemzetközi színvonalaknak. Az új 
technológiák többek között, lehetővé teszik az adatok összegyűjtését a 
közlekedési feltételek valós idejéről és ellenőrzéséről. Az új technológiák 
kihasználása céljából, elemzésre fog kerülni, a forgalomirányítás 
központosítására szolgáló központok kialakításának szükséglete, 
amelyek a legújabb ITS (Intelligent Transportation Systems - Intelligens 

Az intelligens transport rendszerek bevezetésével a forgalom 
irányítása és felügyelete is javulna, különösen a nagyobb 
tömegforgalmi periódusokban elősegítené az utasok nagyon 
biztonságát. 
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Közlekedési Rendszerek) megoldási rendszerekkel lennének felszerelve. 
A forgalomirányítás és felügyelet különös fontosságot élvez a 
közlekedési incidensek és forgalmi dugók kezelése esetén, a turisztikai 
szezon csúcspontja alkakmával. A felsoroltak lehetővé fogják tenni az 
alternatív útvonalak jobb tervezést és felügyeletét, utasoknak szóló 
információkat, közlekedési ellenőrzéseket és adatokat a valós időbeli 
fennakadásokról. 

Ro. 22 Csomópont fejlesztési 
terv 

Hogy magas fokú szolgáltatássá alakuljon az útrendszerek 
összekötöttsége, csomópont fejlesztési tervek elvégzése szükséges. A 
terv figyelembe fogja venni az utak jelentőségét és ez alapján fogja 
meghatározni a csomópontok helyét és számát, amiatt, hogy elkerülhető 
legyen a nagy mértékű helyi forgalom a városok közötti közlekedő 
folyósokban, amin a szolgáltatás romlásához is vezethet. A turisztikai 
szezon különleges igényei is felülvizsgálatra fognak kerülni. Új fizetési 
rendszerek javaslata és osztályozása szükséges. 

A csomópont fejlesztési terv javítani fogja a forgalom szervezését, 
megakadályozza a kisebb dugókat és az autók szűk útszakaszokon 
való tartózkodását, amely a felhasználók elégedettségét, valamint 
jobb környezeti hatásokat fog jelenteni. 

Ro. 23 Közúti biztonság G.3 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 

Ro. 24 

Az intermodális 
csomópontok 
hálózatának fejlesztése, 
összhangban az 
agglomerációs kereslettel 

G.4 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 25 
Átjárhatóság javítására 
(intermodális 
csomópontok, P&R 
létesítmények, stb.) 

G.4 és G15 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 26 Káros környezeti hatások 
csökkentése G.12 i G.13 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 27 Energiahatékonyság G.6 hatálya alá tartozó általános intézkedések 
Légi közlekedés 

A.10 
Megközelíthető 
repülőterek G.2. hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 

A.11 A repterek biztonsága 

Horvátország Közlekedésfejlesztési Stratégiájának egyik fő célja a 
légiforgalom legmagasabb szintű fejlődése nemzetközi, regionális és 
nemzeti szinten is, azaz a légi közlekedés veszélyeinek hatékony 
csökkentése, a balesetek számának csökkentése és az ilyen 
szerencsétlenségek negatív következményei behatárolása. A repülőterek 

A légi forgalom biztonságának legmagasabb szintű fejlődése 
csökkenteni fogja a balesetek veszélyét és egyéb negatív 
következményeket. Az intézkedés közvetett hatása a lakosság a teljes 
mozgására a semleges hatást vesszi alapul azon területeken, 
ahonnan a légi közlekedés felhasználói érkeznek.  
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és repülőgépek infrastruktúrájának ki kell elégíteni a legmagasabb 
nemzetközi biztonsági standardokat. 

A.13 
Regionális repterek 
bezárása, vagy 
szerepének/tulajdonosán
ak cseréje 

Hogy a rendszer hatékonysága és fenntarthatósága javuljon, a repterek 
irányítását illetően új stratégiák kifejlesztésére van szükség, valamint 
ezzel egyidejűleg felülvizsgálni a nem fenntartható repterek szerepének 
/tulajdonosának lehetséges cseréjét. 

A repülőgép irányító rendszerek hatékonyságának és 
fenntarthatóságának javítása pozitívan fog hatni a repülőgép 
társaságok működésének  intenzivitására. Ez közvetetten hathat a 
szocio- gazdasági trendek javulására is, azon a városnegyedekben, 
amelyekben repülőterek találhatóak. 

Tengeri közlekedés 

M.1 
Intermodalitás és 
elérhetőség növekedése 

A tengeri közlekedés aránya még mindig nagyon alacsony a közúti 
közlekedéssel szemben. Ez az arány megnövelhető, az intermodalitás 
valamint a megközelíthetőség javítása alkalmával. Meg kell fontolni a 
tervezett bővítést, és az összes többi lehetőséget, amelyek 
meghatározott helyeket kínálnak a további fejlődés elérésére. 

A szervezési és operációs rendszerek beállításának fejlődése, 
valamint az intermodális transport rendszerek létesítése különleges 
jelentőséggel bír a szigeteken és a part mentén élők számára azáltal, 
hogy az intermodális csomópontok számának növelése pozitívan fog 
hatni a különböző közlekedési fajták integrálására, mivel könnyebb és 
gyorsabb áruforgalom és szolgáltatás jön létre. 

M.2 "Tengeri autópályák" 
projekt kivitelezése 

Annak ellenére, hogy már létezik RO-RO hajó útvonal, amely összeköti 
Horvátország és Olaszország kikötőit, viszont a „Tengeri autópálya“ 
project struktúrált módon, még csak most lesz kivitelezve 
Horvátországban. 
A „Tengeri autópálya“ projekt kialakítási fázisai a következőek 
Horvátországban: 
• a legfontosabb folyosók meghatározása az Európai Bizottság
együttműködésével (kombinált „szárazföldi- tenger” útvonal). 
• a horvát kikötők átépítése a közlekedési folyosókon, a közúti és vasúti
(RO-RO) áruforgalom fogadására (ro-ro), amennyiben szükség lesz rá, 
valamint 
• közúti és légi összeköttetés szükség esetén, a hálózatok kiépítése az
állomások között. 
A „Tengeri autópályák“ koncepcióját össze kell hangolni a logisztikai 
koncepciókkal (általános intézkedés G.1). 

A „Tengeri autópálya“ projektet az Európai Unió tagországai nagy 
érdeklődéssel fogadták, amely abból a szándékból keletkezett, hogy a 
túlzsúfolt út hálózatokat tengeri utvonalakra cseréljék a rövidebb út és 
a gyorsabb áruszállítás érdekében, továbbá a költségek is 
csökkennek, mivel nem a túlzsúfolt közutakon történik a szállítás. 
Ebben a kontextusban különösen kiemelt előnyt élveznek a part menti 
közlekedési összeköttetések, amelyek a nagy gazdasági eredmények 
megvalósítása mellett nagymértékben hozzájárulhatnak az integráció, 
a kohézió és egész Európa gazdasági fejlődéséhez (T. P. Jugović, R. 
Sušan, 2013.). A másik oldalról pedig, amikor a természeti hatásokról 
beszélünk, szükséges alaposan megvizsgálni az Adria területét és 
definiálni azokat a megoldásokat, amelyek nem fogják károsítani a 
tengeri környezetet. A „Tengeri autópálya“ fenyegető veszélyei 
jelentősek lehetnek a tenger biológiai sokféleségére, különösen a 
tengeri emlősök és a hüllők esetében, de egyéb más fajokat is 
érintenek. Ezen zavarokon kívül, az említett projekt a tenger 
szennyezését is okozhatja (elsősorban a levegő, de egy esetleges 
baleset alkalmával a vízét is), valamint a zajszint nagymértékű 
megnövekedését, továbbá az idegen fajok inváziós terjedésének 
kockázatát.  

M.4 Gáz és ekhó hajó 
üzemanyag kiadó 

objektumok létesítése 

Horvát hajó flotta korszerűsítésére fog kerülni, hogy fejlődjön az 
energiatakarékos környezetbarát hajózás, a beszerzés és az új öko-

hajók építésének stimulációjával, a már meglevő hajóknak pedig, 

A horvát hajózási flotta korszerűsítése a MARPOL - egyezmény 
rendelkezéseivel összhangbanvan, a vonatkozó szabályozás 

bevezetésével pozitív hatással van a tengeri környezet minőségre, 
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összhangba kell lenniük a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokkal, 
valamint a MARPOL 73/78, VI. Függelék – hajó okozta 

levegőszennyezés megelőzési előírásokkal. Párhuzamosan az öko 
hajózás fejlődésével, szükséges az öko és gázzal müködő hajók 

üzemeléséhez üzemanyag átvevő helyek létesítése. 

valamint a legnagyobb mértékben megakadályozza a levegő 
légszennyezettségét, valamint csökkenti egyéb lehetséges 

szennyeződések kialakulását a tengeri környezetben és a levegőben. 

M.5 Hajózhatóság G.3. hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 

M.6 
A szigetek 
megközelíthetőségének 
javítása, kikötő fejlesztés 

A partvonal utasforgalmi tömegközlekedés a tengeri forgalom egyik 
kulcsfontosságú faktora, mivel biztosítja a szárazföld és a szigetek, 
valamint a szigetek közötti állandó és rendszeres közlekedés 
lehetőségét, amely nélkül a lakott szigetek fejlődése veszélybe kerülne. 
A tengeri tömegközlekedés szabályos működéséhez elengedhetetlen a 
biztonság, a rendszeresség, a megbízhatóság és a kényelem, valamint 
ezen szolgáltatások egymás közötti igazgatása, továbbá integrált 
szárazföldi közlekedési rendszer. A kikötőket a part menti vonalak 
utasforgalom igényei szerint szükséges átalakítani, továbbá a kikötők 
elérhetőségét és összekötöttségét is szükséges javítani. 

A szigetek jobb megközelíthetősége, a kikötők tömegközlekedésén 
keresztül lesz lehetővé téve,  amely közvetlen hatással lesz a sziget 
és a partmenti területek szociális, gazdasági és ökonómiai 
fenntarthatóságára. Ezek előnyei észlelhetőek lesznek a sziget üzleti 
tevékenységeinek fejlődésén keresztül is, amely szintén javítani fogja 
a szigetek demográfiai helyzetét. A már meglévő infrastruktúrák testre 
szabásán és korszerűsítésén keresztül, minőségi javulás is észlelhető 
lesz, amely esetében a tengerparti övezetben a figyelmet főleg a 
jövőbeli tevékenységekre kell összpontosítani, mivel ezen területek 
sajátos természete és vizuális minősége miatt különösen érzékenyek. 

M.7 
További kikötők 
fejlesztése(pl. Korčula, 
Pula) 

Horvátországban 418 tömegközlekedési kikötő van amelyből 95 
rendelkezik legalább egy hajó útvonala. A 6 speciális (nemzetközi) 
gazdasági érdekeltségű kikötön kívül, számos megyei és helyi kikötő is 
létezik. Fejlődésük elengedhetetlen fontosságú, mint a fenntarthatóság, 
mint a turizmus szempontjából. Azon területeken ahol ez nagy 
fontossággal bír, az ország létező nyilvános tömegközlekedési kikötőit fel 
kell készíteni partmenti utasszállító hajók fogadására. Továbbá azokat a 
kikötőket amelyek fontosak a turizmus szempontjából, fel kell készíteni 
kisebb tengerjáró hajók fogadására. A meglévő megyei és helyi kikötők 
korszerűsítésének és felújításának szükségét a helyi lakosok és a 
turisták igényei szerint kell kivitelezni, továbbá összhangban kell lennie a 
kikötő fejlesztés nemzeti tervével.  

A tömegközlekedési kikötők bővítési és rekonstruálási fejlesztése 
pozitívan hat a vállalkozókra és munkavállalókra, különösen a 
turisztikai szezon ideje alatt. A közvetlen hatások észlelhetőek 
lesznek a gazdasági hatékonyság növekedésében, a 
személyszállításban és áruszállításban, valamint a szigetek és 
tengerparti területek gazdasági vitalitásának regenerációjában. Az új 
kikötői infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése javítani fogja a 
kommunikációt a régió többi szigetei között. A kikötő fejlesztés 
negatív hatásai, a zajszint megnövekedése a part menti területeken 
és a tengeri környezetben, továbbá az idegen fajok inváziós 
terjedésének kockázatát. 

M.14 

Speciális kikötők 
fejlesztése (hajógyártási, 
tengerészeti, katonai, 
ipari, halászati és sport 
kikötők) 

A tevékenységeiktől függően, a kikötők minősítve vannak mint 
hajógyártási, tengerészeti, katonai, ipari, halászati és sport kikötők. Mivel 
Horvátország tengerparti fejlődése a turizmus irányába mozdult, a 
kikötőket is ennek megfelelően kell kialakítani: új hajózási kikötők, száraz 
mólók és yacht kikötők. A szigetek fejlődése megtartása érdekében 
szükségesek halász kikötők. Az ipari kikötők főleg rakpartot biztosítanak 
ipari berendezések, hőerőművek és olajfinomítók számára. Fennáll a 
lehetőség, a cseppfolyósított földgáz gyűjtésére szolgáló terminál 
fejlesztésére a Krk sziget ipari kikötőjében. További elemzések alá fogja 

A különböző tevékenységeket generáló hatások miatt, a speciális célú 
kikötők különböznek egymástól. Az ipari kikötők az út és az árú 
gazdasági kifizetődésére összpontosítanak. Ők saját parttal és 
munkásokkal rendelkeznek, emiatt a hajók minimális ideig 
tartózkodnak a kikötőben, ami pedig díjcsökkenést okoz. A 
hajógyártási kikötők, amelyek a tengerparton kaptak helyet, fontos 
gazdasági összetevők, ezért nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A 
helyi lakosok számára fontos sport kikötők, a kisebb hajók 
horgonyzását és a kikötést teszik lehetővé. Ezek a vízi közlekedési 
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támasztani a  speciális célú kikötő fejlesztéséhez szükséges 
intézkedéseket és azok sürgősségét, figyelembe véve a valós 
szükségleteket és lehetőségeket, amelyeket a kereslet fog 
meghatározni. 

eszközök nem jelentenek fenyegetést a természetre, viszont a 
nagyszámú hajóközlekedés a zárt vizen, jelentős környezetkárosító 
hatással bírhat. A halász kikötők szintén hatnak a gazdasági 
fejlődésre. A tengerészeti turizmus a belső területek városaihoz és 
negyedeihez kötődnek. A kikötők fejlesztései környezeti változásokat 
okoznak, ezért tervezésüket szükséges olyan területekre korlátozni, 
amelyek antropogén nyomása alatt állnak, valamint, ahol ezek 
megvalósítása lehetséges. Szintén figyelembe véve, hogy a 
fejlesztéseknek az Adrián tervezett fejlesztésekhez kell 
alkalmazkodnia a tenger biológiai sokféleség megőrzése érdekében. 

M.16 
Kihasználatlan kikötők 
szerepének/ 
tulajdonosának 
megszüntetése vagy 
átalakítása 

Egyes katonai, ipari és hajógyári kikötők nem állnak használatban. 
Szükséges eldönteni, hogy a kihasználatlan, vagy elhagyatott kikötőket, 
hogyan lehetne a gazdasági fejlődés céljába állítani. További elemzések 
meg fogják határozni a sürgősségi szintet és a környezetvédelmi 
követelmények figyelembe vételével meg fogja határozni a valós 
szükségleteket, valamint lehetőségeket a várható kereslet szerint. 

A használaton kívüli speciális célú kikötőket szükséges átalakítani, 
vagy új funkciót biztosítani számukra. Ezzel javulna a környező 
területeken élő emberek életminősége, különösen akkor, ha ezek 
gazdasági célokból lennének kihasználva (halászat, vagy ipar). A 
felsorolt kikötők területén szintén lehetséges nyilvános rendezvények, 
vagy kulturális események szervezése, tehát nem kell kötődniük a 
gazdasági tevékenységekhez. 

Belső hajózási útvonalak forgalma 

I.1 Duna és Dráva folyami 
hajóút javítása Eszékig 

Duna és a Dráva részei a TEN-T Rajna-Duna közlekedési folyosónak. A 
Horvátországon áthaladó Duna hosszúsága 137,5 km. A Duna 
mellékágaként, a Dráva is nemzetközi víziútnak számít Eszékig. Ezért 
fontos biztosítani ezen a nemzetközi folyókon való hajózás lehetőségét, 
megfelelve a hajózási előírásainak, és összhangban a szükséges 
hajózási szintek oszályzásával, VIc a Dunára és IV a Dravára 
vonatkozóan, egészen az eszéki kikötőig, a nemzetközi jelentőségű fő 
belső hajózási útvonalak európai megegyezése szerint. Hajózási 
szükségletek teljesítésének céljából, meg fog növekedni a vízi útvonalak 
dimenziója és meg lesznek szüntetve a torlódások, szűk utszakaszok 
(többek között, alkalmazva a vízi utak új struktúrájának rombolását vagy/ 
és kiépítését). 

Ezen intézkedések megvalósítása lehetséges pozitív hatással lenne a 
gazdaságra, viszont egyben negatív hatással lenne a természetre és 
környezetre. Ez a Dráva területein nagy jelentőséggel bír sok állatfaj 
tekintetében (különösen a partokon, amelyeknek nagy jelentősége 
van a partifecskék tenyésztésben) továbbá a felsorolt intézkedések 
veszélybe sodorhatják az állatok lakóhelyeit, azokon a helyeken, ahol 
a folyók ki lennének szélesítve a jobb hajózhatóság érdekében. 

I.2 Száva fejlesztése 
Horvátország területén, a Száva folyó teljes hosszában nem felel meg a 
hajózási útvonalak nemzetközi előírásainak a AGN megegyezés 
értelmében. Viszont ezen hajózhatóság szint elegendő a jelenlegi igény 
kielégítésére. 

A lehetséges intézkedések kivitelezése okozhat olyan 
beavatkozásokat is, amelyek jelentősen befolyásolják a környezetet. 
A tevékenység végrehajtásának meghatározása alkalmával, 
szükséges a szakmai szervezettel tanácskozni, hogy lehetőség 
nyíljon tervezési szinten figyelembe venni a hatásokat és rizikókat, 
amelyek keletkezhetnek a kivitelezés alkalmával. Hasonlóan az előző 
esethez, a felsorolt intézkedések pozitívan hatnak a gazdaságra is. 
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I.8 Biztonság, RIS, 
jelzőberendezések stb. 

G.3 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 
I.9 

Interoperabilitás és egyéb 
közlekedési módok 
megközelíthetősége 

G.4 i G.15 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

I.10 Energiahatékonyság G.6hatálya alá tartozó általános intézkedések 

I.11 
Veszélyes anyag 
terminálok és 
hulladékgazdálkodási 
létesítmények 

Összhangban az európai megállapodással a veszélyes anyagok 
nemzetközi szállításáról a belső hajóútvonalakon, a kikötő területét 
igazgató azon szervek feladata, amelyek szintén gondoskodnak a külön 
raktárok létesítéséről, veszélyes és veszélytelen hulladékok 
feldolgozására és lerakatára, csak úgy mint a hajon keletkezett hulladék 
esetében, valamint a vizi közlekedési eszközök üzemanyag ellátásában. 
A horvát belvizi kikötők gyengén fejlettek, valamint a biztonság növelése 
érdekében és a környezetvédelem érdekében szükséges kiépíteni, vagy 
átalakítani a veszélyes hulladékanyag terminálokat, továbbá úgy 
megnagyobbítani a kikötői objektumokat, hogy lehetővé váljon a szemét 
kezelése, elsősorban a nemzetközi kikötőben, de szintén más kikötőben 
is, ahol a felsoroltakra szükség lehet. 

A biztonság mértékének növelése a hajó kikötőkben a veszélyes 
anyagok káros környezeti hatásainak csökkentése érdekében, minden 
előírást be kell tartani. A kikötő felkészítése a veszélyes hulladékkal 
való gazdálkodásra nagymértékben kímélni a környezetet. 

I.12 Környezetvédelem G.12 i G.13 hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 

7.2.3 Irányítási/ szervezési intézkedések analízise 
Kód Általános 

intézkedések 
Intézkedések előtrejesztése Az intézkedések környezeti hatásvizsgálata 

Városi, elővárosi és regionális forgalom 

U.13 Közös díjfizetésü 
jegyrendszer 

Az integrált közlekedési rendszer egyik legnagyobb előnye a felhasználók 
számára, az integrált tarifarendszer bevezetése. A tarifák, kártya fajták és 
technológiák használatának integrációs szintjei (egységes jegyek, vagy 
elektromos jegyek, okos jegyek (smart cards) vagy érintés nélküli fizetési 
módok, stb.) elemezve lesznek a különböző esetekben a szakértői és 
forgalom felelősségi hatóságok által, figyelembe véve olyan lehetőségeket is, 
mint például okos jegyek, vagy „Park & Ride" szolgáltatások használata 
fizetéskor, az utcán való parkoláskor, vámzónák stb.  

Az integrált közlekedési rendszer egyik legnagyobb előnye a 
felhasználók számára, az integrált tarifarendszer bevezetése. A 
tarifák, kártya fajták és technológiák használatának integrációs 
szintjei (egységes jegyek, vagy elektromos jegyek, okos jegyek 
(smart cards) vagy érintés nélküli fizetési módok, stb.) elemezve 
lesznek a különböző esetekben a szakértői és forgalom felelősségi 
hatóságok által, figyelembe véve olyan lehetőségeket is, mint például 
okos jegyek, vagy „Park & Ride" szolgáltatások használata fizetéskor, 
az utcán való parkoláskor, vámzónák stb.  A forgalmi rendszernek így 
lehetősége van hatásosabbá és fenntarthatóvá válni. Az integrált 
közlekedési rendszer növelné a gazdasági hatékonyságot a 
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intézkedések 
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forgalomrendszer csökkentett költségeivel, amelyek láthatók a 
forgalmi dugók, balesetek csökkenésében, valamint ezek 
kilépítésében és fenntarthatóságában. A minőségibb életre való 
pozitív hatás látható lenne a forgalmi dugók csökkenésében, a 
kevesebb szennyezőanyag-kibocsátásában és a gazdasági 
életképesség növekedésében. 

U.14 

Igény szerinti 
tömegközlekedési 
lehetőségek 
bevezetése (On-
demand) 

Figyelembe véve hogy Horvátország bizonyos területein nincs elég kereslet 
rendszeres közlekedési vonalak állandó bevezetésére (faluk vagy 
kismértékben lakott területek), viszont megfelelő kereslet esetén 
közlekedésforgalmi szolgáltatások vezethetőek be (On- demand), így 
ezeken a területeken is lehetőség nyílna a közlekedési szolgáltatások 
kínálatára.  

A kereslet szerinti (On-demand) közlekedési szolgáltatások 
bevezetése, pozitívan fog hatni a vidéki területeken élő lakosok 
nagyon rossz összekötöttségű mobilitására. Ily módon a helyi lakosok 
számára (főleg idősek) lehetővé lesznek téve a közelben lévő, 
elérhető nagyobb lakott területek szolgáltatásai, hozzájárulva az 
emberek jobb életminőségéhez, ami lehetőség szerűen meggátolja a 
populáció további csökkenést. Az ilyenfajta közlekedés flexibilitása 
lehetséges hatással van a felhasználók számának növekedésére, 
továbbá a szolgáltatásokkal kapcsolatos nagyobb elégedettségre, és 
mindezek mellett lehetséges új munkavállalásra. 

U.15 Menetrend egyeztetés 
(koordinació) 

Annak érdekében, hogy növeljék a tömegközlekedés arányát a városi, 
elővárosi és regionális közlekedésben, a menetrend átszervezésére van 
szükség (pl. TAKT) a jobb összekötöttség, hatékonyság és különböző 
modalitások koordinációja céljából. További kutatások ezen okok figyelembe 
vételével és lehetőségeivel fognak foglalkozni  

Figyelembe véve hogy a városok különböző tömegközlekedési 
eszközzel rendelkeznek, a vonal hálózatok és menetrendek gyakran 
nincsenek összehangolva és jól koordinálva. Ezen problémák azon 
utasoknak okoznak gondot, akik az átszállás miatt hosszú ideig 
várakoznak, például az autóbuszból a vonatba történő átszállás miatt. 
A menetrendek összehangolása a városi tömegközlekedés integrált 
szolgáltatásához vezetne és ezzel javítaná a lakott területek közötti 
összeköttetés, amely pozitívan hatnak a tömegközlekedési eszközök 
használatára, ami által új munkalehetőségek nyílnának.  

U.16 
Az adminisztratív 
kapacitások és 
képzések 

G.10 hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 
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U.17 Új közlekedési park 
beszerzése 

Néhány kivétellel, a létező tömegközlekedési autópark öreg és elavult, 
hatékonytalan technológiai alkalmazásokkal működnek. Annak érdekében, 
hogy növekedjen a tömegközlekedés versenyképessége a 
személygépkocsikhoz képest, elkerülhetetlen az autópark modernizációja, 
valamint a legmagasabb minőségi standardok biztosítása, a biztonság és 
környezetvédelem, továbbá, hogy a korlátozott mozgásképességű személyek 
számára is elérhető legyen. Az új közlekedési park beszerzése az 
infrastruktúra jobbá tételének megítélése koordinációjában fog megtörténni. 
Ezen intézkedések fejlődésének első lépése, a jelenlegi organizációs és 
kivitelezési keret mindent felölelő elemzése, valamint releváns üzemeltetők 
fenntartása keretében, a jövőbeli követelmények elemzése, valamint a 
karbantartás és üzemeltetés terve. Miután meg lesznek határozva a pontos 
szükségletek, további kutatásokkal meg lesznek határozva a 
tömegközlekedési autópark technikai igényei. 

Az új tömegközlekedési park beszerzése növelni fogja a 
tömegközlekedés versenyképességét ami pozitívan fog hatni a 
nyomás alatt álló infrastruktúrára, a személygépkocsik számának 
csökkentésével. A felsoroltak képesek lennének az infrastruktúra 
egyes közlekedési részeinek átalakítására, a gyalogosok és biciklisek 
hasznára. A lakosok, a pozitív hatást jobb mobilitásuk révén is érezni 
fogják. Az új és minőségi járművek beszerzése szintén javítani fogja 
az utazási élmény biztonságát, az ökológiailag elfogadott modelek 
pedig, pozitívan fognak hatni a széndioxid és egyéb káros anyagok 
kibocsátására, és az emberi szervezetre. Ezen intézkedések hosszú 
távú hatása az életszínvonal növekedésében fog megmutatkozni. 

U.18 A közlekedés 
átszervezése 

Az új tömegközlekedési park beszerzése növelni fogja a tömegközlekedés 
versenyképességét ami pozitívan fog hatni a nyomás alatt álló 
infrastruktúrára, a személygépkocsik számának csökkentésével. A felsoroltak 
képesek lennének az infrastruktúra egyes közlekedési részeinek 
átalakítására, a gyalogosok és biciklisek hasznára. A lakosok, a pozitív 
hatásokat jobb mobilitásuk révén is érezni fogják. Az új és minőségi járművek 
beszerzése szintén javítani fogja az utazási élmény biztonságát, az 
ökológiailag elfogadott modellek pedig, pozitívan fognak hatni a széndioxid 
és egyéb káros anyagok kibocsátására, és az emberi szervezetre. Ezen 
intézkedések hosszú távú hatása az életszínvonal növekedésében fog 
megmutatkozni. Lehetőséget adva a konkurens személyautók használatára 
(figyelembe véve a „car sharing" lehetséges szolgáltatásait), amely fontos a 
stratégiai célok megvalósításának szempontjából és a közlekedési rendszer 
fenntarthatóságának biztosítása szempontjából is. A közlekedési hierarchia 
különböző modellei újból felül lesznek vizsgálva, a közlekedés pedig át lesz 
szervezve és integrálva, a célból hogy az alacsonyabb károsanyag-
kibocsátás miatt a tömegközlekedési eszközök előnyt élvezzenek, a 
személyautókal szemben. Egyidejűleg, több gyalogos zóna lesz kiépítve a 
városok területein, kerékpár utak mindennapi használatra, be lesz vezetve a 
nyilvános kerékpár közlekedésrendszer, a forgalmi tervek pedig, azzal a 
céllal lesznek kidolgozva hogy megfeleljenek az évszakok követelményeinek. 

A napi szinten történő utazások nagy számában a munkába, vagy 
hazafelé mene, az autóban egy személy tartózkodik ez nem 
gazdaságos közlekedési módszer a („car sharing" usluga) 
szolgáltatás bevezetésének hatásai pozitívan csökkentenék a 
forgalmi dugó által okozta nehézségeket, a környezetszennyezést és 
a hangos forgalmat.A hatások a közlekedési szektorban, pozitívan 
hatnak a biztonságos utazásra, továbbá az emberek pszichikai 
állapotára is 

U.19 Információs platformok G.11 hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1 bekezdésben a G.11 általános intézkedések hatásvizsgálata 
U.20 A nonprofit szervezetek Nonprofit szervezetek szerepe- amelyek reklamálnak az alternatív szállítási  A Nonprofit szervezetek szerepe, melyek az alternatív közlekedési 
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támogatása a 
közlekedési szektorban 

eszközök használását, a személyi kocsik viszonyban, mutatott, mint  jelentős 
számot európai városokban. Több között,. Léteznek szervezetek amelyek 
reklamálnak mindennapi bicikli használását, vannak szervezetek amelyek 
foglalkoznak az utazók jogokkal, gyalogutak karbantartásával vagy 
közlekedési felügyelettel. E szervezetek  tudnak segíteni a helyi 
adminisztrációval és forgalmi kormánnyal a tevékenységükben és a közös 
forgalmi eszközök használás  promócióban.  E szervezetek kapcsolódásával 
a döntések tervezésbe továbbra lesz megfontolva és promóció alatt.  

eszközöket javasolják jelentős javulást mutattak az európai 
városokban. Vannak olyan szervezetek akik javasolják a mindennapi 
bicikli használatát Ezek a szervezetek az utasok jogaival 
foglalkoznak, fenntartják a gyalogos közlekedés lehetőségeit és 
megfigyelik a forgalmat, a lokális szervezetek aktivitásában is 
segíthetnek, akik kötelessége a tömegközlekedési eszközök javulása. 
Az ilyen szervezetek, helyi gyűlések bekapcsolása a forgalom 
szervezésben különösen terjeszteni kellene. 

U.21 Forgalom és logisztika 
irányítása és informálás 

Az új technológiák többek között lehetővé teszik az adatok összegyűjtését a 
valós időtartamokról, közlekedési feltételek ellenőrzéséről és a 
tömegközlekedési eszköz használatáról. A célból, hogy ki legyenek 
használva az új technológiai felszerelések előnyei, olyan központok lesznek 
kiépítve, amelyek a tömegközlekedési eszközök központosított irányításáról a 
legújabb ITS berendezésekkel fognak gondoskodni. A tömegközlekedés új 
eszközei szintén megfelelően fel lesznek szerelve, az ITS platformok az 
utazások tervezésére lesznek használva, valamint modernizálni fogják a 
forgalomi jelzőket, amelyek azután integrálódni fognak a központi irányító 
rendszerben (például „Okos villanyrendőrök” vagy tömegközlekedés forgalmi 
prioritás intézkedések meghatározása). Ezen intézkedések javítani fogják a 
tervezési lehetőségeket, a tömegközlekedési eszközök felügyeletét, az 
információk felhasználását, a forgalmi ellenőrzéseket és a forgalmi dugókkal 
kapcsolatos információk összegyűjtését, továbbá tömegközlekedési 
eszközök érkezés idejét. 

Az ITS megoldás elősegíti a nagyobb áthaladhatóság áramlását, 
biztonságot és kényelmet, valamint mindent egybevéve jobb 
feltételeket biztosít az utsok számára. Az említett intézkedés, további 
pozitív hatásai az utasok informálására vonatkozik, ami jelentős 
faktorként lett felismerve az utasok nagyobb elégedettségének 
elnyerésében. Az ITS rendszer bevezetésének céljai a városi 
közegekben, többek között az energiafelhasználás és káros anyag 
kibocsátás csökkentése, valamint a városi életminőség javulása. 

U.22 
A helyi / regionális fő 
tervek áttekintés / 
frissítése(Master terv) 

A forgalom kötelező tervezésével kapcsolatban, a funkcionális régióktól és/ 
vagy városoktól meglesz követelve a rájuk vonatkozó és megfelelő fő tervek 
kidolgozása (SUMP -A fenntartható városi mobilitás terveinek fő elve). Ezen 
funkcionális régiók főterve elemezni fogja a létező közlekedési rendszer 
állapotát, figyelembe véve nem csak az infrastruktúrát, hanem a szervezési 
és működési aspektusokat is, és ezen eredmények alapján meg lesznek 
határozva a jövőbeli szükségletek. Ezen tervek létezése az alapja a 
tömegközlekedési rendszerbe való beruházásnak. A fő tervek időszakosan 
lesznek átnézve és kivitelezésük alkalmával meg kell egyezniük az 
infrastruktúra tervezésének magas szintjével,  csakúgy mint a közlekedés 
forgalom fejlesztésének stratégiájával Horvátországban. 

A fenntartható városi mobilitás tervek kidolgozásának kötelezettsége 
(master tervek) egyes területek, vagy több városok szintjén, amelyek 
a közös agglomerációs / funkcionális régióihoz tartoznak, lehetővé 
fogja tenni hogy a regionális és lokális forgalom szükségletei ki legyen 
elégítve infrastruktúrális, szervezési, operatív és reguláris 
intézkedések integrált csoportja segítségével. A master tervek 
lehetővé teszik azon célok elérését, amelyek vonatkoznak: az ágazat 
fejlődésének fenntarthatóságát biztosító alapokra, az integrált 
közlekedéstervezés minden szintű alkalmazására (nemzeti, 
regionális, lokális), a  helyi mobilitás igényeinek azonosításáre a 
nemzetközi minták kiegészítésével, valamint a horvátországi 
közlekedési forgalom Stratégiájának azonosítására, a valós 
szükségletek azonosításának fejlődésére, csakúgy mint a modern 
társadalmi-gazdasági trendeket támogató eszközöre (az idős 
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lakosság minél nagyobb számú szerepeltetése, a minden napi 
ingázók számának növelése, az egészségügyi szolgáltatások 
fejlődése, logisztika, stb.) és egyéb hasonló elvekre. 

Vasuti forgalom 

R.26 
A vasúti infrastruktúra 
használati díjának 
fizetési átszervezése 

A vasúti infrastruktúra használati díját fel lehet használni a vasúti rendszer 
fenntartásának javítására. A vasúti infrastruktúra használati díjának arányban 
kell lennie a kibocsátott környezetszennyező gázok mértékével, ezért az az 
elv használatos, hogy aki szennyez az fizet érte. A vasúti infrastruktúra 
használati díjának egyeztetése a szomszédos országok vasúti 
igazgatóságával, meg fogja könnyíteni a nemzetközi forgalmat. 

A vasúti szolgáltatások használati díjának megfizetése hozzá járulhat 
annak javulásához, valamint az infrastruktúra finanszírozási 
rendszerén keresztül menet díjból hosszú távú verseny előnyöket 
lehetne biztosítani. Az ilyenfajta menet díjakat a helyzet, a fejlettség, 
a fenntarthatóság és infrastrukturális vezethetőség 
figyelembevételével kell meghatározni. Hosszú távon az ilyent 
intézkedések pozitív hatással lennének a levegő minőségének 
javulására, a zaj csökkenésére, valamint a káros és veszélyes 
anyagok tárolására. 

R.30 
Az utasszállító 
közlekedési park 
fejlesztése 

A létező vasúti gépjárműpark elöregedett és régig hatékonytalan 
technológiákkal működik. A vasúti forgalom versenyképességének növelése 
érdekében, hasonlóan a többi forgalmi eszközhöz, szükséges a vasúti 
járművek modernizálása és az infrastruktúra előrelátható javulásának 
koordinációja. Ezen intézkedés első lépése a a szervezési és működési 
struktúrák pillanatnyi elemzése és a vasút üzemeltetők fenntartási struktúrája, 
amelyek alapján elemezve lesznek a jövőbeli szükségletek, működési és 
fenntartási tervek. Amikor meg lesznek határozva a valós szükségletek, 
további tanulmányok meg fogják határozni a vasúti közlekedési park 
specifikus technikai követelményeit. 

A tömegközlekedési park fejlesztése eredményez fogja a 
tömegközlekedési szolgáltatások szintjének emelkedését, 
alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett. A stabilabb menetrend 
és a vonatközlekedés gyakoriságának fokozása hatni fog az utasok 
számának növekedésére. A megbízható mobilitás pozitívan hat a 
minőségi szintek javulására és a lakosok utazási idejének 
csökkentésére. Az új vonatok csökkentenék a környezetszennyezés 
mértékét, valamint a az üzemanyag fogyasztás mennyiségét. 

R.31 
Az utasszállító 
közlekedési park 
fejlesztése 

A létező vasúti teherszállítási közlekedési park a legtöbb esetben 
hagyományos fedett és nyitott vagonokat használ, amelyek közül néhány 
alkalmas a kombinált szállítási közlekedésre. 

A teherszállító eszközök fejlesztése pozitívan fog hatni a az 
áruszállítás gyorsaságára. Ezen fajta szállítási rendszer 
használhatóak nagyobb mennyiségű áru transzportálására és ezzel 
csökkenti az infrastruktúrára mért nyomást. 

R.35 Az utasforgalom 
liberalizációja 

A forgalom piac folyamatos megnyílásaval esélyegyenlőséget biztosító 
minden lehetséges szolgáltatók számára, egy fő kritérium betartásával, ez a 
harmonizációs folyamat, amelyet Horvátország elnyert az európai uniós 
szabályok harmonizálása alkamával, ahogy az meg van írva a Fehér 
könyvben. Horvát közigazdasági szerveknek, csakúgy mint a szabályozó 
szerveknek és a biztonsági irodáknak is elő kell készülnie a jövőbeli 
helyzetekre. 

A személyszállítás liberalizációja összhangban van a fehér könyv 
céljaival, amely támogatja a forgalmi piacok megnyitását, amelyeknek 
célja a vasúti vállalkozások létrehozása, független igazgatással és 
egészséges finanszírozású struktúrával. Így megnagyobbodna az 
érdeklődés a vasúti forgalom iránt is, továbbá konkurensebbé tenné a 
piacon. Szintén pozitívan hatnak a minőség javítására, amely 
közvetetten hat a lakók életminőségének javítására. 

R.36 A teherszállítás 
liberalizációja 

A vasúti teherszállítás liberalizációja megkezdődött Horvátországban és a 
következő szolgáltatók aktívak a horvát piacon: HŽ Cargo d.o.o., PPD 
Transport d.o.o., Rail Cargo Carrier Croatia d.o.o., RAIL & SEA d.o.o., RTS 

A személyszállítás liberalizációja összhangban van a fehér könyv 
céljaival, amely támogatja a forgalmi piacok megnyitását, amelyeknek 
célja a vasúti vállalkozások létrehozása, független igazgatással és 
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Rail Transport Service GmbH, Train Hungary Kft, SŽ - Tovorni promet d.o.o. i 
Pružne građevine d.o.o. 

egészséges finanszírozású struktúrával.  Így megnagyobbodna az 
érdeklődés a vasúti forgalom iránt is, és csökkenteni az úti forgalomra 
nehezedő nyomást. A teherforgalom lehetséges növekedése 
eredményezne munkahelyeket, nemcsak a vasúti forgalomban 
hanem az azt kísérő iparban is. 

R.38 A menetrend/ működés 
átszervezése 

A vasúti forgalom részesedésének növelése érdekében szükséges 
átszervezini a menetrendeket (például: TAKT), hogy javuljon az 
összeköttetések hatékonysága. A funkcionális régió konceptjén keresztül 
elemezve lesz ez a lehetőség, figyelembe véve a strukturális mintákat „cél-
kiindulási pont”, valamint a működési és infrastrukturális követelményeket. 

A menetrendet szükséges összehangolni a másfajta közlekedési 
eszközök integrált utas szállítási rendszeren keresztül (IPP). Ezzel 
lehetővé téve a gyorsabb és könnyebb összekötöttetést a közös 
megállókon keresztül, amelyeken különböző társaságok járművei is 
használnának. Az IPP rendszer leggyakrabban taktikus menetrendet 
használ, valamint a az indulás időpontja a megállókból, ugyanolyan 
időközönként történnek (például minden 10,  20,  30, 60  percben). 
Pozitív hatást a lakosok életminőségének javulásán is látható lesz. 

Közúti közlekedés 
Ro. 28 Rendeletek és 

irányelvek frissítése 
G.8 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

7.2.1. bekezdésben az általános intézkedések hatásvizsgálata 

Ro. 29 Adminisztratív 
kapacitások növelése/ 
képzés 

G.10 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 30 Schengeni határok 
előkészítése/ 
alkalmazkodása 

G.9 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 31 Schengenen kívül 
határok előkészítése/ 
alkalmazkodása 

G.9 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 32 Az úthálózat 
fenntartásának 
anyagi jobbá tétele és 
útdíj-rendszere 

G.7 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 33 Információs platformok G. 11 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

Ro. 35 Az úthálózat újbóli 
kategorizációja 

Szükséges tanulmányokat kidolgozni, amelyek elemezni fogják az 
úthálózatok újbóli kategorizációját, hogy azok megfelelően tükrözzé a 
valóságot és, hogy hatékonyabbá tegyenek minden utat, valamint a rendszer 
fenntarthatóságát. 

Az utakon újbóli kategorizációja növelni a hatékonyságot és a 
rendszer fenntarthatóságát, amely javítani fogja a közlekedést és 
annak biztonságát, valamint emelni fogja a szolgáltatások 
színvonalát. Ennek az intézkedésnek a hosszú távú hatása az utat 
használóinak elégedettsége lesz.  

Ro. 36 Kivitelezés A közlekedési politika Fehér könyvében a bizottság új kitűzött célja a 2010-es A balesetek számának csökkentése, valamint a halálos balesetek 
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évben az utak biztonságát illetően az lenne, hogy a halálos autóbalesetek 
számát nullára csökkentse 2050-ig. A  kutatások kimutatták, hogy az eljárás 
fontos és hatásos módja a balesetek, halálesetek és sérülések számának 
csökkentésében, viszont a rendeleti javaslatok akkor hatásossak ha azok a 
gyakorlatban is alkalmazva vannak. 
 További kutatások meg fogják becsülni a specifikus taktikákat, hogyan 
lehetne a közvélemény bevonásával az információkat az utasok tudomására 
hozni. 

számának nullára csökkenétse a 2050-es évig pozitívan fog hatni a 
felhasználók biztonságérzetétre, valamint az út használói teljes 
elégedettséggére. 

Ro. 37 Információ gyűjtő 
rendszerek jobbá tétele G.14 hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1  fejezetben a G.14 általános intézkedések hatásvizsgálata 

Légi forgalom 

A.15 Együttműködés javítása 
a regionális szervekkel 

A balesetek számának csökkentése, valamint a halálos balesetek számának 
nullára csökkenétse a 2050-es évig pozitívan fog hatni a felhasználók 
biztonságérzetétre, valamint az út használói teljes elégedettséggére. 
Mindazok mellett, hogy a légi forgalom fő szerepét az utasforgalom és a 
távoli utazási célpontok határozzák meg, szükséges az együttműködés az 
illetékes regionális és helyi hatóságokkal, hogy javuljon a repülőterek 
megközelíthetősége, valamint hogy a repülőterek fejlesztési terv 
megegyezzen a releváns városok, vagy régiók fejlődési tervével. 

A repülőterek fejlesztési terve, a városok/ régió fejlődési tervével 
együtt pozitívan fog hatni az ő munkájukra, ennek megfelelően pozitív 
hatás várható a társadalmi - gazdasági trendek területén a 
repülőterek környezetében. 

A.16 Croatia Airlines-a 
rekonstrukciója 

A rendszer fenntarthatósága érdekében szükséges végigvinni és befejezni a 
Croatia Airlinesa rekonstrukcióját, valamint további elemzéseknek meg kéne 
könnyíteniük a cég privatizációra való előkészítését, továbbá a stratégiai 
partnerek felkutatását, akik további tőkét és érthető terveket hoznának a 
jövőbeli fejlődés érdekében. 

A rendszer fenntarthatósága érdekében szükséges végigvinni és 
befejezni a Croatia Airlinesa rekonstrukcióját, valamint további 
elemzéseknek meg kellene könnyíteniük a cég privatizációra való 
előkészítését, továbbá a stratégiai partnerek felkutatását, akik további 
tőkét és érthető terveket hoznának a jövőbeli fejlődés érdekében. A 
Croatia Airlinesa restrukturálás a működés fejlődéséhez vezet és 
megteremti a beruházás feltételeit, ami a működési folyamat pozitív 
biztosításához vezet. A restrukturálásnak lehetséges negatív hatása, 
a kevesebb alkalmazott foglalkoztatásában fog jelentkezni ebben a 
szektorban. 

A.19 Együttműködés a 
repülőgép iparral 

A repülő ipari szektor fejlődését közös innovatív projektekkel, a légi 
navigáció és a repülőgép fedélzete modernizációjával, továbbá 
kutatásokkal, környezetvédelemmel és fejlesztésével, privát 
beruházókkal való együttműködésekkel és a horvát kormány ezen 
célú alap fontjaival kell elérni. 

A repülőgépipar modernizációs ágazata pozitívan fog hatni az 
utasok számának növekedésére és a könnyebb áruforgalomra. 
Ez nagyobb forgalmi sűrűséget és a repülőgép járatok nagyobb 
kihasználhatóságát okozná, valamint a repülések alacsonyabb 
árát és költségeit jelentené. Fontos a kisebb légitársaságok 

A.20 Légiforgalom irányítás, 
Egységes európai 

A koordinációs fejlesztések nemzeti tervének  kiépítése a SESAR 
alkalmazásával és a központosított szolgáltatások konceptusával. A nemzeti 

Egységes európai égbolt - SESAR az EU országok által 2004- ben 
megindított iniciatíva a repülőterek jobb irányíthatóság érdekében, 
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égbolt - SESAR prioritás politikai definíciója a FAB CE keretében javítása és együttműködés a 
szomszédos országokkal és más területeken.Függetlenül a Horvát légi 
hajózási irányítás Kft. versenyképességétől a regionális szolgáltatókkal 
szemben és hasonló nagyságú cégeknél szükséges a kapacitás növelése a 
megfelelő biztonsági standardok elérése, együttműködés a határokat illetően, 
továbbá irányító oktatási centrumok kialakítása. 

függetlenül a határoktól egy közös európai légtér kialakulásához 
vezetne és átformálná a létező légterek modelljét, amely csökkentené 
a késést, csökkenteni az árakat a forgalom nagyobb mértéke mellett, 
valamint növelné a biztonság mértékét, továbbá csökkentené a 
környezeti hatásokat.  

A.21 Tudatosság növelése a 
vevői elégedettségére 

A vásárlók elégedettséghez elérése érdekében szükséges felügyelni a 
szolgáltatások minőségét akulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) 
segítségével. Ennek segítségével meg kellene tudni határozni az alacsony és 
a magas szezon közötti különbséget (ha létezik), az utasok igényeit, 
meglátása szerint lehetőségeket, stb. Az adatokat nyilvánossá kellene tenni 
és tartalmazniu kellene a folyamatban szereplő nyilvánosság véleményét.  

A stratégia célok, beleértve, a vasúti közlekedés cél, definiált fő 
teljesítménymutatókat, teljesítményének mérésére. Meg kell 
határoznia a további mutatókat, a potenciális ügyfél további 
követelményei azonosítása érdekében. 
Az intézkedés következtében nő a szolgáltatások minőségét, ami 
meg fog felelni a felhasználó elvárásainak. 

A.22 
A repülőterek anyagi 
fenntarthatóságának 
növelése 

G.7 hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1. fejezetben a G.7 általános intézkedések hatásvizsgálata 

A.23 A környezeti hatás 
korlátozása G.12 i G.13 hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1  fejezetben a G.12 és G.13 általános intézkedések 

hatásvizsgálata 

A.24 
A repülőtértől fő 
terveinek frissítése/ 
felülvizsgálata 

Az infrastruktúra forgalom növekedése kulcsfontosságú a horvátországi 
repülőterek fejlődésében és fenntarthatóságában. A repterek Főterveiben 
minden esetében az első lépés a koordinációs munkálatok és tevékenységek 
megítélése. A Fő tervek befejeztével a következő lépés a tervek 
kivitelezésének koordinálása és fontossági sorrendbe állítása.  

Koordinációs intézkedések és tevékenységek, a repülőterek Fő 
tervénében, akárcsak a rangsorolási akciótervek,  okozhatják a 
szolgáltatások minőségének javulását, és ezáltal hozzájárulhat a 
nagyobb vevői elégedettséghez. 

A.25 
Együttműködés / 
megállapodások más 
nemzetközi 
repülőterekkel 

Bár a horvát repterek konkurensek a szomszédos országokkal szemben, 
mégiscsak szükséges az együttműködés a határa átkelőhelyek 
ellenőrzésében és a biztonsági standardok kielégítésében, amelyek mindenki 
érdekében áll. Lehet hogy lehetséges lesz elérni specializálódási 
megállapodást, például áruszállító repülőterek, operatív bázisok légi 
szállítóknak, stb. 

Együttműködési megállapodás más nemzetközi kikötő kell, a 
személyi és teherforgalom növekedését fogja okozni, amivel 
közvetetten nőnek a munkavállalási lehetőségek. A határátkelő 
helyek és a jobbá tett biztonsági standardok meg fogják növelni az 
utasok biztonságérzetét. 

Pomorski promet 
M.17 Együttműködés a 

hajó gyártással 
A Hajózási ágazat támogatása közös innovatív hajózási és hajó 
építési projektekkel, kutatásokkal és fejlesztésekkel, valamint a 
környezetvédelemmel,  magánbefektetők részvételével és a horvát 
kormány speciális ezen célú alapok segítségével lehet elérni.Nagyobb 
figyelmet érdemes áldozni a hajó flottája modernizációjára és 
innovációs technológiáira,  továbbá az új technológiai standardoknak 
megfelelően az információs szolgáltatásokra, 

A hajó fedélzetén ek modernizációja új innovatív technológiák 
kerülnek bevezetésre, amelyek megfelelnek a legmagasabb 
technikai elvárásoknak és pozitívan fognak hatni a károsanyag 
kibocsátás kibocsátásara. 
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M.18 Stratégiai tengeri 
meghatározások 

A horvát tengerészeti stratégiának és az intermodális közlekedési 
stratégiának fejlődnie kell acélból, hogy növekedjen az intermodalitás és 
a tengerészeti közlekedés megközelíthetőség. A kikötők fejlődésének 
tervezése nemzetközi gazdasági fontosságú (Rijeka, Sibenik, Zadar, 
Split, Ploce, Dubrovnik), valamint egyeznie kell a nemzeti fejlődés 
programmal és a közlekedési infrastruktúra fejlődési terveivel. Szükséges 
kidolgozni rizikó értékeléseket a hajózás biztonságáról és a tenger 
szennyezéséről, amelyet a tengerészeti forgalom okoz, továbbá javasolni 
kell kockázat irányítási javaslatokat,  osztályozni a területek terveit, 
valamint optimálisan méretezni a projektet, a biztonságos hajózás 
rendszerét és intézkedéseit valamint a tenger szennyezés védelmét. 

A kikötő fejlesztés tervezése nemzetközi gazdasági jelentőséggel 
bír, melynek összhangban kell lennie a Nemzeti Fejlesztési 
tervvel, amely Horvátország speciális nemzetközi gazdasági 
érdeke, valamint a tengeri és a part menti területek 
környezetvédelmi programja . 

M.20 Műveleti tervek javítása 
(hajók átirányítása, stb.) 

A horvát hajózási ágazat legfontosabb része az utasforgalom, amire ki kell 
dolgozni egy megfelelő tervet, ami optimalizálja az útvonalakat, 
együttműködést biztosít a többi közlekedési rendszerrel és az érintett 
szárazföldi városokkal. Hajó igazgatás esetében figyelembe kell venni a, 
szigetek közötti új vonalak létesítését vagy betiltását. Függetlenül attól hogy a 
tömegközlekedési szolgáltatások terveken javítani kell, figyelembe kell venni 
személyszállító hajó valamit sétahajó szükségleteit, hogy ne keletkezzen a 
forgalmi dugók a kikötőben. 

A tengeri közlekedés szervezetének összhangban kell lennie a 
városok tömegközlekedési rendszerével, ami pozitívan hat az utasok 
áramlására és az utazás kényelemére. A felsorolt intézkedések 
hozzájárulnak a szigetek fejlődéséhez és a partokkal való 
összekötöttséghez.  

M.21 
IT-rendszerű 
forgalomirányítás, 
VTMIS 

Az ITS  forgalomirányítási rendszer (intelligens transzport rendszer) nyilvános 
tengeri közlekedési szükségletei számára, fejlesztéseket igényel. A tengeri 
biztonsága és ökológiai védelem javulása történhet a szomszédos 
országokkal való együttműködés alkalmával, a horvát parti rádió 
modernizációjával, a megfigyelő rendszerek továbbfejlesztésével és a 
tengerészeti forgalom irányításával VTMIS, továbbá a megfigyelő 
szolgáltatások céljai fel térképezve, valamint a horvát műszaki és 
üzemeltetési szempontból, a ökológiai halászati övezetek védelme. Tovább 
szükséges létesíteni egy korai fázisú felderítési rendszert, amelyek 
eloszlatnák a biztonsági kockázatokat a tengeri közlekedésben. A fejlődés 
kialakításán keresztül az elektromos navigációs fogalmak összegyűjtésével, 
a hajózás biztonságát illető elemzések adatainak megosztásával, különösen 
körutazásokra induló hajók esetében. 

A tengeri forgalom irányítása (IT rendszerek) intelligens transzport 
rendszerekkel, valamint automatikus hajó azonosító rendszerekkel 
(VTMIS), mint a horvát party rádió vétele modernizációja is jobbá 
fogja tenni a tengerészeti közlekedés feltételeit, amely pozitívan fog 
hatni a hatékony irányításra és az alkalmazottak elégedettségére. 

M.22 
Tengerészeti oktatási 
rendszer és képzés 
javítása (MET) 

G.10 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 

M.23 Kapacitás építés és G.10 hatálya alá tartozó általános intézkedések 
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képzés 

M.24 A tengeri közlekedés 
átszervezése  

G.7 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

M.25 információs adatbázis 
platform 

G.11 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

M.26 Szerződések a 
koncessziós 

G.8 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

M.27 
Hivatali ellenőrök, 
együttműködve a SAR-
al (Keresés és mentés) 

G.3 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

M.28 
A Hajózási eszközök 
modernizációja (az 
energiahatékonyság 
növelése) 

A hajóipart biztonságos és fenntartható módon kell fejleszteni. A cél a 
megfigyelő biztonsági rendszer hatékonyabbá tétele, valamint a horvát 
hajózás objektumok védelmi rendszere, továbbá a hajók 
energiatakarékosság szintjét tovább fejleszteni. Szükséges kialakítani olyan 
rendszert, melynek célja a technikai felügyelet a legmagasabb európai 
nemzeti biztonsági standardoknak megfelelően a horvát hajóközlekedésre 
vonatkozóan és annak bebizonyította prioritásairól. Létre kell hozni egy 
hatékony rendszert amelyek követi a hajókat. 

A Hajózási eszközök modernizációja, az energiahatékonyság 
növelése, csakúgy mint az egész rendszer technikai megfigyelése 
pozitívan fog hatni a mérgező anyagok kibocsátásának csökkenésére 
és a környezetre amely közvetetten hatni fog az életszínvonal 
javulására és a víz minőségére. 

M.29 
Együttműködés / 
Megállapodások más 
nemzetközi kikötőkkel 

A horvát kikötők forgalmának növelése érdekében nagyobb versenyképesség 
elérése a nemzetközi piacokon, továbbá összehangolásuk a legújabb kikötői 
technológiákkal, elkerülhetetlenül fogja növelni a más nemzetközi 
repülőterekkel való együttműködést az Adriai tengeren. 

Együttműködés vagy megegyezés más nemzetközi repülőterekkel 
növelheti a tömeg forgalmat és áruforgalmat, amellyel növeli a 
munkahelyek számát a tengerészeti közlekedés szektorában. 

M.30 
Pénzügyi 
fenntarthatóságának 
növelése 

G.7 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

7.2.1. fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 
M.31 A fejlesztési koncepció 

fenntartása G.5 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

M.32 Adatgyűjtés javítása G.14 hatálya alá tartozó általános intézkedések 
Belvízi közlekedési útvonalak 

I.13 Nemzeti jogi keretek 
összehangolása és 
szabályok alkalmazása 

G.8 hatálya alá tartozó általános intézkedések 7.2.1.  fejezetben az általános intézkedések hatásvizsgálata 

I.14 
Adminisztratív 
kapacitások növelése 
képzése 

G.10 hatálya alá tartozó általános intézkedések 

I.15 Anyagi fenntarthatóság G.7 hatálya alá tartozó általános intézkedések 
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javítása 

I.16 
Együttműködés a 
horvát hajósokkal 

A horvát hajósok támogatása eléréséhez szükségesek közös innovatív 
projektek a hajózás, vagy hajóépítés területén, kutatások, környezetkímélő 
fejlesztések, együttműködés privát beruházókkal, Horvátország kormányával, 
az erre a célra létező fontok alapjából. Szükséges több figyelmet szentelni a 
úszó eszközök modernizációjár, a közlekedési technológiák innovációjára és 
az új technológiai standardok elérésére. 

A hajó korszerűsítése, az innovációs technológiák a közlekedésben, 
az új technológiai standardok elérése hosszú távon pozitívan fog 
hatni a káros anyag kibocsátásra, és ezzel a levegő és a víz javulását 
fogja okozni.  A levegő javulása jobbá teszi az élet körülményeket. 

I.17 Információs platformok G.11 hatálya alá tartozó általános intézkedések 
Hatástanulmány általános intézkedéseinek előterjesztése a 
7.2.1.fejezetben 

I.18 
A szállító társaságok 
támogatása a belső vízi 
útvonalakon 

Szükséges megállapítani a támogatási eszközöket, amelyek megkönnyítik a 
hajósok integrációját az európai közlekedési piacon. Annak érdekében hogy 
ösztönözzék a belvízi szállítás szükségleteit, szükséges alkalmazni a fiskális 
politika más intézkedéseit is ebben az ágazatban, különösen az üzemanyag 
árával kapcsolatban. 

A problémák és a korlátozások a belvízi hajózási utak fejlődésében 
csökkentett érdeklődést mutat a hajósok számára. Ezt a problémát 
legjobban a hajósok érezhetik, de ez valójában sokkal szélesebb 
köröket, más szereplőket is érint a folyami forgalomban.  A támogatás 
kialakítása és a belvízi közlekedési utak ösztönzése pozitív hatással 
lesz erre a szektorra, különösen az általa kínált munkavállalási 
lehetőségek miatt. 

I.19 Átszervezési szektor G.7 hatálya alá tartozó általános intézkedések 
Hatástanulmány általános intézkedéseinek előterjesztése a 
7.2.1.fejezetben 

I.20 

Hajó fedélzete 
nagyobbítás a hajózási 
biztonság felügyelete 
érdekében és 
környezetvédelmi hajók 

A hatékony megfigyelés elérése érdekében  a hajózás biztonsága és 
ellenőrzése valamint jelzőberendezések beépítése és üzemeltetése 
szükséges a hajók számának növelésében és azok biztonságának 
felügyeletében, valamint a környezetvédelemben. 

A vízi járművek fedélzeténnek megnagyobbítása, a biztonsági 
felügyelet és a környezetvédelem szempontjából is javulni fog a az 
úszó eszközök felügyelet, csakúgy mint a a védett Hajózási útvonalak 
megfigyelés a közlekedési eszközök károsító hatásuk szempontjából, 
ezért ezen intézkedés kivitelezése közvetetten hat szennyező 
anyagok csökkenésre. 

I.21 
Együttműködés/ 
megegyezések más 
nemzetközi 
repülőterekkell 

A Száva, Dráva, a Duna és Una folyók egyes részein határfolyók, ezért 
szükséges a szomszédos országokkal közeli együttműködés, különösen a 
biztonság területén és az információs szervíz szótárak alkalmazásában. A 
horvát kikötő közel együttműködése a belső vizeken, más nemzetközi 
kikötőkkell szintén szükséges ahhoz, hogy a versenyképesség elérhető 
legyen a nemzetközi piacokon is, a legújabb kikötői technológiának 
megfelelően. 

Együttműködés/ megállapodás más nemzetközi kikötőkel, a forgalom 
és áruszállítás növekedéséhez vezethet, ezáltal a belső vízi forgalmú 
utakon munkahelyeket kínál. 
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7.2.4 Környezetvédelmi hatás értékelés a területi intézkedésekről 
A beavatkozások hatásai, amik a felsorolt intézkedésekből fakadnak a táblázat alján vannak bemutatva a környezet minden maghatározott összetevőére, a táblázat alatt 
következnek. 
Kod Mjera Opis mjere 

Željeznički promet 

R.1 
Zagreb – Državna granica sa Slovenijom prema 
Ljubljani (TEN-T osnovna mreža/TEN-T Mediteranski 
koridor/ Paneuropski koridor)  

Az M101  vonal része a TEN-T hálózatnak és az RH1 folyosóknak, és az egyike a legfontosabb nemzetközi 
összeköttetéseknek Zágráb felé, és ez az egyetlen városi csomópontja a TEN-T vasúti alaphálózatnak Horvátországban. Az 
RH1 történelmileg a legfontosabb folyosó az utasforgalmat tekintve. Mivel, mint a horvát csatlakozás forgatókönyve a 
schengeni övezethez, növeli a forgalmat ezen a vonalon. Míg a fejlődés konkrét tevékenységei, azaz a sínjavítás miatt tény, 
hogy jelenleg egyes részek az M101 vonalon 60 km / h sebességkorlátozás alatt állnak. A funkcionális régiók konceptjén 
keresztül meglesznek becsülve a technikai követelmények, amelyeket ki kell elégíteniük a megengedett sebesség 
kapacitásának szempontjából, figyelembe véve a gazdasági és economia aspektusokat is. Mivel ez a vonal a teherszállítás 
szempontjából is fontos ki kell elégíteni a minimális technikai feltételeket, mely tengelyterhelése 22,5 t/o, a használt fogadó és 
továbbító pályák hossza pedig 750 m, ERTMS. 

R.2 Zagreb - Karlovac (TEN-T alap hálózat/TEN-T 
Mediterániái korridor/Pan-európái korridor Vb) 

Korridor amely köti Zagrebt és Rijekát, elsősorban fontos a teherforgalomra és részben külvárosi utazási forgalomra. Analízis 
azt mutatja, hogy a külvárosi utazási forgalom vonatkozik a Zagrebtől Karlovacig való részre. Jelenleg e vasút M202 része 
egysínes, ami határozza meg a potenciált a kapacitások emelésre. Várható, hogy e vasút fontossága a teherforgalomra 
emelkedik középtávban és hosszútávban, tekintetbe véve, hogy Rijeka határozott, mint fő horvát kiköto az TEN-T hálózatban. 
További tanulmányok fognak elemezni a tervezett sebességet és kapacitásokra való szükségeket, tekintetbe véve a 
gazdasági és ökológiái nézőpontokat. A kapacitások emelésen kívül, teherforgalomra szükséges, hogy a sínek elégedetté 
tesznek következő technikái kritériumokat: a tengelyi terhelése (teher tengelyenként) 22,5 t/t ; ERTMS;  a vasúti sín hasznos 
vételi-szállítási hosszúsága a logisztikái konceptust tekintetbe véve.. 

R.3 Karlovac  Rijekáig (TEN-T alap hálózat/TEN-T 
Mediterániái korridor/Pan-európái korridor Vb) 

Analízis azt mutatja, hogy e korridor része, amely köti Zagrebt és Rijekát, elsősorban használják a teherforgalomra. Jelenleg e 
vasút M202 része egysínes és elektrifikált, és egyik részeken a sebesség határa 50km/h. Rijeka meghatározok min alap 
horvát kikötő az TEN-T hálózatban, és így várható, hogy e vasút fontossága a teherforgalomra emelkedik középtávban és 
hosszútávban.. Azért szükséges tejesíteni következő technikái kritériumokat: : a tengelyi terhelése (teher tengelyenként) 22,5 
t/t, ERTMS;  a vasúti sín hasznos vételi-szállítási hosszúsága a logisztikái konceptust tekintetbe véve.  További tanulmányok 
fognak elemezni a tervezet sebességet és szükségeket kapacitásokra. Tekintetbe véve a gazdasági és ökológiái 
nézőpontokat. darske i ekološke aspekte. 

R.4 Vasúti hálózat Rijeka körül 
Jelenleg előzetes analízisek alapján, létezhet potenciált a vasúti csomópont Rijeka reorganizációra, külvárosi 
vonalak bevezetésével, ahol modális átlépésnek a személyi kocsiktól van első helye. Extra analízisek kellenének 
kutatni vasúti kapacitást, tekintetbe véve a logisztikái konceptusát és Rijeka kikötő terminál kapacitásokat. 
Megmaradt kapacitást lehet használni a regionális utazási szállításra. Szlovéniával való kapcsolatok javulást 
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Kod Mjera Opis mjere 

szükséges kiegyenlíteni az R.2 és R.3 intézkedésekkel. 

R.5 Zagreb - Križevci (TEN-T alap hálózat/TEN-T 
Mediterániái korridor/Pan-európái korridor Vb) 

Korridor amely köti Zagrebt és Rijekát kelleti Európával Magyarországon át, elsősorban fontos a teherforgalomra 
és részben a külvárosi forgalomra.  Analízis azt mutatja,hogy e korridor részen külvárosi utazások legtöbbnyire 
Dugo Selóval 0kötöttek (15 568 utazási vonat 2012-ben) és Križevcivel (11516 utazási vonat 2012-ben) Jelenleg e 
M201 vasút része kétsínes Dugó Selótól és egysínes Križevciig. E tény határozza meg potenciált a kapacitások 
emelésre, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy e vasút fontossága a teherforgalomra emelkedni fog 
középtávban és hosszútávban, hiszen hogy a Rijeka határozott mint alap horváti kikötő az TEN-T hálózatban. 
.Hiszen, hogy e vasút fontos teherforgalomra is, a kapacitások emelésen kívül, szükséges tejesíteni következő 
technikái kritériumokat: a tengelyi terhelése (teher tengelyenként) 22,5 t/t; a vasúti sín hasznos vételi-szállítási 
hosszúsága 750 m, ERTMS. 

R.6 
Križevci –állami határ a Magyaroszággal 
Budapest feléi (TEN-T alap hálózat/TEN-T 
Mediterániái korridor/Pan-európái korridor Vb) 

Analízis azt mutatja, hogy e korridor része amely köti Zagrebt és Rijekát a kelleti Európával Magyarországon át 
legfontosabb a teherforgalomra és részben a külvárosi forgalomra. Magyarország éppen dolgozik az e korridor 
további fejlesztésén (Gysev hálózat fejlesztése és Szekesfehervar – Boba vasút fejlesztése). Jelenleg e vasút 
M201 része elsősorban egysínes és elektrifikált, és egyik részeken a sebesség határa 80 km/h.. Rijeka 
meghatározott mint alap horvát kikötő az TEN-T hálózatban és azért várható hogy e vasút fontossága a 
teherforgalomra emelkedni fog középtávban és hosszútávban. E ok miatt, fontos teljesíteni következő technikái 
kritériumokat: a tengelyi terhelése (teher tengelyenként) 22,5 t/t; a vasúti sín hasznos vételi-szállítási hosszúsága 
750 m, ERTMS. 

R.7 Zagreb - Novska (TEN-T alap hálózat/Pan-európái 
korridor X) 

Vasutak M102 és M103 alap TEN-T hálózat részei és RH1 korridor részei és azért egyik a fő nemzetközi kapcsolatokban 
Zagreb felé. Egyedi városi csomópont az alapi vasúti TEN-T hálózatának Horvátországon. RH1 történelmileg is legfontosabb 
korridor volt az utazási forgalmat tekintve hosszabb távolságokban (több mint 59.000 utazási vonat Zagreb és Dugo Selo 
között 2012-bén). A jövői szcenárium, mint Horvátország való belépése a Schengeni terepre, emelni fog a forgalom mértéke e 
vasútvonalon. Habár teremtenek meghatározott tevékenységek a Dugo Selótól Novskáig való vasútvonala tökéletesítés 
irányban, a tény, hogy most vasútvonal egyik részeinek a sebesség korlátozása 50 km/h-ig. További kutatások fognak 
elemezni a tervezett sebességet és kapacitásokra való szükségeket, a gazdasági és ökológiái nézőpontokat tekintve. Hiszen 
e vasútvonal fontos a teherforgalomra is, szükséges a következő minimális technikái kritériumok létrehozása: a tengelyi 
terhelése (teher tengelyenként) 22,5 t/t; a vasúti sín hasznos vételi-szállítási hosszúsága 750 m, ERTMS. 

R.8 Novska – Állami határ Szerbiával (TEN-T alapi 
hálózat/Pan-európái korridor X) 

M105 vasútvonal az alapi TEN-T hálózat és RH1 korridor része és egyik a fő internacionális kapcsolatok Zagreb felé között. 
RH1 történelmileg legfontosabb korridor az utazási forgalmat tekintve hosszabb távolságokban. A jövői szcenárium, mint 
Horvátország való belépése Schengeni terepre vagy a szomszédi országok például Szerbia, Európái unióba való belépése, a 
forgalom mértéke e vasútvonalon fog emelni. Jelenleg az M105 vasútvonalnak két vasúti sínje van a Novska és Tovarnik 
között, és amely a határátlépésként Horvátország és Szerbia között szerkesztett az alapi vasúti hálózaton. További kutatások 
fognak megállapítani a technikái igényeket, amelyeket kell létrehozni, a gazdasági és ökológiái nézőpontokat tekintve.  Hiszen 
e vasútvonal fontos a teherforgalomra is, szükséges a következő minimális technikái kritériumok létrehozása: a tengelyi 
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terhelése (teher tengelyenként) 22,5 t/t; a vasúti sín hasznos vételi-szállítási hosszúsága 750 m, ERTMS. 

R.9 Állami határ Magyarországgal – Osijek – Állami 
határ Bosznia és Hercegovinával (TEN-T átfogó 
hálózat/alap hálózat/Pan-Európái korridor Vc) 

M303 vasútvonal az alapi TEN-T hálózat része Horvátországon, és Slavonski Šamac a határátlépés a Bosznia és 
Hercegovinával való az alapi vasúti hálózatának. Az M301 és M302 vasútvonalak az átfogó hálózatnak részei, de szolgálnak 
mint egy kapcsolat Bosznia és Hercegovina – Horvátország – Magyarország irányban, következő Pan-Európái korridor Vc, 
NPM mutatja, hogy jelenleg nem létezik forgalmi szükség. E nemzetközi korridor potenciálja fog emelni ha a mostani 
Schengeni határok fognak mozdulni a mostani helyzetet tekintve.  

R.10 
Regionális kapcsolat Vinkovci - Vukovar (TEN-T 
alap hálózat/hozzáférés a Pan-Európái korridor 
X-hez) 

Az M601 Vinkovci – Vukovár vasúti sík fog szolgálni, mint vasúti sík, amely köti az RH1-et és egyedi horvát belső vizek kikötőt 
az alap TEN-T hálózatának a Dunán, Vukovar. A jövői szcenáriumok a vukovári kikötő fejlesztés kapcsolatban, emelni fognak 
a teherforgalom fontosságát e vasúti síkon középtávon és hosszútávon. További tanulmányok fognak értékelni a technikái 
igényeket, amelyeket kell létrehozni, a gazdasági és ökológiái nézőpontokat tekintve. Hiszen e vasúti vonal fontos a 
teherforgalomra is, szükséges a következő minimális technikái kritériumok létrehozása: a tengelyi terhelése (teher 
tengelyenként) 22,5 t/t; a vasúti sín hasznos vételi-szállítási hosszúsága 750 m, ERTMS.. 

R.11 Zagrebi csomópont 
A jelenlegi horvát vasúti hálózat konfigurációja és a tény, hogy a Zagreb egyedi városi csomópont a TEN-T alap hálózatának, 
tanúsítják mennyibe fontos a horvát főváros az egész forgalmi rendszerben. Azzal a céllal, hogy emeljen a vasút fontossága a 
regionális kötésben és a városi forgalmi rendszerben, további tanulmányok fognak elemezni különleges tételeket amelyeket 
kell teljesíteni.  

R.14 Zagreb Fő pályaudvar 
Zagrebi Fő pályaudvarának kell tartani fő szerepet nem csak a forgalomba nagyobb távolságokban, hanem a helyszíni és 
regionális forgalomban is. Valószínűleg szükséges a jelenlegi hozzáférések és platformok adaptációja és utazók mozgása 
tervezés a pályaudvarban és pályaudvar kívül a modális csomópont haszon céljába. Különleges technikái igények lesznek 
eredmény a további tanulmányoknak, amelyek a gazdasági és ökológiái nézőpontokat fognak tekintetbe venni.  

Cestovni promet 

Ro. 1 A Gradiškánál való híddal kötés 
A híd Gradiškánál a Sava folyón át, a kocsiút korridor magyar határ – Virovitica – Okučani –Bosznia és Hercegovinái határ 
(Stara Gradiška) része. E kocsiút elhelyezkedett a jelenlegi D5 állami kocsiút korridoron, és a híd a nemzetközi megállapodás 
Horvátország és Bosznia és Hercegovina között kötő része. Bosznia és Hercegovina köztársaság már végezte az autópályát 
Banja Lukától (BIH) Gradiškáig, de szükséges építeni a tervezett hidat, hogy az autópálya Bosznia és Hercegovinából kösse 

Ro. 2 A5 Osijek – Állami határ Magyarországgal Pécs TEN-
T átfogó hálózat/Pan-Európái korridor Vc) 

A5 autópálya az átfogó TEN-T hálózat és Pan-Európai korridor Vc része. A5 összes távolsága 86,8 km és terjed a Bosznia és 
Hercegovina határtól Osijekon, Beli Manastiren át a magyarországi határig. Az autópálya különféle részek a különböző 
epítkezési fazisokban.  A legkorábbi építési fázisban e autópályának az Osijek – magyarországi határ része, Osijek-Beli 
Manastir (24,6 km) része és Beli Manastir – magyarországi határ (5 km ) része. Más részek, mint a híd a Dráva folyón át való 
híd is (2,4 km hosszúságú), a tervezett korridor részei és az építkezés alatt vannak. A funkcionális régiók konceptus által, 
elemezni fognak a végzési fázisokat és a megmaradt részek időbeli ütemezést, és szükséges technikái paramétereket, 
tekintetbe nézve az elvárt igényeket és a gazdasági és ökológiái nézőpontokat, például tervezet részt amely átmegy a  Natura 
2000“ részeken át.  

Ro. 3 A5 az A3-tól a Bosznia és Hercegovinával való állami A5 autópálya az átfogó TEN-T hálózat és Pan-Európái korridor Vc része, és a Svilaj megjelölt, mint a határátlépése az EU 
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határig (TEN-T átfogó hálózat/Pan-Europái korridor 
Vc)  

alap hálózatának. Az A5 autópálya összes hosszúsága 86,8 km és terjed a Bosznia és Hercegovinával való határtól Osijeken, 
Beli Manastiren át a magyarországi határig. Az autópálya különféle részek különböző építkezési fázisokban. Srdenactól (A3 
autópálya) a Bosznia és Hercegovináig való rész 3,5 km hosszú és most van építkezés alatt. E rész magába foglal a Sava 
folyón át való hidat (660 m hosszú). A szerződés odaítélése, e hídépítkezésre, éppen van a közös beszerzés folyamatban. Az 
autópálya rész a Bosznia és Hercegovinái oldalon már épített.  

Ro. 4 A7 Križišće - Žuta Lokva (TEN-T átfogó 
hálózat/Adriai-Jón útvonal) 

NPM eredmények azt mutatják, hogy vannak különleges áteresztő hiányok a megjelölt korridoron, főleg a turisztikái 
szezonban, és amelyek kötöttek a helyi/regionális forgalommal (rövid turisztikái utazások is beleszámoltak. Azért, különleges 
interferenciák a korridorban esetleg szükségesek azzal a céllal, hogy emeljen a szolgáltatási szint. A funkcionális régiók 
koncepción keresztül, a problémák lesznek azonosítottak és további különleges tanulmányok határozni fognak a technikái 
paramétereket, tekintetbe véve az elvárt igényeket és a gazdasági és ökológiái nézeteket, különösen ortográfiái jellemzőket a 
nagyon komplex parti terepfelszíneknek.   

Ro. 5 A11 Lekenik - Sisak A11 Zagreb – Sisak autopálya, 41,9 km összes hosszúságú, elválasztott 3 részre: Jakuševec - Velika Gorica dél 10,9 km 
hosszúságú, Velika Gorica - Lekenik 20,2 km hosszúságú és Lekenik - Sisak 10,8 km hosszúságú. A forgalomban vannak két 
részek Jakuševec - Velika Gorica dél és Velika Gorica dél - Lekenik, 31,1 km összes hosszúságú. A funkcionális régiók 
konceptuson keresztül, elemezve lesz a Sisakig való autópálya kiépítés szüksége. Ebben az esetben különleges tanulmányok 
fognak határozni a végzési fázisokat és a megmaradt részek időbeli sorát intermodális nézőpontban, és szükséges technikái 
paramétereket is, tekintetbe véve az elvárt igényt és a gazdasági és ökológiái nézőpontokat“. A végzési fázisokat és a 
megmaradt részek időbeli sorát meghatározni fognák a funkcionális régiók konceptus keresztül. 

Ro. 6 DC 10 Vrbovec - Križevci - Koprivnica – Állami határ 
Magyarországgal Kaposvár felé 

DC10 állami kocsiút korábban volt A12 autópálya kategóriában. A12 autópálya részben épített autópálya középső 
Horvátországon, észak - kellet felé Zagrebtól, és terjed Vrbovec város felél.  Kétsávos autóút 23 km hosszúságú épített A4 
autópálya és Sveta Helena között. DC10 állami autóút nyugati ága az úgynevezett „Podravinái üpszilonnak“, ahol tervezett, 
hogy a kelleti ága lesz DC12 és hogy végre kösse a Zagrebt a magyar határral Kaposvár felé. A korridor osztott néhány 
részre és a projektumi dokumentációvégzési fázisok (projektum és engedélyek), különböznek egyik résztől másik részig.  

Ro. 7 DC 12 csomópont Vrbovec 2 - Ivanja Reka - Vrbovec 
- Bjelovar - Virovitica – Állami határ Magyárországgal 
Barcs felé 

DC12 állami kocsiút az ügynevezett „Podravinái üpszilonnak“ kelleti ága, ahol tervezet, hogy a nyugati ága legyen DC10 és, 
hogy végre kösse a Zagrebt a magyarországi határral Pécs felé. Jelenleg nem kész csak a Vrbovec 2 csomópont és a kezdő 
(nyugati) DC12 állami kocsiút része. A korridor maradéka osztott néhány részre és a projektumi dokumentáció végzési fázisok 
(projektum és engedélyek) különböznek egyik résztől másik részig. A funkcionális régiók konceptus keresztül megállapítani 
fognak a végzési fázisokat és a megmaradt részek időbeli sorát és szükséges technikái paramétereket, tekintetbe véve az 
elvárt igényeket és a gazdasági és ökológiái nézőpontokat.  

Ro. 8 Fő zagrebi hálózat reorganizációja Zagreb a Horvátország Köztársaság fővárosa és fő kocsiutak korridorok csomópontja. Jelenleg minden autópálya korridorai 
kötötték a fő zagrebi körgyűrűn keresztül, amelynek Horvátországon legnagyobb forgalmi terhelése van. Fő kocsiút hálózatot 
a városban szükséges újraszervezni, tekintetbe véve a funkcionális régiók konceptusa által kiszámított hatásokat. 

Ro. 9 D2 az állami határtól Szlovéniával az állami határig 
Szerbiával 

D2 jelenleg állami kocsiút tranzit forgalomra Horvátország északi részekben. Terjed a határátlépéstől Szlovéniával Dubrava 
Križovljanska a nyugaton, Varaždin, Osijek, Vukovaron át és végzi az Ilok – Bačka Palanka hídon a határátlépésen 
Szerbiával. D2 legnagyobb része párhuzamos Drávaval (Podravinái főútvonal).  Lényeges intenzitása nagyon magas 
teherforgalom mérete hatol a jelenlegi D2 rész jellemzőkre, amit láthatóan csökkenti a biztonsági szintjét. Terveznek új 
korridort D2-re de a funkcionális régiók konceptusa keresztül meghatározni fognak építkezési fázisok és út részek időbeli 
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sorrendek és szükséges technikái paraméterek, tekintetbe véve az elvárt igényeket és gazdasági és ökológiái nézőpontokat. 
E kocsiút meghatározott részeken NPM eredmények mutatnak áteresztő erő hiányát.  

Ro. 10 Rijekái hálózat reorganizációja A Rijekái kocsiút csomópontja egyik a fő forgalmi csomópontja Horvátországon és neki van fontos szerepe a horvát 
autópályák hálózata kötésében: A7 autópálya köti A8 autópályát (Isztriái üpszilon) és A6 autópályát (Rijeka - Bosiljevo). 
Rijeka kikötő legfontosabb horvát kikötő (TEN-T hálózat alap kikötője) és szükséges egyenlíteni a kikötő fejlesztést a 
kocsiútfejlesztéssel. Tervezett nyugati konténeri terminál Rijekában lesz kötve a tervezett D403 állami kocsiúttal, melynek 
indoka bizonyított a kidolgozott és elfogadott Megvalósítható tanulmánnyal. A Rijekái körgyűrű A7 autópályának része és 
kocsiútja, amelynek Horvátországon van legnagyobb forgalmi intenzitása. E minden intézkedést szükséges koordinálni az 
intern Rijeka város kocsiút hálózat reorganizációjával, tekintetbe véve a szükségeket a közös szállításra és bicikliket és 
gyaloglókat, kikötő fejlesztést és más fontos résztvevők a folyamatban fejlesztési terveket, például vasúti cégeket. Azért 
szükségesek további elemezések a funkcionális régiók konceptusán keresztül, hogy megállapítják végső méretek csomagja 
és szükséges technikái paraméterek, tekintetbe véve az elvárt igényeket és gazdasági és ökológiái nézőpontokat.  

Ro. 11 Dubrovnik – Állami határ Montenegróval Korridor Dubrovnik – Állami határ Montenegróval különböző építési fázisokban, a kocsiút résztől függve. E korridor építésével 
tervezet a Dubrovnik repülőtér fordulása. A funkcionális régiók konceptusán keresztül értékelni fognak a végzési fázisok és az 
építési sorrendje és szükséges technikái paraméterek tekintetbe véve az elvárt igényeket és gazdasági és ökológiái 
nézőpontokat.  

Ro. 12 Kapacitások emelés – elkülönített sáv közös 
szállításra Zagreb és Karlovac között 

Kocsiút korridor Zagrebtől Karlovacig magába foglal Európái alap hálózatot nemzetközi és internacionális forgalom fontossága 
miatt, amely jön Rijeka felől belső Horvátország felé. Zagreb - Karlovac rész egyik a horvát autópálya hálózatának legrégibb 
része rossz ökológiái standardokkal. Az igazolási tanulmány szerint, áteresztő erő határa szándékolt a jelenlegi autópályadíj 
fizetési rendszerre, és a szükség az áteresztő erőemelésre a középtávú időszakban nem szükségesként bizonyított. Az 
autópályadíj fizetési rendszerváltozási potenciáljának, nézze meg az Ro.18 intézkedést, lenne világos hatást e autópálya 
részen. Különleges beavatkozások a biztonság és ökológiái standardok emelésre részen lehetnek alaposak. avdani. 

Ro. 13 Kapacitások emelése – elkülönített sáv közös 
szállításra a Zagrebi körgyűrűn 

A Zagrebi körgyűrűn legsűrűbb a forgalom Horvátországban és a forgalom szintje egyre emel. A körgyűrű egyik részeknek 
szükséges átalakítása új sávval a közös szállításra. A funkcionális régiók konceptusán keresztül elemezni fognak jelenlegi 
lehetőségeket a kapacitások emelésre, fázisokat eredményezni és az építési időbeli sorrendjét, és szükséges technikái 
paramétereket, tekintetbe véve elvárt igényeket és a gazdasági és ökológiái nézőpontokat, és a fejlesztést tervezett más 
szállítási eszközökre.  

Ro. 14 Slavonski Brod kikötő felé hozzáférés való jobbítása  Slavonski Brod, mint Sava folyó fő kikötője, egyedi kikötő a belső vizekre Horvátországon a Sava folyón amely tartozik az alap 
TEN-T hálózathoz. A kikötő fejlesztést és üzleti zónát szükséges koordinálni más forgalmi infrastruktúrával való jobbítással, 
különösen a kocsiúti. NPM mutatja, hogy jó a Slavonski Brod kikötő megközelíthetősége.  

Ro. 15 Spliti hálózat reorganizációja Split egyik a fő turisztikái központok között Horvátországon. A turizmusnak, amely kötött a hajói körutazásokkal, fontos 
szerepe van a kocsiút hálózatra, mert teremti nagy szezonális terheléseket a kocsiút hálózaton. Szükséges a kocsiút 
hálózatának reorganizációja Splitben, tekintetbe véve a közös forgalmi rendszert is, és a tervezet város, kikötő, és más 
forgalmi rendszerek fejlesztést, például a vasutat. Egyik a potenciális intézkedések közé tartozik a Spliti körgyűrűje, és 
különös részei különböző építkezési fázisokban vannak: Trogir – Split része már kész, amíg a hozzáférő kocsiút Splittől A1 
autópályáig még építkezés alatt van. A funkcionális régiók konceptusán keresztül, meghatározni fognak a végső intézkedések 
csomagja és szükséges technikái paraméterek is, tekintetbe véve az elvárt igényeket és a gazdasági és ökológiái 
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nézőpontokat.  
Ro. 16 Előrekészítések a Dubrovnikig való hozzáférést a 

Horvátország Schengenbe való csatlakozás után 
(Pelješac híd) 

A hozzáférés nagy távolságokra a középtávi szcenáriumban mindenképpen a repülőtér, amíg a helyi és regionális 
szükségekre és teherforgalomra szükséges építeni a „Pelješac“ hidat, a helyi kocsiút hálózattal kombinációval a Pelješac 
félszigeten és Stona körgyűrűvel. E fog szolgálni nem csak a Dubrovnik felé hozzáférésre és tovább Montenegró felé, hanem 
a Pelješac félsziget felé való hozzáférésre és Korčula szigetre való hozzáférésre.  

Légi forgalom 
A.1 Dubrovnik repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó 

hálózat) 
Dubrovnik egyik a fő rendeltetési helye az Adriái parton. E repülőtér legnagyobb probléma szűk keresztmetszetek, amelyek 
történnek a szezon csúcson. Tekintetbe véve e tulajdonságokat és geográfiái elhelyezkedését a körülveti területnek, amely 
enklávét teremt, szükséges tartani és javulni a forgalmi kapcsolatokat, úgy, hogy biztosítjuk jó forgalmi kapcsolatokat. 
Tervezett intézkedések magában foglalják a jelenlegi forgalmi/infrastruktúrái kapacitások bővítését, azzal a céllal hogy tartjuk 
a szolgáltatások minőség jelenlegi szintjét, szűk keresztmetszetek csökkentését/eltávolítását, a jelenlegi utca és objektumok  
gyógyulását és ezek új építését, amelyek szükségesek a biztos és zökkenőmentes repülőtér működésre, környezet védelem 
intézkedések kivitelezésre, az energia hatásosság emelésre való intézkedések kivitelezésre, és szükséges berendezés és 
eszközök beszerzésre. 

A.2 Pula repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) Pula repülőtér fontos e régió közeli helyekről való akadálymentesítésre. A forgalom a repülőtéren szezonális, ami okozhat 
szűk keresztmetszetek tekintetbe véve a korlátolt infrastruktúrát. Szükséges tekintetbe venni két fontos operatív nézőpontot 
amely magában foglalják: 1)Szolgáltatás minőséget, elsősorban versenyképesség miatt a szomszédos nemzetközi 
repülőterekkel és 2)Biztonság és operatív kapacitások közötti egyensúlyát. Ezek a nézőpontok, más kívül, hangsúlyozzák a 
szükséget e repülőtér kapacitások emelésre azzal a móddal, hogy felújítják meghatározott elemeket: a hozzáférési világítási 
jelzés rendszerét, futópályát, előtereket, terminálokat és hozzáféréseket. A funkcionális  régiók konceptusán keresztül lesz 
megállapodva e intézkedések valószínűsége és prioritások szerinti sorrendje, tekintetbe véve az ökológiái igényeket és valódi 
szükségeket és az elvárást igények szerinti potenciálja.  . 

A.3 Brač repülőtér fejlesztése  Brač repülőtér fejlesztése tervezett, hogy javul a Brač sziget és távoli helyek közötti kapcsolata és úgy a középső Dalmáciával 
való kapcsolatok, különböző biztonsági igények és forgalmi igények egyensúlyában. Analízisek azt mutatják, hogy van 
szükség a  ICAO 3C kódra és  ICAO,  EASA standardokkal és nemzetközi standardokkal való megfelelésre. A funkcionális 
régiók konceptusán keresztül lehető intézkedések lesznek megállapodva és prioritások szerinti sorrendje, tekintetbe véve az 
ökológiái igényeket és valódi szükségeket és az elvárt igények szerinti potenciált. 

A.4 Mali Lošinj repülőtér fejlesztése Mali Lošinj repülőtér fejlesztése tervezett azzal a céllal, hogy javuljon a Mali Lošinj és távoli helyek kapcsolata, és úgy az 
északi Dalmáciával való kapcsolata, különböző biztonsági igények és forgalmi igények egyensúlyában. Analízisek azt 
mutatják, hogy van potenciális szükség  a futópálya, előtér és terminálbővítésre. A funkcionális régiók konceptusán keresztül 
lesz megállapodva e intézkedések  valószínűsége és prioritások szerinti sorrendje, tekintetbe véve az ökológiái igényeket és 
valódi szükségeket és az elvárást igények szerinti potenciálja. 
 

A.5 Osijek repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
Regionális kötöttség és távoli helyekkel való kötöttség, nemzeti kohézió mellett, fő okok az Osijek repülőtér bővítésre 
tekintetbe véve a teherforgalmat más forgalmi eszközök szinergia miatt. A funkcionális régiók konceptusán keresztül 
megállapodva lesznek a lehető intézkedések és prioritások szerinti sorrendje, tekintetbe véve az ökológiái igényeket és valódi 
szükségeket és az elvárt igények szerinti potenciált. 
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A.6 Rijeka repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Rijeka repülőtér mutatja nagy utazási forgalomemelést és neki van plusz potenciálja a teherfogalomra a Rijekával való 
szinergia miatt.  Most gyógyulnak/bővítnek az előteret és operatív berendezést és irányítótorony berendezést. A felsorolt, a 
repülőtér terve a fejlesztésre és ICAO és EASA standardokkal és nemzeti standardokkal való egyensúlyozásra.  Az energia 
hatásosság elérési céljában és környezet védelem céljában, terveznek végrehajtani projektumokat kötött a szolár erőművel, 
az utazók terminálja épülethomlokzattal és szennyvíz feldolgozása installációval. A funkcionális régiók konceptusán keresztül, 
lesz megállapodva e intésszedések lehetőségek és  prioritások szerinti sorrendje, tekintetbe véve az ökológiái igényeket és 
valódi szükségeket és az elvárt igények szerinti potenciált.  

A.7 Split repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
Hasonló forgalom szintjével, mint a Dubrovnik repülőtér, Split második legfontosabb hozzáférő pont dalmáciai parthoz, amikor 
utazási forgalomról van a szó. E repülőtér főprobléma szűk keresztmetszetek, amelyek történnek a szezon csúcsán. A 
szárazföldi és légi objektumok bővítéssel, amely éppen építkezés alatt van, megoldva lesz a szezoni probléma és a 
szolgáltatás minősége.  

A.8 Zadar repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

A középső Dalmácia távoli helyekkel való kötöttsége, e repülőtér bővítésre fő oka. Analízisek azt mutatják, hogy a 
befektetéseket szükséges irányítani a repülőtér forgalmi és infrastruktúrái kapacitások javulásra a repülőgépek számára, 
amelyek az ICAO 4E kód megfelelőek.  A funkcionális régiók konceptusán keresztül, lesz megállapodva e intésszedések 
lehetőségek és prioritások szerinti sorrendje, tekintetbe véve az ökológiái igényeket és  valódi szükségeket és az elvárt 
igények szerinti potenciált. . 

A.9 Franjo Tuđman repülőtér fejlesztése  (TEN-T alap 
hálózat) 

Franjo Tuđman repülőtér fő belépő pont Horvátországba és működik, mint a csomópont az itthoni és nemzetközi forgalomra. 
Jelenleg a repülőteret irányítja a koncesszió képviselője, aki alapította új céget, Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. és kié 
befektetési tervet periódusonként MPPi vizsgálja. Zračna luka Zagreb d.o.o. társaság továbbra is létezik, és most neki van 
közvetítő szerepe a Horvátország Köztárság Kormánya és a koncesszió képviselője között, azzal a céllal, hogy továbbra is 
fejlesztenek az infrastruktúrát és minden forgalmi részt, amely nem a koncesszió szerződés része. Ha a koncesszió 
képviselője kimegy a projektumból és repülőtér irányításból, Zračna luka Zagreb d.o.o. mindjárt fog vállalni a repülőteret a 
koncessziói képviselőjétől, azzal a céllal, hogy biztosítják folyamatos és zavaratlan Zagreb repülőtér működését. A fejlesztési 
tervek magában foglalják új terminál építését a kapacitások emelés céljában.  

Tengeri forgalom 

M.8 Rijékái kikötő specializációja (konténer, folyékony 
teher szállítása és LNG terminál) 

Rijeka kikötő felsorolt mint egyedi TEN-T Horvátország alap tengeri kikötője. Ez kikötő, amely nyitott a közös forgalomra és 
van különös (nemzetközi) gazdasági érdekeltsége Horvátország Köztársaság számára. Ez legnagyobb kikötő 
Horvátországban, és előnye a légmélyebb természeti csatorna az Adrián. A forgalom legnagyobb része a tranzit forgalom a 
középső Európa széles hátország felé, és a mennyiségekben dominál folyékony és ömlesztet teher, utána konténeri teher és 
darabonkénti. Kikötő további fejlesztése irányítva lesz a konténeri és folyékony forgalom specializációra. A kikötő sikerre 
szükséges bizonyítani közös operatív tevékenységeket és kikötő elérhetőséget és csatolni a kikötő fejlesztését a kocsiúti és 
vasúti infrastruktúrával és logisztikái helyekkel való szükséges fejlesztéssel. További analízisek fognak megállapítani a 
szükséges projektumot e különlegesség realizáció céljában és prioritások meghatározási céljában, tekintetbe véve a 
környezetvédelmi igényeket és valódi szükségeket és potenciált az elvárt igények alapján. Az LNG terminál építés igazolását 
a Krk szigeten szükséges még eredményezni tekintetbe véve az Energia fejlesztési nemzeti stratégiát és potenciál igényeket 
és környezet védelmét.. 
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M.9 Ploče kikötő speciálizációja (konténeri és ömlesztett 
teher) 

Ploče kikötő felsorolt mint TEN-T átfogó kikötő Horvátországban, és van különleges fontossága BiH-ra.  Kikötő további 
fejlesztése lesz koncentrálódva a konténeri és ömlesztett teher forgalom specializációra. A fejlesztési tervek szerint, a fókusz 
lesz az új terminál építésen száraz és ömlesztett teherre, konténeri terminálon és jelenlegi infrastruktúra modernizáción és új 
logisztikái helyen. Habár e stratégia keretén kívül, szükséges mondani, hogy e kikötő sikere direkten kötött a kocsiúti és vasúti 
infrastruktúra fejlesztéssel a Bosznia és Hercegovina Köztársaságban. További analízisek megállapítani fognak e 
intézkedések gazdaságiságát, és meghatározni  

M.10 Dubrovnik kikötő specializációja (hajók a 
körutazáson) 

Dubrovnik minősített, mint TEN-T Horvátország átfogó kikötője. Ez kikötő, amely nyitott közös forgalomra és neki van különös 
(nemzetközi) gazdasági érdekeltsége Horvátország Köztársaság számára. Dubrovnikái kikötő utolsó években lett egyik a 
leghíresebb desztinációk között a körutazásokra Europában, így a fejlesztése irányított az utazási forgalomra hajókkal a 
körutazásokon. Tervezet fejlesztés magában foglalja az utazási terminál újítását és átalakítását és objektumok bővítését 
komp forgalomra. További analízisek fognak megállapítani e intézkedések  gazdaságiságát, és meghatározni a prioritásokra 
tekintetbe véve a környezetvédelem igényeket, valódi szükségeket és potenciált az elvárt igények alapján. 

M.11 Split kikötő specializációja (RO-RO, utazási és 
körutazások) 

Spliti kikötő minősített, mint TEN-T Horvátország átfogó kikötője. Ez a kikötő amely nyitott közös forgalomra és neki van 
különös (nemzetközi) gazdasági érdekeltsége Horvátország Köztársaság számára. A  kikötőnek Splitben a neve az ajtó 
szigetek felé is. Ez a legnagyobb utazók kikötője Horvátországon, és azért a fejlesztése irányított az utazási forgalomra és 
körutazásokra. Tervezett fejlesztés lesz irányítva új komp horgonyzóhelyek építésre, kocsiúti és vasúti forgalomra és vízi 
hajókra a körutazásokon és utazási dokkok bővítésre. További analízisek fognak megállapítani e intézkedések 
gazdaságiságát, és meghatározni a prioritásokra tekintetbe véve a környezetvédelem igényeket, valódi szükségeket és 
potenciált az elvárt igények alapján.  

M.12 Zadar kikötő specializációja (RO-RO, utazási 
forgalom és hajók a körutazásokon forgalma) 

Körutazásokkal. Új utazási kikötő  a régi város központján kívül, Gaženicában, építkezés alatt van. Új kikötő lehetővé fog tenni 
a kapacitások bővítését nagy nemzetközi kompok és modern hajók körutazásokra kötésére („home port“), és nemzetközi 
standardokat megálló objektumokat utazókra és  járművekre. További analízisek megállapítani fognak szükséges 
projektumokat azzal a céllal, hogy teljesítse e specializáció, és hogy határozzon meg a prioritások, tekintetbe véve valódi 
igényeket és a potenciált az elvárt igények alapján.  

M.13 Šibenik kikötő specializációja (kisseb kapacitású 
hajók és szuper-jachtták) 

Šibenik kikötője minősített, mint TEN-T Horvátország átfogó kikötője. Ez a kikötő, amely nyitott a közös forgalomra  és neki 
van különös (nemzetközi) gazdasági érdekeltsége Horvátország Köztársaság számára. A kikötő további fejlesztése fog 
irányítani az utazási forgalom specializációra, mint a kikötő specializált kisebb kapacitású hajók exkluzív hajózásra (butik 
hajók) és szuper-jachtták. További analízisek megállapítani fognak szükséges projektumokat a specializáció realizációra és 
határozni a prioritásokat, tekintetbe véve a környezet védelem igényeket és valódi igényeket és a potenciált elvárt igények 
alapján. 

Belső hajózási utakkal való forgalom 

I.3 Vukovar kikötő fejlesztése (TEN-T alap hálózat) 

Vukovar kikötő elhelyezkedett a Dunán és minősített mint alap TEN-T kikötő. Vukovar egy belső vizek kikötője, amely 
fogadhatja 5. osztályú hajókat. Vlc hajózási osztálya van neki. Utazási és árú forgalom emelkedik egyre többet. További 
analízisek megállapítani fognak a szükséges intézkedéseket és sorolniuk prioritások szerint, tekintetbe véve a valódi 
igényeket és potenciált az elvárt igények alapján. Amíg a hajózási utakkal való forgalomnak van potenciálja hogy változzon a 
szállítási módokat és hozzáad az emisszió, zaj és hasonló csökkentéshez, a környezetvédelem tételeket amelyek 
vonatkoznak a Keret víz irányelvre, érzékeny védett területek védelme és Natura 2000 alkalmazni fognak a fejlesztési időben.  
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I.4 Osijek kikötő fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Osijek kikötő elhelyezkedett a Dráván és minősített mint TEN-T átfogó kikötő. A kikötő utazási és arú forgalma egyre 
emelkedik. Osijek kikötőnek van világos alkalma intermodális logisztikái központ lenni, a nagysága köszönhetően és nagyon 
jó potenciálja miatt mert kötött az utazási és vasúti forgalommal a hátországgal. További analízisek megállapodni fognak a 
szükséges intézkedéseket é felsorolniuk a prioritások szerint, tekintetbe véve az ökológiái igényeket és valódi igényeket és 
potenciált az elvárt igények alapján. Amíg a hajói utakkal való szállításnak van potenciálja, hogy módosítja a szállítási módot 
és hozzáadhat az emisszió, zaj és hasonló csökkentéshez  a környezetvédelem tételeket amelyek vonatkoznak a Keret víz 
irányelvre, érzékeny védett területek védelme és Natura 2000 alkalmazni fognak a fejlesztési időben 

I.5 Slavonski Brod kikötő fejlesztése(TEN-T alap hálózat) 

 Slavonski Brod kikötő elhelyezkedett a Saván és minősített mint TEN-T alap kikötő. Slavonski Brod potenciálja, amely 
különösen fontos Bosznia és Hercegovinára, nagy mértékben függ a Sava folyó BiH-ben és Szerbiában való hajózási 
fejlesztéstől és/vagy a Duna-Sava csatorna építéstől Szlavónián át.  Megbízhatósága és biztonság aa Sava folyó hajózásnak 
centrális tételek, amelyek hatolnak a kikötő vonzásra. A teher forgalom legnagyobb része kőolaj túlterhelése és teher 
darabonként. További kikötő fejlesztése függ a logisztikái konceptusától. 

I.6 Sisak kikötő fejlesztése(TEN-T sveobuhvatna mreža) 

Sisak kikötő elhelyezkedet a Sava folyón és minősített mint TEN-T átfogó kikötő. Megbízhatósága és biztonsága a 
hajózásnak a Sava folyón fontosak a kikötő vonzására. Ezek a tényezők 3 helyen vannak: Sisakban a Kupa folyón, Crnac 
település melletti településen és Galdovoban a Saván. Sisak potenciálja nagy arányban függ a hajózási fejlesztéstől a határi 
területen BiH-val  és Szerbiával és/vagy Duna-Sava csatorna építéstől Szlavónián. Tervezne új Sisak kikötő fejlesztést Crnac 
településtől délre. A teherforgalom nagyobb részben kötött a sisaki kőolaj finomítótokkal, illetve a nyers kőolaj odaszállítással. 
További kikötő fejlesztése függ a logisztikái konceptustól.  

I.7 Többcélú csatorna Duna-Sava építése 

Az a terv, hogy a több célú csatornának Duna-Sava lesz négy ugyanúgy fontos funkciója: hajózás, turizmus, öntözés és 
vízelvezetés. Többszörös funkciók miatt, csatornának lesz fontos hatása a horvát gazdaságra. Forgalmi szempontból, a 
csatorna Podunavlje-Adria intermodális forgalmi korridor része, 560 km hosszú, és magába foglalja hajózási út Sava 
folyónak, és vasúti kapcsolatot a Rijeka kikötővel. A csatorna építése elfogad hatottsága eredményezve lesz a Csatorna 
megvalósíthatósági tanulmány alapján. 
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7.2.3.1 Levegő minősége és éghajlati jellemzők 

Jelmagyarázat: +a hatás pozitív, - a hatás negatív, a hatásnak van e jellemzője,  a hatásnak nincs e jellemzője 

Stratégiával tervezett intézkedések amelyekkel bevezették új kocsiúti és vasúti útvonalak, de egybe igyekeznek 
csökkentetni a fosszilis tüzelőanyag használását, a jelenlegi vasúti sínek elektrifikálással. A hajók a tengeri 
forgalomban és belső hajózási forgalom emelésével és kikötök és forgalom emelésével a repülőtereken is, 
hatolnak a légszennyező anyagok emelésre. Új kocsiúti útvonalak bevezetésével, más intézkedések 
viszonyában, legtöbbet hozzájárul az levegőbe való emisszióig. Új kocsiúti útvonalak része kikerül nagy 
városokat, amelyekben legnagyobb a levegőre való nyomás és  éghajlati jellemzők, azért Stratégiával hozzájárul 
a városokban való emisszió csökkentésig.    

Légszennyező anyagok koncentrációja 

Ha a vasúti forgalomban dízelt használják, Stratégiának közepesen negatívan tud hatolni a levegő minőségre a 
területen ahol van a vasúti sín. A vasúti járművek a dízelüzemű atmoszférába jutatnak széngázt (CO), szén-
dioxidot (CO2), nitrogén-oxidokat (NOx), kén-oxidokat (SO2), szén-hidrogéneket (CH) és füstöt a részecskékkel. 
A felsorolt szennyező anyagok emissziót okoz a tüzelőanyag típusa, motor működési elve és a jármű technikái 
állapota és régisége. Hiszen, hogy a szennyező anyagok részesedése a vasúti forgalomban jelentősen kisebb, 
mint más forgalom szektorokban, a felsorolt hatást nem tartják jelentősnek és vasúti forgalom működése a dízel 
üzemre nem fog hatolni a levegő minőség kategória változásra különböző zónákban és agglomerációkban.  

Jelenlegi vasúti vonalak újítása, a céllal hogy elérjen megfelelő standardot, és új vonalak építése, pozitívan 
hatolhatja a kocsiút forgalom használása csökkentésre, és azzal direkt módon hatolja a légszennyező anyagokra. 
Ha a vasúti forgalom használás emeléssel, különösen a helyi szállítás relációkon, csökkentnek a napi migrációk 
személyi kocsikkal, akkor hosszútávban pozitívan hatolnak a nagyobb városok légszennyező koncentrációra. 

Új kocsiutak építése negatívan hatol a levegő minőségre azzal a móddal hogy új gépjármű – könnyű és nehéz- 
bevezetésével a helyekre ahol nem léteztek emissziók az utcai forgalomból. Légszennyező anyagok emisszió 
részesedése legtöbbet jön az utcái forgalomból, és azok a zónák és agglomerációk amelyeknek több kocsiútja 
van, illetve amelyeknek van könnyű és nehéz gépjármű kocsi nagyobb számát, egyidejűleg van I. kategória 
levegő egyéni szennyező anyagként kisebb részesedése. A szennyező anyagok koncentráció emeléséig 
legnagyobb részben történik a kocsiutak közvetlen közelében és a koncentrációjú, az időjárástól függve, 
csökkent, ha távolítjuk ezektől. És, a szennyező anyagok koncentrációjuk nagyobbak a kocsiutak mellet ahol több 
nehéz gépjármű van, és kocsiutak mellet ahol gyorsabban vezetnek.  

Körgyűrűk építése az emberek által lakott területen kívül, nem csak hozzájárul a szennyező anyagok emeléshez 
a közvetlen szomszédságában, és jótékonyan hatol a szennyeződés koncentrációcsökkentésre az emberek által 
lakott területekben -  tömeg, megállások és várakozások csökkentéssel ami a legnagyobb kocsiúti emisszió oka.  
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A tengeri forgalomban és belső hajói utakban és kikötőkben jármű száma emelésével emelkedik a légszennyező 
emissziója. A hajókból a levegőbe bemennek a gázok és gőzök amelyek történnek mint égetés, gőzölés okaként 
vagy különböző gázi installáció szivárgás okként. A hajói üzemanyag égetéssel teremtene kipufogógázokat vagy 
füstgázokat és ezek bemennek az atmoszférába. Teljes üzemanyag égetésre szükséges nagy levegő 
mennyisége, és ő fizikailag és kémiailag változott alakban visszajön a környezetbe. A hajói berendezés kipufogó 
és füst gázok tartalma legtöbbet függ az üzemanyag típusától és égetési minőségtől.  Ökológiailag 
legkockázatosabb gázok történnek a maradék üzemanyag égetéséből a hajói dízel motorokban. Legkárosabb 
gázok, amelyek ma történnek a hajókon különböző freonok és halonok csoportok. Freonok szolgálnak a hűtő 
berendezésekbe, amíg halónokat használják tűzoltási eszközként. más gázokból, emberekre és környezetre, 
kockázatosak inert gázok tankereken, CO2, acetilén, propán-bután  stb. minden technikái gáz találhatók 
tankokban vagy kísérő installációkban, és a környezetbe általában jutna a helyetlen használás miatt ( (A hajó 
káros hatás bontotása a tengeri környezetre, Jelavić és Kurtela, 2007.). eszerint, lehetséges negatív hatás a 
levegő minőségére, a légszennyező anyagok emelése során, a hajók száma emelés eredménye miatt.  

A repülőtereken való forgalom emelése, hatolhat a légszennyező anyagok koncentráció emelésére, különösen 
ezekre az anyagokra amelyek létrehoznak mint fosszilis tüzelőanyag égetésként a repülőgép motorokban. De, a 
repülőgépek mellet, a repülőterekben a szennyező anyagok emissziók szármáznak a tüzelőanyag égetésből 
amely szükséges a földi berendezések működésre – karbantartás és repülőgépek szervizések a szárazföldön. A 
légi forgalom emissziók legkisebb arányban vesznek részt az összes légszennyező anyagok mennyiségekben.  

A felsorolt alapján, látható, hogy az indikátor értéke, a forgalmi szektortól függve, emelkedik vagy csökkent. 
Minden indikátor csökkentése, pozitívan hatol a levegő minőségre, és hozzájárul az l. levegő 
kategóriarészesedés emeléshez egyik zónákban és agglomerációkban. Indikátor emelése hozzájárul a levegő 
minőség csökkentéshez és a szennyezett zonák és agglomeráció száma emeléshez legalább egy szennyező 
anyag szerint. Hiszen, hogy a szennyezett zónák és agglomerációk száma 2013-tól 2015-ig periódusban 
emelkedett és hiszen 2015. évben csak Split agglomeráció eredményezett volt mint tiszta, összes állapot 
Stratégia végrehajtással kisebb részben rosszabbítja a jelenlegi alapot viszonyban, azért a légszennyező 
anyagok emelési hatása eredményezett mint közepesen negatívként. 

Üvegházhatást okozó gázok emissziók mennyisége 

Vasúti forgalomnak van kis részesedése az üveggáz okozó gázok emissziókban ha a forgalom keletkezik a 
dízelüzemre, és ha a vasút teljesen elektrizált, akkor nincs az üveghatást okozó gázok emisszió a vasúti 
forgalomból.  

Új kocsiúti vonalak építése, azzal kocsik használása új relációkon közvetlenül hatol az üvegházhatást okozó 
gázok emelésig. A közúti forgalom, más forgalom szektorok viszonyban, messze legnagyobb üvegházhatást 
okozó gázok emisszió forrása, és e szektor plusz fejlesztés hozzájárul új forrásokhoz vagy üvegházhatást okozó 
gázok emissziók jelenlegi forrása áthelyezéshez.  

Légi forgalom részesedése az összes üvegházhatást okozó gázok emissziók mennyiségekben alárendelt, de a 
repülőterek fejlesztése, hozzájárulhat az üvegházhatást okozó gázok emelésig, amivel részben emel a 
részesedésük az összes üvegházhatást okozó gázok emissziókban.  

Tengeri kikötők specializációja és belső hajói utak kikötők fejlesztése, az utazási és teherforgalom emelésen 
keresztül és hajók használásával amelyek kipufognak üvegházhatást  okozó gázokat, közvetlenül hatolnak a 
üvegházhatást okozó gázok emelésre egész úton, és kikötői helyeken.  

A forgalmi szektor az üvegházhatást okozó gázok emissziók legnagyobb forrása, és hozzájárulása években 
emelkedik, és a közúti forgalom emissziók messze nagyobbak más szállítási formáktól a forgalmi szektorban. 
Azért, a közúti forgalom, legnagyobb részben hozzájárul az indikátorok emeléshez, amíg más forgalmi szektorok 
kisebb arányban rész vesznek az indikátorok emelésben. Minden modernizáció vagy vasúti és tengeri forgalom 
építése és belső hajói utakkal való forgalom amely közvetlenül generálja közúti forgalom használás csökkentést, 
vagy utazási vagy teher formában, hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok csökkentéshez.  
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Hiszen hogy CO2 - eq emissziók a közúti forgalomból 2014-ben volt domináns és az összes részesedésük az 
összes emissziókban a forgalomban 95,7 %, volt, új közúti vonalak kisebb arányban változni fognak a jelenlegi 
üvegházhatást okozó gázok emissziók mennyiségeket, azért az üvegházhatást okozó gázok emissziók 
mennyiségek emelése hatása eredményezet közepesen negatívként.. 

7.2.4.1.1 Éghajlati változások 

Stratégia hatása az éghajlati változásokra 

Következő táblázat illusztrálja a Stratégia és az éghajlat változások megállapított okozók közötti  viszonyát. Az 
okozók megállapították használva az Európái Bizottság dokumentumát Guidance on integrating climate change 
and biodiversity into Strategic Environmental Assessment. 
Elismert okozók amelyik 
hozzájárulnak az éghajlati 
változasokhoz  

Stratégiával való viszony 

Energia szükségek az iparban 
Stratégia nem vezet direkten az iparban való energia szükségek emelésig sem 
csökkentésig. De, támogatja  szén  alacsony szintű technológia használását, olyan lakó 
objektumok építéssel az elektrifikált vasút fejlesztéssel.  

Energia szükségek 
háztartásban 

Stratégia nem hatol sem az emelésre  sem a csökkentésre a lakói helyek építésre, sem a 
életben használt energiára.  

Üvegházhatást okozó gazok 
emissziója 
hulladékgazdálkodási 
szektorból 

Stratégia közvetítve hozzájárul az emelkedett hulladék alkotásához, de nem hatol a 
hulladékgazdálkodási rendszerre, és CO2 és CH4 összes emissziók a 
hulladékgazdálkodásból. 

Forgalom valói üvegházhatást 
okozó gázok emissziók 

Stratégia fog hatolni az üvegházhatást okozó gázok mennyiségekre minden forgalmi 
szektor fejlesztés keresztül. A forgalom elismert mint szektor amely legtöbbet hozzájárul a 
légszennyező anyagok emissziókhoz, üvegházhatást okozó gázokkal együtt. A közúti 
forgalom fejlesztése, amely többség részesedéssel rész vesz az üvegagázhatást okozó 
gázok emissziókban, fog hatolni az emelkedésükre. Stratégia hozzájárul az üvegházhatást 
okozó gázok emissziók csökkentéshez a vasút elektrifikáción keresztül és intermodális 
szállítás támogatáson keresztül.  

Üvegházhatást okozó gázok 
emisszió az energia termelése 
során 

Stratégia nem vezet direkten az üvegházhatást okozó gázok emissziók sem emelésig sem 
csökkentésig az energia termelése során.  

Éghajlat változások hatása a Stratégiára  

Lehető éghajlati változások hatása a Stratégia végrehajtásra elemezett az Európái Bizottság Guidance on 
integrating climate change and biodiversity into Strategic Environmental Assessment utasítások szerint. 

Éghajlati jelenség Hatás 

Aszály 
Hőmérséklet emelése odavihet az esővíz csökkentésit és hosszú távú aszályokig. 
Esővíz mennyiségek csökkentésével és aszály periódus emelésével a negatív 
hatás a Stratégiára tervezett intézkedésekre nem várható. 

Árvíz és extrém esők 
mennyiségek rezsim  

További éghajlati jelenések éghajlati változásokkal okozzák, amelyek potenciálisan 
negatívan hatolna a Stratégiával való tervezett tevékenységekre, az extrém esők 
és árvizek. Ezek tudnak hatolni a Stratégiával való tervezett   intézkedések 
végrehajtásra, például közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztése.  
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Viharok és erős szelek 
Stratégával tervezett közúti infrastruktúra fejlesztése amely tartalmazza 
szerkezetek amelyek áthidalnak völgyeket, folyókat, öblöket…. Viharok és erős 
szelek hatolhatnak a Stratégiával való intézkedések végrehajtásra, például közúti 
és vasúti infrastruktúra fejlesztése.   

Földcsuszamlás 
Földcsuszamlások negatívan hatolhatnak a közúti és vasúti infrastruktúra 
fejlesztésre, ha az infrastruktúra fejleszt, a helyeken ahol vannak kockázatok a  
földcsuszamlásoktól és ha nincsen  megfelelő védelem.  

Tenger szint emelése, 
vihardagályok, part erózió, 
hidrológiái rezsim és sós víz 
elvizesedése  

A tengeri kikötők fejlesztésre hatol a tenger színt emelése, ezen a módon, hogy 
lehetetlenné tesz normál utazási és teherforgalom ellátását amivel akadályoznak a 
tervezett fejlesztést. A folyók hidrológiai rezsim hatol a belső hajói utakon való 
kikötő fejlesztésre, valamint a hajók szállításra a hajói utakon.  

Extrém alacsony hőmérsékletek 
Alacsony hőmérsékletek és a hő és fagyasztás és jégmentesítés éghajlati 
változásokkal hatolván, negatívan tudnak hatolni a közúti és vasúti infrastruktúra 
fejlesztésre, ha nem védett megfelelően a felsorolt megjelenésektől.  

7.2.4.2 Geo-különfélésség 

Védett geo-helyek jellemzők védettsége 

Téradatok analízissel a védett geo-helyek elhelyezésről és Stratégiával való intézkedések tervezett fogásokkal, 
nincsen konfliktusok a helyben amelyek tudnák mutatni lehetőséget hogy veszélyben vannak védett geo-helyek a 
fogás építkezés során. A felsorolt szerint, értékelnek,hogy a Stratégiával való intézkedések végrehajtásának nem 
lesz negatív hatása a Horvátország geo-különfélésségre. Más szavakkal, e indikatör értéke nem változik 
Stratégia végrehajtásával. 

7.2.4.3 Bio-különfélésség 

Jelmagyarázat: + a hatás pozitív, - a hatás negatí,  a hatásnak van e jellemzője,  a hatásnak nincs e jellemzője 
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Az RH nem aprózott helyek aprózása -        

Vadfajok élőhelyek aprózása -        

Vadfajok sérülése a forgalomban -        

Vadfajok zavarása -        

Invazív fajok behordása és terjedése -        

Védett területek megbontása -        

Degradáció és élőhelyek elveszítése -        
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A hatások nehézség szerint, e fejezett elképzelt indikátorok szerint (amíg más fejezetekben a forgalom szektorok 
alapján mutatva), így minden indikátorra felsorolt hogy melyik a szektor és hogyan hatolja a mozdulására. 

7.2.3.1.1 Élőhelyek megosztottsága 

Ahogy már le van írva 3.3.3. fejezetben, bio-különfélésség, legjelentősebb forgalmi infrastruktúra hatása látható 
az területek, illetve élőhelyek megosztottságában, különösen azokban amelyek megtartották természeti 
tulajdonságokat. Tekintetbe véve a megosztottságától megtartott területek mennyiséget, Horvátországot még 
mindig beleszámolják európai országok közé ahol kicsi a megosztottsági kategória, és van 58% nem aprózott 
területe. Nem aprózott területek a forgalmi infrastruktúra nélkül és emberi települések nélkül, vagy ahol csak 
kisebb kocsiutak és települések vannak, fontosak a bio-különfélésség őrzésre, azért a természet védelem célja, 
megőrizni a jelenlegi állapotban és nem zavarva a természeti tulajdonságukat, ami fel van sorolva a Stratégia 
ajánlat és Horvátország Köztársaság természet védelem akciói terv vázlatban 2017-től 2015-ig, amelyben, habár 
még nem hatályba lépet, elismert a felsorolt területek fontossága.   

Stratégiával tervezet vasúti infrastruktúra fejlesztése, magába foglalja új vasúti korridorok tervezését a természeti 
és fél természeti területek keresztül a Horvátország Köztársaság határokban. A megosztottsági kártya szerint 
(Kép 7.1.), e indikatör még mindig kedvező állapotban van az európai országok többsége vonatkozásában. 

Stratégiával tervezett több intézkedés, amely vonatkozik a forgalom e típusra és nem egyformán hatol a 
Horvátország Köztársaság élőhelyek megosztottsági állapotra. Legnagyobb hatás intenzitása, várható a 
területekben, amelyek nem bontották az antropogén sajátosságú megosztottságával. A nem aprózott területek 
100 km2- nél nagyobb, térképi ábrázolásával és Horvátország Köztársaság Digital ortofoto térképpel, nagyobb 
intenzitású hatás, tekintetbe véve az élőhelyek megosztottsági indikatörjét, lehetséges  R.3  intézkedések 
(Karlovac-Rijeka korridor) és R.11 (Zagrebi csomópontja)  realizáció során, amelyek korridor részekkel átlépnek a 
nem aprózott területeken, amelyek nem nagyobbak 100 km2 –től, amíg, más intézkedések előre látják a vasúti 
infrastruktúra fejlesztését a területekben, amelyekben már magas megosztottsági foka és antropogén hatása. .A 
képen lejjebb  (Kép 7.1) látható a vasúti infrastruktúra korridor és felsorolt nem aprózott területek közötti 
viszonya.  
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Kép 7.1 Jelenlegi és tervezett infrastruktúra viszonya a nem aprózott területekkel amelyek nagyobbak 100 km2-nél (A: Karlovac – Rijeka 
korridor része Intézkedések R.3; B: Zagrebi csomópont R.11 Intézkedések) (Forrás: A természet állapota analízise Horvátország 
Köztársaságban 2008-2012-ig periódusra; Módosította: IRES EKOLOGIJA d.o.o. 

akadály effektus vonatkozásában mint vadfajok élőhelyei aprózási látómező, R.3 és R.11 intézkedések 
realizációval, amelyeknél megpillantott nagyobb intenzitású vadfajok élőhelyek aprózás emelkedési hatása, nem 
várható jelentősebb hatás a jelenlegi vadfajokra amelyek képesek átlépni a vasúti síneket, mert tervezett vasúti 
infrastruktúra, a vasúti forgalom tervezett karakter mellett, nem fog jelentősen hatolni az állatfajok mozdulásokra. 
Jelentős akadály effektus történik a vasúti forgalom vastagságoknál – 300 vonat naponta, és tekintetbe véve a 
Horvátországi vasúti állapotát (leírt a 3.1.3 fejezetben Vasúti forgalom), a tervezet részeken nem várható annyi 
arányban forgalom emelkedése. Vasúti korridorok tudnak bontani kisebb, a lassabban járó csoportok elszigetelt 
populációkat mint teknősbéka (Kép 7.2.), de, e fajokra megfelelő védelem intézkedések bevezetésével a 
projektum tervezési során és sínek építési során, nemkívánatos hatásokat lehet enyhíteni a a fogadható szintig  
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Slika 7.1 Efekt prepreke željezničke pruge za kornjače (Izvor: Dorsey i dr., 2015.) 

Stratégiával való tervezett közúti forgalmi infrastruktúra fejlesztésével, generálnénk negatív hatások a nem 
aprózott területekre amelyek nem nagyobbak 100 km2  és amelyek meghatározottak a dokumentumban: A 
természet állapota analízis Horvátország Köztársaságban 2008-2012. PA GIS környezetben való térképek 
analízisek alapján, megállapodott a felsorolt területek potenciális megosztottsága, amely történhet a Stratégiában 
való intézkedések realizációval, amelyek vonatkoznak a közúti forgalomfejlesztésre, az ilyen területek részei 
potenciális vesztességgel a nemzeti szinten.  De, a tervezet utak legtöbbje átmegy a nem aprózott területek 
keresztül, azok osztva a rész,ecskékre amelyek nagyobbak 100 km2, ami a nem aprózottság mérete egy 
területnek. Mégis, egyedi intézkedések realizációjával lehetséges területek kisebb 100 km2 – nél való 
elkülönítése kötött a forgalomfejlesztéssel a Horvátország alföldi rész keresztül, amíg más Horvátországi 
részekben, e megjelenítés várható a tervezett autópálya mellett Ro.4, Ro.16 és Ro.17. Intézkedések szerint. A 
nem aprózott területek térkepe számítógépi analízissel meghatározott, hogy a nemzeti szinten e területek felülete 
csökkentene 1%-kal, ami mutatja, hogy lehetséges jelentősen negatív hatás, de a hatást lehet enyhíteni és 
csökkenteni az elfogadható szintre azzal a móddal hogy használjuk megfelelő védelem intézkedéseket.  

A közvetlen hatáson kívül a nem aprózott területekre, Stratégía intézkedések, amelyekkel tervezik közúti 
infrastruktúra fejlesztést a lineáris korridorokkal, hatolhatnak, mint akadály effektusa vadfajokra, ami 
visszatükrözet a fajokra amelyeknek van nagy területe (nagy állatok) és napi és szezoni migrációkra. A képeken 
lejjebb (Kép 7.3., Kép 7.4., Kép 7.5, Kép 7.6) látható a tervezett utak és három nagy állatnak kiosztás irreálok 
viszonya nagy alkalmassági élőhelyekkel 
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Kép 7.3 A jelenlegi és tervezet kocsiutak viszonya az élőhelyekkel nagy alkalmassági a medvék barlangozásra (Készítette:  IRES 
EKOLOGIJA d.o.o; Forrás: Horvát környezet és természet ügynöksége) 

Kép  7.4 Jelenlegi és tervezett kocsiút viszonya a medvékre nagyon  alkalmas élőhelyekkel (Készítette; IRES EKOLOGIJA d.o.o. ; Forrás: 
Horvát ügynökség környezetre és természetre) 
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Slika 7.2 Odnos postojećih i planiranih prometnica sa staništima visoke prikladnosti za vuka (Izrađivač: IRES 
EKOLOGIJA d.o.o.; Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu)  
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Kép 7.6 Jelenlegi és tervezett kocsiutak viszonya amelyek nagyon alkalmasak hiúz élőhelyre (Készítette: IRES 
EKOLOGIJA d.o.o.; Forrás: Horvát ügynökség környezetre és természetre)) 

Az nagy alkalmassági élőhelyek kartográfiái kimutatások szerint az nagy állatok kiterjedési areálokban erre a 
következtetésre juthatunk, hogy a hatásokat az intézkedések Ro.4 (Križišće - Žuta Lokva), Ro.10 (Rijekái 
hálózat) és Ro.17 (Adriai- jön kocsiúti kapcsolat Pločétól Montenegróig) fognak generálni. Legnagyobb 
intenzitású kedvezőtlen hatások a 3 nagy állatra lehetőek a tervezett kocsiút a Križišće-Žuta Lokva rész realizáció 
során, mert aprózni fognak a jelenlegi kiterjedési areálát, ami különösen látható lesz a most nem zavart 
nagyállatok járási korridoruk zárásával Senj és Žuta Lokva között.  De, a nagy állatokra való horvát autópályák 
áteresztőség eddigi kutatások pozitív eredményekkel vezetve, várható kedvezőtlen hatások amelyek történnének 
a felsorolt kocsiút része realizációjával, csökkenhetnének az elfogadható szintre.  Erősebb negatív hatások a 
farkas populációra lehetők még a Rijekái  hálózat fejlesztéssel amely vonatkozik az A6 (Rijeka-Zagreb) és Az 
(Rupa – Križišče) autópályák kötőre, és kocsiúti kötő fejlesztéssel Ploče és Montenegrói határ között. De, 
megfelelő védelmi intézkedések használásával a projektum készítése során és tervezett utak részei építése 
során, lehetséges a negatív hatások enyhítése.   

Nagy állatokon kívül, az aprózási hatás és akadály effektusa hatol más állati csoportokra is, és hatás intenzitása 
függ az élőhelyeken lévő fajoktól. Az élőhelyek aprózásra különösen érzékeny herpetofauna amely található 
egész Horvátországban, és legtöbb faja él Dalmáciában (Kép 3.39), utána követnek az árterek Sava, Duna és 
Dráva mellett, amíg száraz, fél sztyepp gyepek Horvátországi alföldön, jelentenek egyik fajok ritka élőhelyeket. 
Azért várható hogy a negatív hatásokat fog generálni majdnem az összes tervezett forgalmi infrastruktúra, amely 
vonatkozik az új utak építésre, ami keresi védelem intézkedéseket a környezetre való hatások előrejelzés 
szintjén.. 

Kocsiutak áteresztősége, illetve akadály effektus intenzitása más szárazföldi emlősökre nagy részben függ a 
forgalom mennyiségtől, és eddigi kutatások szerint meghatározott hogy kocsiutak amelyeket a forgalom 
vastagsága 4000 és 10 000 kocsi/nap között jelenti jelentős akadályt, amíg a forgalom 10 000 kocsi/nap 
vastagságú áthidaltan akadály, nem véve tekintetbe kerítéseket amelyeket építenek a kocsiutak körül. Hrvatske 
ceste d.o.o. adatok alapján, az állami kocsiutak Horvátországban első  akadály kategóriába tartoznak, amíg a 
forgalom, amely vastagabb 10 000 kocsi/nap megjelenik az autópályákban. Stratégia intézkedések magába 
foglalják mind a kettő kocsiutak kategóriát, ami mutat hogy lehetséges potenciálisan negatív hatás a szárazföldi 
emlősekre. De új kocsiutak építéssel, csökkent a terhelés a jelenlegi kocsiutakon és azzal a hatásuk a vadfajokra, 
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és e hatásoknak lenne közepesen negatív karakterük, modern építési technológiák és védelemintézkedések 
implementációval a tervezett kocsiutak projektum készítése során.  

Stratégiai szinten a légi, tengeri és belvízi utak forgalom fejlődése nem fog okozni jelentős negatív hatásokat az 
egységes horvátországi területeken. Méghozzá, a vadállatoknak sem fog okozni akadályokat. 

A populációk kedvező állapota 

A vadállatok sokszor elpusztulnak a vasúti és közúti forgalom miatt. Ez közvetlenül hat a természetben levő 
létszámukra, különösen olyan fajtákra, amelyiknek közbeszakították a migráns utjait. A legnagyobb pusztulások 
azokon a területeken vannak ahol nagy számban vannak a vadállatok vagyis az ember által kevésbé befolyásolt 
területeken. A nagy vadállatok, a létszámuk miatt, különösen érzékenyek a közúti pusztulásra.  

Medve a leggyakoribb áldozat a vasúti útvonalakon. Létező adatok szerint az elpusztult medvék 70% -át a vasút 
okoz es a teljes forgalom okozta halandóságát (vadászat után) 16%-át. A legmagasabb dokumentált szám a 
medvék és a vonatok összeütközésének, a Horvátország hegyi részében van, ami megfelel a populáció 
sűrűségnek is (3.38 kép). Különösen veszélyesek a mélyedések és az alagútnyílások, ahol nagy vadállatoknak 
lerövidült reakcióidő van, de képtelenek a vonatot is elkerülni. 

Mivel a Stratégia tervezi a Zagreb-Rijeka vasúti hálózatot új területekre fejleszteni ahol három nagy vadállat él 
(7.7 kép), nem lehet kizárni az R.3 Stratégia negatív hatását a vadállatok populációra. Gondolva a nagy 
vadállatok pusztulási százalékára, ez különösen a medve populációra vonatkozik (7.8 kép, 7.9 kép). Az adatok 
elemzéssel meg lett alapítva, hogy az új vasúti szakaszok, mindkettő lehetőséget figyelembe véve, kevésbé 
zavarják az élőhelyüket a létező vasúti útvonallal összehasonlítva, amíg továbbá a tervezett szakasz nagy része 
területileg egybe megy a létező útvonallal. Ebből olyan következtetést lehet levonni, hogy az új tervezett 
szakaszok építésével valamennyire csökkeni fog a vonat és a nagy vadállatok összeütközés lehetősége, 
amennyivel a létező szakaszok nem lesznek használatba. Ennek ellenére, a modern építési technológiák miatt, a 
vonat gyorsabban és halkabban közlekedhet, ami végleg még nagyobb vadállat pusztuláshoz vezethet, mivel a 
reakcióidő is rövidebb lesz (a vonat észrevételétől az összeütközés pillanatig). 

Minden említett lehetőséget figyelembe véve, az R.3 intézkedés egyaránt pozitív és negatív hatást gyakorolhat a 
létező nagy vadállatok populációra. Azonban, a negatív hatások enyhítési intézkedések nélkül, a pozitív hatások 
jelentéktelenek lesznek.     

Annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzet javulása nyilvánvaló legyen, stratégia szinten kívül, szükséges a 
vasúti vonal tervezése során kiegészítő védelmi intézkedéseket felvenni, annak érdekében, hogy a kedvezetlen 
vasúti forgalmat minimálisra csökkentse a horvátországi hegyi részében. A vasút vonalhoz előírt alternatív 
megoldások vizsgálása után (amelyeket az R.3 intézkedés összefoglalta), meg lett állapítva hogy az a vonal 
amely Zlobin falú (Primorsko – goranska megye) déli részén megy keresztül és nem az északi részén, lehetőleg 
kisebb mértékben fogja zavarni a medve és a többi három nagy vadállatok élőhelyét 
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Kép 7.7 Tervezett vasúti infrastruktúrái korridor Zagrebtől Rijekáig (kép A mutatja a területet ahol leggyakrabban üköznek 
medvék és vonatok) (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.; Forrás: HAOP) 

Kép 7.8 
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Kép 7.9 Tervezett vasúti infrastruktúra korridorja Zagrebtől Rijekáig, amely átmegy élőhelyeken, amelyek nagyon 
alkalmasak medvékre (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.; Forrás: HAOP)) 

Az előzővel leírt hatások lehetségesek az R.4 tervezett intézkedéssel kapcsolatban is, amely a vasúti hálózat 
felújítását tervezi Szlovénia felé. De mivel csak egy rövidebb szakasz keresztülmegy a vadállatok kedvezőnek 
ítélt élőhelyen, méghozzá a tervezett munkálatok csak a már létező vonalrekonstruálásra és felújításra 
vonatkoznak, stratégiai szinten nem várhatóak jelentős hatások.  

A stratégiában összefoglalt, többi vasúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása 
során, a meglévő adatok vizsgálása után, a lehetséges negatív hatások, amelyek a vadállatok pusztuláshoz 
vezetnének a vonattal való összeütközés miatt, mérsékelt jellegűek.  

A magas számú vadállatok pusztulását a közúti forgalom okozza, amely szorosan kapcsolódik a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztéséhez. A pusztulás közvetlenül befolyásolja a természetben lévő vadállatok populációs 
állapotát. A Stratégiában eltervezett közúti forgalom fejlesztésével, nem lehet kizárni a negatív hatást, amely a 
nagy vadállatok pusztulását okozhat a járművekkel való összeütközés miatt. Méghozzá, a közutak a vadállat 
élőhely aprózásához vezet (7.3 kép, 7.4 kép, 7.5 kép, 7.6 kép). Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a medve és a 
farkas pusztulása, az autópályai járművekkel való összeütközés során, a legritkább (3.3.3.2 fejezet). Hiúz viszont, 
beleértve a három nagy vadállatok populációs számát, a legveszélyesztettebb állat mivel könnyen át tudja ugorni 
a védőkorlátot. A megfelelő autópályás átjárhatóság segítségével és a vezetési felületre hozzáférés 
megakadályozásával, a várhat Stratégiával tervezett autópályák hatása (kivéve a spliti hálózat rövidebb 
szakaszok átalakulása) nem lenne jelentős befolyással a medve, farkas és hiúz populációra Horvátországban. 

Az említett fajok mellett, a horvátországi szárazföldön a faunának még egy nagy része veszélyesztettve van a 
közúti forgalomtól, amit továbbá befolyásolja az új közlekedési útvonalak fejlesztése. A különböző kategóriájú 
útvonalakról nem léteznek statisztikailag részletes adatokat a kétéltűek és hüllők pusztulásról. Azonban, 
figyelembe véve a veszélyeztetett fajok elosztását és a populáció sűrűségét, arra lehet következtetni, hogy az 
útvonalak, amelyek keresztülmennek nagyobb változatosságú és sűrűségű területeken, intenzívebb hatással 
lesznek nemzeti szinten is. A legnagyobb változatosságú területek, ahogy már említve volt ‘‘Közlekedés hatásai a 
aprózott területekre” fejezetben, Dalmácia, Száva, Duna és Dráva árterületei, amíg alföldi Horvátországban 
különösen érzékenyek a félig száraz sztyepp puszták,azért mert korlátozott területeken elhelyezkedtek..  
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A lehetséges negatív hatások elérhették a madarak és az emlősök populációt is (vidra és hód). A vörös könyvben 
található adatokból látható, hogy a madarak közúti elpusztulása nem a fő oka a faj veszélyesztettségének. A faj 
veszélyesztettség a következő módon van meghatározva: regionálisan kipusztult (RE), kritikusan veszélyeztetett 
(CR), veszélyeztetett (EN), és érzékeny (VU). A forgalom miatt veszélyeztetett emlősök közt (kivéve a nagy 
vadállatokat), különösen veszélyeztetett a hód (Castor fiber) és hiúz (Lutra Lutra).  

Kép 7.10 A kocsiutak és kiterjedési földrajzi eloszlás Lutra lutra típusú (vidra)  viszonya tervezett Stratégiával) (Forrás: 
Nemzetközi programok a fajok állapota követésre Horvátországon – vidra; Módosította: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Ahogy látható a térképészeti ábrázolásban (7.10 kép),a következő közutak hatással lehetnek a hiúz populációra: 
Ro.1 (összekötés híddal Gradiškánal), Ro.2 (A5 Osijek -  Magyarországi államhatár Pécs), Ro.5 (A11 Lekenik-
Sisak), Ro.6 (DC 10 Vrbovec - Križevci – Koprivnica - Államhatár Magyarországgal Kaposvár felé), Ro.7 (DC 12 
Vrbovec 2 csomópont –  Ivanja Reka – Vrbovec – Bjelovar – Virovitica  - Államhatár Magyarországgal Barcs felé), 
Ro.8 (A zágrábi főhálózat  átalakítása) és Ro.9 (D2 Szlovéniai államhatártól Szerbiai államhatárig). 
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Kép 7.11 A kocsiutak Stratégiával tervezett és Castor fiber  (hód) faj kiterjedési viszonya 
(Forrás: Vörös könyv horvát emlőssel; Módosította: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Ahogy látható a térképészeti ábrázolásban fent (7.11 kép), következtetni lehet, hogy a következő közutak 
hatással lehetnek a hód populációra: Ro.5 (A11 Lekenik - Sisak), Ro. 6 (DC 10 Vrbovec - Križevci - Koprivnica - 
Államhatár Magyarországgal Kaposvár felé), Ro.7 (DC 12 csomópont Vrbovec 2 - Ivanja Reka - Vrbovec - 
Bjelovar - Virovitica - Államhatár Magyarországgal Barcs felé), Ro.8 (A zágrábi fő hálózat átalakítása), Ro.9 (D2 
Szlovéniai államhatártól Szerbiai államhatárig). 

A legtöbb tervezett úton, stratégiai szinten mérsékelt negatív hatások észlelhetők a hód és hiúz populációra 
Horvátországban. 

Fontos kiemelni, hogy a közutak fizikai elhelyezés és építése módján kívül, fontos része a vadállatok 
pusztulásban a vezetők felelőtlensége (pl. gyorshajtás), amit ez a Stratégia nem tud befolyásolni. 

A vadon élő fajok pusztulása, különösen, amikor a madarakról van szó, a repülőgépekkel való ütközések miatt 
van. Ilyen esetek legtöbbször a repülőterek közvetlen közelében előfordulnak. A repülőterek fejlesztésével 
növekszik a Forgalom sűrűsége is, aminek következtében ütközések kockázata is növekszik. 

A Stratégiai intézkedések végrehajtása során, amely a tengeri és a belvízi közlekedésfejlesztésre vonatkozik, a 
létező adatokat figyelembe véve, stratégiai szinten nem várható jelentős negatív hatás a vadállatok létszámara, 
annak ellenére, hogy a közúti forgalom miatt bizonyos egyedek elpusztulnak. 

7.2.3.1.2 Inváziv fajok megjelenése 

A stratégiái szinten való előrejelzéssel, nem várható jelentősen negatív hatások a invázív idegenhonos fajok 
behordása és terjesztése a Stratégia való realizáció során amelyek vonatkoznak a vasúti és kocsiúti 
infrastruktúra fejlesztésre Horvátország Köztársaságban, sem a repülőterek fejlesztésével. 
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Stratégia intézkedések, amelyek magába foglalják a tengeri forgalom és belső hajói utakkal való forgalom 
fejlesztését, potenciálisan fognak hatolni az invazív idegenhonos fajok állapotra Horvátország Köztársaságban, új 
fajok behordása és jelenlegi fajok terjesztés keresztül. E megjelenítés oka a nemzeti és külföldi forgalom 
mennyisége emelése, és új alkalmas élőhelyek létrehozása a jelenlegi élőhelyek degradációval. Legnagyobb 
intenzitású a kvalitatív és kvalitatív invazív idegenhonos fajok állapot változása várható a kikötőkben, hiszen az 
újraépítessek és építéssel nyitja új alkalmas élőhelyeket. Hiszen hogy a Stratégiával terveznek specializációt a 
jelenlegi tengeri kikötőknek, amelyek már a nagy antropogén hatás allat, a tervezett intézkedések realizációval 
nem várható jelentős változása a mostani invazív fajok állapotnak.  Hasonló várható intézkedésekre is, amelyek 
vonatkoznak a jelenlegi folyói forgalom kikötők építésre, de Stratégiával tervezzen az új ipari gát építése a 
Dunán, Ilokban, új kelleti kikötő építése Vukovarban, és új infrastruktúra építése a belsői hajói forgalomra 
Sisakban, amelynek eredménye lesz alkalmas tételek az invazív fajok terjesztésre. Habár a hatások nagyobb 
intenzitású lesznek, nem várható jelentős invazív fajok állapota változása, mert már invázió van a felsorolt 
területeken.   

A belső hajói utakkal való forgalom Horvátország Köztársaságban már évek óta létezik, és jelenlegi kikötők 
fejlesztése és tervezett infrastrukturális elemeknek építése a Saván és Dunán, vonatkozik a jelenlegi hajói utakra, 
és a hatás új idegenhonos fajok behordása a hajókkal középső karakterű. Új idegenhonos fajok behordása 
hatása a tengeri forgalom emelésével, tekintetbe véve a jelenlegi adatok meghatározottságát, nem lehet mérni.   

Tervezett Duna-Sava csatorna építése fog hatolni a invazív idegenhonos fajok behordásra és terjesztésre, amivel 
nyitannának számos új élőhelyek alkalmasak a migrációjukra és új körüli helyekre való gyorsított terjesztési 
lehetőség azért a jelentős hatás e fogásnak nem kizárolható. 

2013. évben kezdett BALMAS projektum, amely tervezett mint projektum amely fog kötni a tudományos Adria 
kutatásokat, szakembereket és felelős nemzeti intézményeket, azzal a céllal hogy távolítja a nemkívánatos 
kockázat a környezet számára és emberek számára káros vízi organizmusok és patogénok átutalással  a kontrol 
és vezetéssel a hajói ballaszt vizeken. Projektumnak volt néhány al-célja::  

• Tenger nulla állapot építése 12 Adriái kikötőben amelye vonatkozik a projektum (Bari, Ankona, Venecija
és Trst - Olaszország; Kopar -Szlovénia; Pula, Rijeka, Šibenik, Split és Ploče - Horvátország; Bar -
Montenegró; Drač - Albánia)

• Monitoring terv építése a kikötőkben,
• Korái figyelmeztetési rendszer alkotmányával a kikötőkben,
• A felelős intézmények tám rendszer fejlesztésével a gyorsabb és hatásos döntéssel a ballaszt vizekkel

való irányításáról.

7.2.3.1.3 Stressz 

Vadfajok egyének való stressz amelyet okozza a vasúti és közúti forgalom, a zaj és vibrációk eredménye 
legnagyobb mértékben okozott a kerék és sínek (vasút) együttműködéssel, motor zajjal és a jármű és kocsiút 
interakcióval, amíg a közúti forgalomnál stresszt okozza a fény villog.  

A vasúti infrastruktúra javulásával, várható a környezetben lévő zaj szintje amely okozott új sínek beépítésével, 
ami tudnák nullázni a vonatok mozdulás sebességgel (a vonatok nagyobb sebességeknél sugaraznak nagyobb 
intenzitású zajt), és tervezett vasúti forgalom mennyiség emelése, hozná a gyakoribb zajig a környezetben. De, a 
stratégiái szinten, nem lehet részletesebben határozni a zaj hatását a vadfajokra, mert nincsen elég teljes adat. 
Más oldalon, van adat,hogy a sínek zajnak kisebb hatása van a vadfajokra a zajtól amely történik a közúti 
forgalomban és hogy a vonatok működési zaj gyakran megelőzi a vonatok állatokkal való koliziót, tekintetbe véve, 
hogy a Stratégia legtöbb intézkedése vonatkozik a vasúti sínek újításra és további gyarapításra, a stratégiás 
szinten nem várhatók jelentősen negatív hatások a sínek forgalomtól valói zajától a Horvátország bio-
különféleségre.  
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Stressznek, amelyet okozza a közúti forgalom, van legnagyobb hatása a madarak és emlősök csoportra. Ahogy 
már fel van sorolva, a madarak populáció csökkentéssel a nyitott élőhelyeken, észrevették, hogy a 5000 
kocsi/nap forgalom vastagságnál ha a kocsik vezetnek lassabban 120 km/h-nél, és nagyobb sebességeknél a 
populációk száma csökkent a 3000 kocsi/nap forgalom vastagságnál is.  Habár függ egy fajtól másikig, átlagosan 
az erdői madarak érzékenyebbek a nyitott területeken lévő madaraknál, de, a zaj a környezetben valói terjesztés 
karakter miatt, az erdői élőhelyeken a hatás meghatározott a kisebb területekre 

A felsorolt eszerint, és leírt hatások a közúti forgalomnak a feljebb felsorolt indikátorokra, tekintetbe véve az 
adatokat a jelenlegi forgalom vastagságnak az állami kocsiutak és autópályákat Horvátország Köztársaságban, 
és ezeken való sebesség határát, nagyobb intenzitású hatás a madár fajok populációkra fog teremteni új 
autópályák fejlesztést, amelyek kifejezve legyen a helyeken amelyek jelentősek ezekre. De, a stratégia való 
szinten előrejelzéssel, a jogi rendeletek tiszteletben tartásával és forgalom határokkal, a stressz amely történt a 
Stratégia intézkedések való realizációval, amelyek vonatkoznak a közúti forgalom fejlesztésre, nem fog 
jelentősen hatolni a Horvátország ornitofaunára. 

Közúti forgalom hatol a stresszre az emlősöknél is, ami leggyakrabban vonatkozik nagy emlősökre. 
Rendelkezésre álló adatok mutatják, hogy csökkentett a mozdulásuk 100-200 m távolságban a közutaktól. A 
potenciális stressz hatások emlősöknél, amelyek történnek közúti forgalomban a stratégiái szinten eredményezek 
mint közepesen negatívak. 

Új közúti vonalak fejlesztéssel, várható forgalom enyhítése a jelenlegi kocsiutakon, amivel potenciálisan juthat a 
vadfajoknál való stressz csökkenntésig a területekben ahol hatolna, de, e pozitív hatásnak a stratégiái szinten 
nagyon kis intenzitású hatása van. 

A stressz vadfajoknál amely történik a zaj miatt a környezetben, a légi forgalom eredménye is, de a légi forgalom 
zaj hatásnak van kevesebb hatási területe, mert szűken kötött a repülőtér és a környezete területre. Hiszen, hogy 
Stratégiával terveznek jelenlegi repülőterek további gyarapítást, mégis hogy emelődik azokon való forgalom 
mennyisége, elvárt hatások a stressz emelésre amely okozott zajjal, középső karakterű.  

Tengeri és folyói hajók a hatásukkal hatolnak a környezetben lévő zaj emelésre, ami teremti hatásokat a vadfajok 
stressz emelésére, különösen a vízi élőhelyekben. Hatás intenzitást emelnek a víz fizikái tulajdonságok. Adatok a 
zaj hatásokról amely történik a belső hajói utakban, a bio-különféleségre, nagyon szegények, amíg a tengeri 
forgalom zaj hatások jobban vizsgálván, de még mindig nem elég Adria területre. Habár nem léteznek fontos 
adatok az Adria zajtól szennyeződésről, befejezhessük hogy az Adrián van e szennyeződés típusa és biztosan 
tükrözi a tengeri organizmusok stressz emelésre. Vizsgálatok alapján az Északi Adrián, megállapított, hogy a zaj 
hatol a tengeri emlősökre (jó delfin) és halakra. A hatás intenzitása a turisztikái szezonnal és emelkedett forgalom 
mennyiség korrelációban van (Rako és más, 2013). Stratégiái szinten, az adatok hiánya miatt, nem lehet 
eredményezni melyik mennyiségben emelkedik a zaj intenzitása az Adrián, és Sava és Duna folyókban, sem a 
negatív hatás karakter a bió-különféleségre, de az elvárt tengeri és folyói forgalom emelésével jut a zajtól okozott 
stressz emelésig. De, környezetvédelem intézkedésekkel lehet enyhíteni a jelentősen negatív hatások 
megjelenítést a tengeri környezetben.  

7.2.3.1.4 Védett területek jellemzőik megőrzése 

Horvátország Köztársaság vasúti hálózata, elképzelt a módon amellyel elkerülvén a védett területek, ami 
kevésbé folytatódik a Stratégia intézkedésekkel amelyek vonatkoznak a további vasúti infrastruktúra fejlesztésre. 
De, vasutak tervezet a Stratégia R.3 és R.9  intézkedésekkel, egy részével új utak részek bemennek a védett 
területek helyére. Mégpedig, tervezett vasút Karlovactól Rijekáik, átmegy a szélső területbe az Erdő Park 
Japleniški vrh, amíg a kisseb része a vasút résznek állami határ Magyarországgal- Osijek- Allami határ Bosznia 
és Hercegovinával, átvágja a Régiónális park Mura-Drava Darda település és Osijek város  helyeken. Mura – 
Drava Régionális park része közvetlen közel a tervezet vasút részhez már átvágott a G.P. Duboševica 
(Magyarországi határa) - Beli Manastir - Osijek - Đakovo – határátlépés. Sl. Šamac (határ BiH) és nagy 
antropogén hatásban van. A felsorolttal párhuzamosan, elvárt felsorolt intézkedések realizáció hatások a védett 
területekre közepesen negatív karakterű. 
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A közúti kocsiutak tervezett fejlesztése, ami eset vasutakkal, különösen épült fel a védett területek kívül (sem 
egyik kocsiút nem tervezett a nemzeti parkok keresztül és természeti parkok keresztül, de kocsiutak részek 
mégis bemennek az egyik védett területekbe (Kép 7.12) és azok: 

• Mura – Drava Régiónális park: Ro. 2 (A5 Osijek – Állami határ Magyarországgal Pécs), Ro.6 (DC 10
Vrbovec - Križevci - Koprivnica – Állai határ Magyarországgal Kaposvár felé), Ro.7 (DC 12 csomópont
Vrbovec 2 - Ivanja Reka - Vrbovec - Bjelovar - Virovitica – Állami határ Magyarországgal Bárcs felé)

• Különös rezervát tengerben: Ro.16 (előrekészítések a Dubrovnik akadálymentességre Horvátország
Schengenbe való csatlakozás után – Pelješac híd) ési Ro.17 (Adriai-Jón autópályái kapcsolat Pločétől
Montenegróig Horvátország területen)

• Jelentős táj Prapratno öböl: Ro.16 (Előrekészítések a Dubrovnik akadálymentességre Horvátország
Schengenbe való csatlakozás után – Pelješac híd)

• Jelentős táj Cetina – Alsó áramlás: Ro.15 (Spliti hálózat reorganizációja)

Kép 7.12 A  Stratégiával tervezett kocsiutak és védett területek Horvátország Köztársaság viszonya  (Készítette: 

IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Tekintetbe véve a védett területek karakterét és a fázist amelyben van a kocsiút rész amely foglalt egyik 
intézkedéssel, stratégiái szinten eredményezett lehető negatív hatás a részre amely átmegy a Jelentős táj Cetina 
– Alsó áramlása, és vonatkozik a Ro.15 intézkedésre, amíg más intézkedések végrehajtásával generálná
közepesen negatív hatás. 

Tervezet útszakaszok 
Jelenlegi útszakaszok 
 
Parki architektúra műemléke 
Természet műemléke  
Jellegzeteš környezet  
Nemzeti park 
Természeti park  
Erdő park  
Különleges védett területt 
Regionális park 
Parki architektúra műemléke 
Természet műemléke 
Szigorú védett terület  
Jellegzetes környezet 

Védőtt területek 
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Mégpedig, a forgalmi hálózat építésével a  Cetina folyó alsó áramlásnál, lehetséges jelentős bontása e védett 
területnek jellemzőinek.  

Jelenlegi repülőterek tartományvak e Stratégiával nem vannak a védett területekben és nem fognak hatolni  a 
jelenlegi vésetségük állapotára.  

Tervezett infrastruktúra amely vonatkozik a tengeri és foyói forgalom fejlesztésre, főleg elhelyezkedett a védett 
területeken kívül, amíg egyik intézkedések előre látják a természet védett részek szélső részekben való 
fogásokat, és ezek:: 

• M. 10 Dubrovnik kikötő speciálizációja – Jellentős táj Rijeka Dubrovačka
• I. 3 Vukovar kikötő fejlesztése – Erdői vegetáció különös rezervátuma a vukovái dunai adának
• I. 4 Osijek kikötő fejlesztése – Kopački rit természeti park és Mura –a Drava Regionális park

Potenciálisan negatív hatás történhet, mint új kelleti kikötő építés okként Vukovarban, amely jelentősen bontaná 
a Vukovari-Dunái adának erdői vegetáció különös rezervátum részét, ha a tervezett kikötő elhelyezkedi a 
rezervátum határok közé. Jelentősen negatív hatást lehet elkerülni a kikötő tervezéssel a határukon kívül.  

7.2.3.1.5 Az élőhelyek veszélyeztetés 

A Stratégia intézkedések realizációja, amelyek vonatkoznak a vasúti és közúti infrastruktúra fejlesztésre, eléri a 
természetes élőhelyek veszélyeztetésig, ami vonatkozik csak az intézkedésekre, amelyek látják előre új utak 
részei építést, amíg az újítási és javulási intézkedésekre nem várhatóak negatív hatások a stratégiái értékelés 
szintjén. Szárazföldi forgalmi infrastruktúra építése felsorolt mint egyik az erdő élőhelyek veszélyeztetésének fő 
okok között. 

A területi adatok analízissel, a forgalmi infrastruktúra már épített részek vizsgálattal, megállapított, hogy az erdői 
élőhelyek jelentős bontásig kerülheti a Stratégiával való intézkedések realizációja, amelyekkel tervezett új 
vasutak részek építése a Karlovac-Rijeka részen, Zagrebi csomópont és új kocsiuti vonalak építése Vrbovec 2-
magyar határ Bárcs felé, Križišće-Žuta Lokva, Permani-Grobničko polje, Zagrebi gyűrű ( zagrebi hálózat 
reorganizációja) és új forgalmi vonalak építése Dubrovnik-neretvai vármegyében. Mégpedig, e intézkedések 
realizációval, az erdői élőhelyek veszítésig és aprózásig kerülne sor.  

A variáns megoldások tekintettel, amelyek ajánlottak a vasúti sín részre Karlovac-Rijeka, megállapított az erdői 
élőhelyek kisebb veszítése variánsra amely átmegy a Zlobin település déli részen (Primorsko-goranska 
vármegye) a variánstól amely átmegy az északi részen. 

Legerősebb veszítés és erdői élőhelyek degradáció hatása lenne a Horvátország kontinentális régióban, ahogy 
legtöbbet az új vasúti sínek építésével, az élőhelyek térkép szerint, történne a vegyes tölgyfa-gyertyán és tiszta 
gyertyán erdők bontása, amíg a közúti forgalom bontaná az előbb felsorolt élőhelyeket és közép európai 
neutrofílistól kevés-acidofílisig, mezőfílis bűk fa erdő élőhelyeket. De, tekintetbe véve a fogás karakterét és 
meghatározott erdői élőhelyek vesztetés részesedést az összes felületén a egyik Horvátország biogeográfiái 
régiókban, stratégiái szinten a hatások közepesen negatív karakterű. 

Szükséges hangsúlyozni, hogy egyéni intézkedésekkel tervezet vasúti és közúti korridorok fejlesztése nagy 
folyókon át, illetve szárazföldi vizek élőhelyen át, ami tételezi híd átlépések építését. A vasúti vonalnak Karlovac-
Rijeka való tervezett része két helyen vágja Mrežnica folyót, Zagrebi csomópont része 3 helyen átmegy a Sava 
folyón, amíg a magyar határ -Osijek része vágja a Dravát Retfala településnél Osijekban.  

Közúti forgalom intézkedések, amelyek hatolna a szárazföldi vizekre hidak építésével:: 

Ro. 1 Horvátország és BiH híddal való kötés Saván át Gradiškánál a magyar határ -Virovitica-Okučani BiH határ 
korridoron  

Ro. 3 Horvátország és BiH híddal való kötés Saván át Svilajnál A5 autópálya korridoron A3-tól BiH határig 

Ro. 5 amely az utolsó résszel átmegy két helyen Kupa folyón át 
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Ro. 9 Horvátországi és Szlovéniái Drava folyón át híddal való kötése, DC 2 kocsiút korridoron 

Ro. 17 Két híd Neretva folyón át Opuzennél az adriai-jonn autópályái kapcsolat korridoron Pločétől Montenegróig. 

Hidak építése bonthatná vízi élőhelyek jellemzőket, de stratégiái szinten, a karaktert tekintetbe véve és a 
potenciális hatások hatálya területét, ezek le vannak írva mint közepesek.  

Szpeleológiái objektumok, tervezett vasúti és közúti infrastruktúra vonalak, és tengeri kikötők telekkönyv adatok 
analízissel meg van állapodva, hogy a tervezett fogások nagy száma belép a feljegyzett szpeleológiái objektumok 
területébe. Szpeleológiái objektumok élőhelyek amelyekben gazdag endemikus veszélyezett fajokkal való élete, 
és amelyek különösen érzékenyek a külső hatásokra amelyeket okozhat a forgalmi infrastruktúra építése. Hiszen 
a kvadrantok a szpeleológiái objektumok telekkönyvben foglalnak 1 km2 –nyi területeket,  stratégiái szintén nem 
ismerhető el precíz hatás intenzitása.  

Potenciális jelentős negatív hatásokat megismerhető lesznek a projektumi szintjén, amikor pontosan tudnák 
határozni az intenzitásuk és, a terepen lévő helyzet párhuzamosa, ajánlani a hatásenyhítési intézkedéseket.  

A repülőterek tervezett javulásával lehetséges az élőhelyek feltartoztatása, amelynek állapota le van írva, mint 
veszélyeztetett, de, az elérhető adatok meghatározottságot tekintetbe véve, a potenciális kibontott élőhelyek 
részesedése nem lesz jelentős karakterű.  

 A Stratégiaintézkedések, amelyek magába foglalják a tengeri forgalom és belső hajói utakkal való forgalom 
fejlesztését, potenciálisán fognak hatolni az élőhelyek veszélyeztetés fokára Horvátország Köztársaságban a 
veszítésükkel és a tervezett intézkedések realizáció során. Legnagyobb intenzitású hatás várható a kikötőkben, 
hiszen, hogy az újraépítésével és építésével állandóan bontanak az élőhelyek minősége, illetve emelődik az 
antropogén karakter. De, Stratégiával tervezett a jelenlegi tengeri kikötők specializációja, azoknak amelyek már 
magas szintű antropogén hatás alatt vannak, és a tervezett intézkedések realizációval nem várható jelentős 
élőhelyek veszélyeztetés fok változása, ami nem vonatkozik az élőhelyekre a szpeleológiái objektumokban. 
Hasonló várható intézkedésekre is amelyek vonatkoznak a jelenlegi folyói forgalom kikötők hozzáépítésre ( a 
szpeleológiái objektumokra való hatáson kívül amelyek nem a belső hajózási tervezett kikötők közelében), de 
Stratégiával tervezett új ipari gát építése a Dunán Ilokban, új kelleti kikötő építése Vukovarban és új belső hajói 
forgalom infrastruktúra építése Sisakban, aminek eredménye lesznek nagyobb intenzitású hatások. Habár a 
hatások nagyobb intenzitású lesznek, nem várható sem a jelentős veszélyeztetés fok változása, mert a területnek 
nagy részesedése már meghatározott antropogén hatás alatt, amíg az élőhelyek nem bontván emberi hatással, 
nemzeti szinten, elhanyagolhatók. 

Előbb felsorolt nem vonatkozik a tervezett Duna – Sava csatorna építésre, amely is fog hatolni a természeti és fél 
természeti élőhelyekre, de nagyobb és jelentősebb intenzitású. Legnagyobb intenzitású hatások lennének a 
körülveti tölgyfa erdőkre, amelyekre különösen tükrözne a talajvizek dinamika változása amely történne a 
csatorna építkezésnél. Ha a talajvíz állandóan csökkentene több mint 0,5 m, tölgyfa fiziológiásan gyengíti és 
szárazódik. Ugyan az történik ha a talajvíz szintje állandóak emelődik és a föld amelyben a tölgyfa gyökerek 
mocsárrá válik. Felsorolt hatások részletesebben vannak leírva a fejezetben ahol az Erdészetről van a szó. A 
felsorolt párhuzamosan, jelentős hatások, intézkedés I. 7 realizációval, nem elkerületlenek.  

További jelentős belsői hajói utak fejlesztés hatásáig a szárazföldi vizekre és a körüli élőhelyekre, kerülne sor a 
szükségre a folyók hajózási emelődésre, amely keresne további mélyítési, szélesítési munkákat és áramlás 
szerkesztést 

Kumulatív hatások 

Stratégia intézkedések, amelyek a közös együttműködéssel eredmények kumulál hatásokkal, vonatkoznak a 
vasúti és kocsiúti infrastruktúra fejlesztésre, amíg más forgalmi tekintettel a stratégiái szinten nem várható e 
hatás típusa a bio különbözőségre és Horvátország Köztársaság védett területekre. Mégpedig, a vasúti és 
kocsiúti szakasza tervezettek az  R. 11 és Ro. 8 intézkedésekkel, a korridor nagyobb részen elhelyezkedtek 
egymás mellet és ennek vannak előnyök az élőhelyre mert töredezettség történt csak egy korridoron.  Azonban, 
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e típus lineár infrastruktúra a területen vezet a majdnem minden egyéni hatás emelésig, amelyekből jellegzetes 
az akadály hatás, mert teremti majdnem elhídatlan akadály számos vad fajokra, és ennek a végén eredménye 
populáció szétválasztása.  

Kumulált hatás vonatkozik az egységes területekre is, de a vasúti forgalom töredezettség hatások a kocsiút 
hatásokkal hozzászámolással nem történnek láthatóbb változások a hatás intenzitásában, amely a kocsiúti 
forgalomra az egyéni értékelésben jelölt mint jelentősen negatív.  

7.2.3.2 Környezeti jellemzők 

Jelmagyarázat: + a hatás pozitív, - a hatás negatí,  a hatásnak van e jellemzője,  a hatásnak nincs e jellemzője 

Karakter táj 

Mozgóposta 

Beavatkozások Mérjük meg a micélium fragmenseit vasúti prometazin, hogy generálni hatásokat hozzuk egy 
kapcsolatot táj régiókba horvát, amint azt az alábbi táblázat (7.1 táblázat). Ez a táblázat mutatja, a szám egy 
adott intézkedés táj régióban, amelynek részletei leírt hatásokat látható térkép alatti (Fig 07:13).  

7.1 táblázat intézkedések a vasúti közlekedés a táj régió horvát (Gyártó: IRES ECOLOGY Ltd.) 
Táj régió intézkedés 
Alföldi területek északi horvát R.2., R.6., R.7., R.8., R.9., R.10. 
Pannon hegyek R.7., R.8. 
Bilogora-Moslavina tér R.5., R.6., R.7. 
Northwestern Horvátország R.1., R.11., R.14. 
Žumberak és Samobori hegység / 
Kordunska plató R.2., R.3., 
Gorski kotar R.3., R.4 
faháncs / 
Peak öv Velebit / 
Kvarner-Velebit tér R.3., R.4. 
Isztria / 
Észak-Dalmát plató / 
Zadar és Sibenik szigetvilág / 
dalmát Hegyhát / 
A tengerpart Közép- és Dél-Dalmáciában / 
Alsó Neretva / 
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7.2.4.4. Tájképi jellemzők 

Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a hatásnak van ilyen vonatkozása,  a befolyásnak nincs ilyen vonatkozása 

A tájkép jellemzője 

7.2.4.4.1 Vasúti közlekedés 

A vasúti forgalmi szektor intézkedéseit, amelyek befolyást generálnak, kapcsolatba hoztuk Horvátország tájképi 
regionalizácójával, ami az alábbi táblázatban látható (7.1. táblázat). Az említett táblázat bemutatja az intézkedések 
számát az egyes tájképi régiókban, amelyeknek hatásai részletesen le vannak írva a szövegben, valamint 
kimutatva a térképen (7.13 kép). 

 7.1 táblázat: A vasúti forgalmi intézkedések Horvátország tájképi régióján belül (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Tájképi régió Intézkedés 

Észak-Horvátország sík területe R.2., R.6., R.7., R.8., R.9., R.10. 

Pannon felvidék R.7., R.8. 

Bilogora-Moszlavina terület R.5., R.6., R.7. 

Északnyugat Horvátország R.1., R.11., R.14. 

Žumberak és Samobor felvidék / 

Kordun fennsík R.2., R.3., 

Gorski kotar R.3., R.4 

Lika / 

Velebit csúcsövezete / 

Kvarneri-velebiti terület R.3., R.4. 

Isztria / 

Észak-dalmát fennsík / 
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Zadari-Sibeniki szigetvilág / 

Dalmát zagora  / 

Közép- és dél-Dalmácia parti területe / 

Alsó Neretva  / 

 
7.1 kép: A vasúti forgalom útvonalai a tájegységi régiók tükrében (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.)  

Észak-Horvátország sík területén tervezik a legnagyobb számú beavatkozást, éppen ezért ezen a területen 
jelentősebb a hatás, mint a többi régióban. Az infrastrukturális beavatkozások által generált hatások potenciálisan 
negatívak lesznek a tájegység természeti, kulturális és vizuális minőségére. A régióra vonatkozó intézkedések általi 
beavatkozások új vasúti pályák és a már meglévők felújítását írják elő, amik tartósan kihathatnak a tájkép 
minőségére. A természeti minőségre való hatás a természetes felszínburkolat eltávolításában és vizes területek 
átvágásában fog megmutatkozni, míg a domborzatra tett hatása annak jellege miatt elhanyagolható. Továbbá hatni 
fog a tájkép kulturális minőségére is, hiszen a beavatkozások átvágják a mezőgazdasági területek mozaikját, 
aminek eredményeképpen a parcellákat még inkább felosztják és lehetséges a művelhető területek elhanyagolása 
is. A vizuális hatás nagyon jelentős, hiszen sík területről van szó, de a növényzeti borítás lehetősége mellett az 
említett hatás kevésbé jut kifejezésre a térben.  

A Pannos síkság tájképi régióban tartós hatásra lehet számítani a tájkép jellemzőiben. Az intézkedés 
beavatkozásai a tájképi régió peremterületein húzódnak végig, ezért a domborzatra tett hatások nem lesznek 
jelentősek, hiszen síkság és dombok közötti átmeneti területről van szó. Ezen tájképi régió keleti részét a 
nyugatinál magasabb tengerszint feletti magasság jellemzi, ezért komolyabb hatás érhető el az R.8-as intézkedés 
megvalósítását követően. A kulturális minőségre való hatás a művelhető felületeknél és a hozzátartozó 
infrastruktúrájánál fog megjelenni, hiszen lehetséges a vízi meliorációs csatornák átvágása és a parcellák 

Meglévő/tervezett vasúti útvonalak 
Horvátország tájegységi regionalizációja 

1. Észak-Horvátország sík területe 
2. Pannon felvidék 
3. Bilogora-Moszlavina terület 
4. Északnyugat Horvátország 
5. Žumberak és Samobor felvidék 
6. Kordun fennsík 
7. Gorski kotar  
8. Lika  
9. Velebit csúcsövezete 
10. Kvarneri-Velebiti terület 
11. Isztria 
12. Észak-Dalmát fennsík 
13. Zadari-Sibeniki szigetvilág 
14. Dalmát zagora  
16. Alsó Neretva 
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feldarabolása. A vizuális expozíció mérsékelt lesz, mert a beavatkozások olyan területeken vágnak keresztül, amik 
folyamatosan és hosszában kifejlesztettek már meglévő infrastruktúrák.  

A Bilogora-Moszlavina tájképi területen tartós hatásra lehet számítani a tájképi jellemzőkben. Az R.5-ös 
intézkedés előrelátható beavatkozásai az említett tájképi régió peremrészein haladnak keresztül, és az 
útvonalaknak csak egy részét foglalják magában, éppen ezért az említett intézkedések hatása az R.6-osnál és az 
R.7-esnél kisebb lesz, amelyekek útvonalai átszelik a régiót szinte teljes hosszában. Azon a részen, ahol új 
útvonalat hoznak létre, közvetett hatás jelentkezik a tájkép természeti jellemzőire (vizes területek és erdők) és a 
kulturális jellemzőkre (a különféle felhasználás mozaikja), ami közvetlenül kihat az új kilátás kialakulására.  

Északnyugat Horvátország tájképi régióján belül tartós hatás érhető el a tájképi minőségre azokkal a 
beavatkozásokkal, amelyek új sínpályák építését írják elő. A tájkép természeti jellemzői leromlanak a domborzati 
tagolódástól és az új pályák útvonalterületétől függően. Mindemellett lehetségesek a kulturális területi mozaikra 
való hatások (feldarabolt parcellák a dombokon), amik további térfelosztáshoz vezetnek. Tekintettel a 
beavatkozásra, mint lineáris elemre, lehetséges a nagy vizuális kitevés főkent a nagyobb településekről/városokból. 

A Kordun fennsík tájképi régión belül tartós hatással lehet számítani a tájkép minőségére, hiszen az intézkedések 
által előlátott beavatkozások a sínpályák építését és rekonstrukcióját generálják. A természeti minőség 
veszélyeztethető új építéssel vizes területek mellett, amelyek természetességükről és kanyargós alakjukról 
jellegzetesek. A fennsíkot nagyszámú geomorfológiai alakzatok (víznyelők és dokkolók) jellemzik, amiket 
mezőgazdasági célokra használnak, és amelyek az előírt intézkedések által tartósan átrendeződnek.  

A Gorski kotar tájképi régióban tartós hatás érhető el a tájkép minőségén, amely a felszíni erdőtakaró 
természetessége alapján kerül kihangsúlyozásra. Az egyes részeken élesen és hirtelen emelkedő domborzati 
tagolódás miatt jelentős negatív hatással számolhatunk azoknál az intézkedéseknél, amelyek új pályák építését 
írják elő. Ugyanígy lehetséges a nagy vizuális exponálás a hegycsúcsoknál, mert az infrastrukturális beavatkozások 
antropogén elemei erősebben kiemelődnek a természetes tájképben.  

A Kvarneri-Velebiti terület tájképi régiójában tartós hatás érhető el tájképi minőségen. A változások a 
beavatkozások megvalósítása során jönnek létre, amelyek tervezik az új sínpályák építését a nagyon meredek 
hegyi részeken, a Kvarneri terület bejáratánál. Lehetséges a kulturális tájképre való hatás meghatározott felületek 
elfoglalására a bakari hátországon és vizuális exponálással a tengeri oldalról.  

A vasúti infrastrukturális beavatkozásak csökkentik az indikátorok értékét, hiszen olyan nagy infrastrukturális 
beavatkozásokról van szó, amelyek megváltoztatják a tájképi régió meglévő jellemzőit, vagyis jelentősen hatnak a 
tájkép természeti, kulturális és vizuális minőségére. A beavatkozás természetessége és az intézkedések száma 
miatt az említett tájképi régiókban lehetséges a tájképi jellemzőkre való kumulatív hatás.  

7.2.4.4.2 Közúti közlekedés 

A közúti forgalmi szektor beavatkozásait, amik hatást gyakorolnak a tájképre, kapcsolatban vannak Horvátország 
tájképi regionalizációjával, ezt mutatja be az alábbi táblázat (7.2 táblázat). Az említett táblázat bemutatja az egyes 
tájképi régiókra vonatkozó intézkedéseket, amelyek hatásait az alábbi szövegben részletesen taglaljuk, valamint 
térképen is bemutatjuk (7.14 kép). 

7.2 táblázat: A közúti forgalmi intézkedések Horvátország tájképi régióján belül (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Tájképi régió Intézkedés 

Észak-Horvátország sík területe Ro.1., Ro.2., Ro.3., Ro.5., Ro.6., Ro.7., 
Ro.8., Ro.9., Ro.13., Ro.14. 

Pannon felvidék Ro.9. 

Bilogora-Moszlavina terület Ro.6., Ro.7., Ro.8., Ro.9., Ro.13. 
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Északnyugat Horvátország Ro.8., Ro.9., Ro.12., Ro.13. 

Žumberak és Samobor felvidék Ro.8. 

Kordun fennsík Ro.12. 

Gorski kotar Ro.4. 

Lika Ro.4. 

Velebit csúcsövezete / 

Kvarneri-velebiti terület Ro.10., Ro.4. 

Isztria / 

Észak-dalmát fennsík / 

Zadari-Sibeniki szigetvilág / 

Dalmát zagora Ro.15. 

Közép- és dél-Dalmácia parti területe Ro.11., Ro.15., Ro.16. 

Alsó Neretva Ro.16., Ro.17. 
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7.2 kép - A közúti forgalom útvonalai a tájegységi régiók tükrében (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

A közúti forgalom a vasúti forgalommal együtt nagy infrastrukturális beavatkozást alkot. Ugyanígy, közös a 
vonalvezetésük a térben, éppen ezért hasonló hatásokat generálnak. Mivel a hatások a tájképi régiós felosztáson 
alapulnak, az intézkedések által előlátott beavatkozások a közúti forgalomnál egyforma hatásokat idéznek elő a 
tájképi jellemzőkre, mint a vasúti forgalom.  

A Lika tájképi régióban tartós hatásra kerül sor a tájképi jellemzőkben az R.4-es intézkedés alatti beavatkozások 
megvalósításával. Tekintettel arra, hogy a beavatkozások kisebb része a szóban forgó régión keresztülhalad, a 
hatások nem lesznek jelentősek. A változások kihatnak a tájképi jellemzőkre a felszíni erdőtakaróra és a doborzati 
jellemzőkre. A beavatkozás megvalósításável kihathatunk a karsztos területek változásaira, ami a későbbiekben 
kihatnak a kilátásra és a percepcióra, amik az antropogén elemek bevitele miatt keletkeztek a rurális területre.  

A Dalmát zagora tájképi régión belül tartós hatás érhető el a terület tájképi jellemzőiben. A természeti és kulturális 
jellemzőkre való hatások lehetségesek a karszti depresszión keresztül, amik a mező kulturális téjképe alapján 
jellemzőek, míg a magasabb vidékeken speciálisan állattenyésztéssel és gipszkarton építkezéssel foglalkoznak. 
Mivel a közúti infrastruktúra felismerhető a színéről és a térben való megjelenéséről, a magasabb hegyi vidékeken 
leromolhat a terület minősége, amely növényzetet nélkülöz.  

A Közép- és Dél-Dalmácia parti területének tájképi régiójában tartós hatás érhető el a tájkép minőségére. A 
hatások negatív jelleműek, mert az új infrastruktúra építését generáló beavatkozások (utak és hidak) tartós 
változásokat hoznak a parti területre. Tekintettel a parti terület érzékenységére, a további antropogén elemek 
lerombolják a már veszélyeztetett parti természetet, amely sérült a tervezetlen kiépítés miatt. Továbbá a terület 
vizuális minősége is megváltozik, mert az útvonalak kiemelkednek színük és formájuk alapján, vizuálisan pedig a 
magasabb meredek terepeken a legszembetűnőbbek.  

Az Alsó Neretva tájképi régióban tartós hatásra lehet számítani a tájképi minőségben. Negatív hatások 
lehetségesek a Neretva-völgy kulturálistájképére, amely az egyes részek hagyományos megműveléséről és a 
természetes jellemzőiről ismert. Az antropogén elemek új lépést alkotnak a térben, ami tartósan igénybe veszi az 

Meglévő/tervezett vasúti útvonalak 
Horvátország tájegységi regionalizációja 

1. Észak-Horvátország sík területe 
2. Pannon felvidék 
3. Bilogora-Moszlavina terület 
4. Északnyugat Horvátország 
5. Žumberak és Samobor felvidék 
6. Kordun fennsík 
7. Gorski kotar  
8. Lika  
9. Velebit csúcsövezete 
10. Kvarneri-Velebiti terület 
11. Isztria 
12. Észak-Dalmát fennsík 
13. Zadari-Sibeniki szigetvilág 
14. Dalmát zagora  
16. Alsó Neretva 
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adott területet, és közvetlenül hat a tájkép vizuális minőségére. Lehetséges a parcelláció felosztása és új területi 
minták alkotása.  

A közúti infrastruktúra beavatkozásai csökkentik az indikátorok értékét, hiszen nagy infrastrukturális 
beavatkozásokról van szó, amik megváltoztatják a látképet a tájképi régión belül és egyaránt kihatnak a tájkép 
minőségére azokon a területeken, amelyeken áthaladnak. A beavatkozások természetessége és az intézkedések 
száma miatt az egyes tájképi régiókban lehetséges a kumulatív hatás a tájkép minőségére.  

7.2.4.4.3 Légi közlekedés 

A légi forgalmi szektor beavatkozásait, amik hatást gyakorolnak a tájképre, kapcsolatban vannak Horvátország 
tájképi regionalizációjával, ezt mutatja be az alábbi táblázat (7.3 táblázat). Az említett táblázat bemutatja az egyes 
tájképi régiókra vonatkozó intézkedések számát, amelyek hatásait az alábbi szövegben részletesen taglaljuk, 
valamint térképen is bemutatjuk (7.15 kép). 

 7.2-as táblázat: A légi forgalmi intézkedések Horvátország tájképi régióján belül (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Tájképi régió Intézkedés 

Észak-Horvátország sík területe A.5., A.9. 

Pannon felvidék / 

Bilogora-Moszlavina terület / 

Északnyugat Horvátország / 

Žumberak és Samobor felvidék / 

Kordun fennsík / 

Gorski kotar / 

Lika / 

Velebit csúcsövezete / 

Kvarneri-Velebiti terület A.6., A.4. 

Isztria A.2. 

Észak-Dalmát fennsík A.8. 

Zadari-Sibeniki szigetvilág / 

Dalmát zagora / 

Közép- és dél-Dalmácia parti területe A.1., A.3., A.7 

Alsó Neretva / 
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7.3 kép: A légi forgalom útvonalai a tájegységi régiók tükrében (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Az intézkedések által előlátott beavatkozások öt tájképi régióra vonatkoznak: Észak-Horvátország sík területe, 
Kvarneri-Velebiti terület, Isztria, Észak-Dalmát fennsík és a Közép- Dél-Dalmácia parti területe. Az 
intézkedések előlátják a már meglévő terminálok rekonstrukcióját és bővítését, valamint lehetséges a közvetlen 
közelükben lévő új területek elfoglalása. A repülőterek határainak kiszélesítésével potenciálisan negatív hatás 
érhető el a tájképi minőségre, amely az A.1, A.2, A.4, A.5 és A.6-os intézkedéseken belüli beavatkozásokon 
keresztül jut a leginkább kifejezésre, amik néhány különféle aktivitást generálnak (szanáció, bővítés, csere és 
építés). Ugyanígy negatívan hathat a kulturális minőségre, tekintettel arra, hogy a terület közvetlen közelében 
található jellemzően gipszkartonos építményeknek és telekhatároknak és/vagy művelhető felületek mozaikjának. A 
rurális tájképekre jellemző a felismerhető vizuális identitás, attól a régiótól függően, amelyben találhatók, emiatt az 
egyes beavatkozások hatása attól függően különbözik, hogy a beavatkozás területe milyen tájképi jellemzőkkel 
rendelkezik. A tájkép vizuális-élménybeli jellemzőire való kiegészítő hatások a légi forgalom megnövekedésével 
kerülnek kiemelésre, amik az összes előlátott beavatkozás megvalósítását követően jönnek létre.  

Az intézkedés megvalósításával lehetséges a mérsékelten negatív hatás a tájképi jellemzőkre az új építés általi, 
területi rend romlásával, ami tekintettel a felsorolt problémákra, kihat az indikátorok értékeinek csökkenésére.  

7.2.4.4.4 Tengeri közlekedés 

A tengeri közlekedési szektor beavatkozásait, amik hatást gyakorolnak a tájképre, kapcsolatban vannak 
Horvátország tájképi regionalizációjával, ezt mutatja be az alábbi táblázat (7.4 táblázat). Az említett táblázat 
bemutatja az egyes tájképi régiókra vonatkozó intézkedéseket, amelyek hatásait az alábbi szövegben részletesen 
taglaljuk, valamint térképen is bemutatjuk (7.16 kép). 

Repülőterek 
Horvátország tájegységi regionalizációja 

1. Észak-Horvátország sík területe 
2. Pannon felvidék 
3. Bilogora-Moszlavina terület 
4. Északnyugat Horvátország 
5. Žumberak és Samobor felvidék 
6. Kordun fennsík 
7. Gorski kotar 
8. Lika 
9. Velebit csúcsövezete 
10. Kvarneri-Velebiti terület 
11. Isztria
12. Észak-Dalmát fennsík 
13. Zadari-Sibeniki szigetvilág 
14. Dalmát zagora 
16. Alsó Neretva 
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7.3-es táblázat: A tengeri közlekedési intézkedések Horvátország tájképi régióján belül (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Tájképi régió Intézkedés 

Észak-Horvátország sík területe / 

Pannon felvidék / 

Bilogora-Moszlavina terület / 

Északnyugat Horvátország / 

Žumberak és Samobor felvidék / 

Kordun fennsík / 

Gorski kotar / 

Lika / 

Velebit csúcsövezete / 

Kvarneri-Velebiti terület M.8. 

Isztria / 

Észak-Dalmát fennsík M.12. M.13. 

Zadari-Sibeniki szigetvilág / 

Dalmát zagora / 

Közép- és dél-Dalmácia parti területe M.10., M.11. 

Alsó Neretva M.9. 
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7.16-os kép: A tengeri közlekedés útvonalai a tájegységi régiók tükrében (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

A Stratégia intézkedései által előlátott beavatkozások négy tájképi régiót érintenek: Kvarneri-Velebiti terület, 
Észak-Dalmát fennsík, Közép- és Dél-Dalmácia parti területe és Alsó Neretva. Az intézkedések már meglévő 
terminálok rekonstrukcióját és bővítését írják elő, ami új területek lefoglalásához vezet a partvonal belsejében. A 
beavatkozás megvalósításával romlik a tájképi minőség, ami nagyban kihat a part kinézetére. A parti öv, a tenger 
és a part és tenger közötti kontakt zóna a tájkép természeti jellemzőit képezik, ami miatt az intézkedések általi 
beavatkozások megvalósításával a tengeri közlekedési szektorban negatív hatások érhetők el az említett tájképi 
régióban. Az urbanizáció és a tömegturizmus folyamata létrehozott egy erős nyomást a partmenti területre, amely 
még hangsúlyosabbá válik a jelenlegi kikötői területek bővítésével és elfoglalásával.  

Az M.9-es intézkedés megvalósításával, ami új terminál építését generálja, az Alsó-Neretva tájképi régióban való 
hatás nagyobb lesz, mint a többi, intézkedésbe foglalt régióé. Az ebben a régióban való hatás az új terminálok 
pozicionálásától fog függeni. Amennyiben a tervezett beavatkozás a kulturális tájkép közelében helyezkedik el, 
lehetséges a jellemzőire mért negatív hatás. Az eredeti tájkép lerombolása a kilátás lerombolását jelenti, ami a 
partmenti terület értékes részét képezi, ez pedig az ambientális érték csökkenéséhez vezet.  

A tengeri közlekedési szektor intézkedéseinek megvalósításával mérsékelten negatív hatás érhető el a terület 
tájképi jellemzőire, ami az indikátorok értékének csökkenését és a partmenti területre való további nyomás 
kialakulását eredményezi.  

7.2.4.4.5 Közlekedés a belvízi hajóutakon 

A belvízi közlekedési szektor beavatkozásait, amik hatást gyakorolnak a tájképre, kapcsolatban vannak 
Horvátország tájképi regionalizációjával, ezt mutatja be az alábbi táblázat (7.5 táblázat). Az említett táblázat 
bemutatja az egyes tájképi régiókra vonatkozó intézkedéseket, amelyek hatásait az alábbi szövegben részletesen 
taglaljuk, valamint térképen is bemutatjuk (7.17 kép). 

Tengeri kikötők 
Horvátország tájegységi regionalizációja 

1. Észak-Horvátország sík területe 
2. Pannon felvidék 
3. Bilogora-Moszlavina terület 
4. Északnyugat Horvátország 
5. Žumberak és Samobor felvidék 
6. Kordun fennsík 
7. Gorski kotar 
8. Lika 
9. Velebit csúcsövezete 
10. Kvarneri-Velebiti terület 
11. Isztria
12. Észak-Dalmát fennsík 
13. Zadari-Sibeniki szigetvilág 
14. Dalmát zagora 
16. Alsó Neretva 
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7.5-ös táblázat: A belvízi közlekedési intézkedések Horvátország tájképi régióján belül (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Tájképi régió Intézkedés 

Észak-Horvátország sík területe I.3., I.4., I.5., I.6. I.7. 

Pannon felvidék / 

Bilogora-Moszlavina terület / 

Északnyugat Horvátország / 

Žumberak és Samobor felvidék / 

Kordun fennsík / 

Gorski kotar / 

Lika / 

Velebit csúcsövezete / 

Kvarneri-Velebiti terület / 

Isztria / 

Észak-Dalmát fennsík / 

Zadari-Sibeniki szigetvilág / 

Dalmát zagora / 

Közép- és dél-Dalmácia parti területe / 

Alsó Neretva / 
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7.17-es kép: A belvízi közlekedés útvonalai a tájegységi régiók tükrében (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Az Észak-Horvátország sík terület tájképi régióján belül tervben van Vukovár, Eszék, Szlavón Bród és Sziszek 
városok folyami kikötőinek a modernizációja és kiépítése, valamint egy többfunkciós Duna-Száva csatorna 
kiépítése. A kikötők hatása pontos jellegű és a tájképi régión belüli közvetlen területére vonatkozik, míg a 
többfunkciós csatorna hatása lineáris jellegű. A beavatkozás hatása a kikötő fejlődésére leginkább a folyami partok 
és -árkok természeti minőségén lesz élesen látható, míg kevésbé lesz látható a domborzati jellemzőkön, hiszen sík 
területről van szó. Ugyanígy lehetséges a holtágakra és –medrekre való negatív hatás, hiszen az egyes 
beavatkozások megvalósítása új antropogén struktúrák kialakításához vezet és azok területi kivételének 
elvesztéséhez. Az intézkedések különféle építéseket és modernizációt generálnak, ami kihat a tájkép kulturális 
minőségére, főleg a folyók melletti mezőgazdasági területek mozaikjára. A vizuális-élmény jellemzők a folyami 
területeken megváltoznak a beavatakozások hatására, mivel kialakul egy új területi rend és strukúra. A Duna-Száva 
csatorna lineáris hatása a többi intézkedésekhez képest ebben a kategóriában a legnagyobb. A tájkép természeti 
minőségére tett tartós hatás az erdős területen és vízi területen (folyók) való áthaladás által lehetséges, amelyek a 
kanyargós (természetes) alakból természetellenes alakot öltenek. Ezzel megváltozik a területi minta (ami tovább 
változik az elvezetési rendszerek bevezetésével), ami hatással lesz a tájkép kinézetére és kulturális minőségére. 
Miután olyan beavatkozásról van szó, ami megváltoztatja Északkelet-Horvátország széles területének képét és 
teljesen új területi mintát hoz létre, várható a nagy vizuális kitétel és a változások percepciója.  

A folyami kikötők fejlődésének beavatkozásai mérsékelten negatív hatásúak, míg a Duna-Száva többfunkciós 
csatorna jelentős negatív hatással lehet a tájkép minőségére, ami várhatóan az indikátori értékek csökkenéséhez 
vezet.  

1. Észak-Horvátország sík területe 
2. Pannon felvidék 
3. Bilogora-Moszlavina terület 
4. Északnyugat Horvátország 
5. Žumberak és Samobor felvidék 
6. Kordun fennsík 
7. Gorski kotar 
8. Lika 
9. Velebit csúcsövezete 
10. Kvarneri-Velebiti terület 
11. Isztria
12. Észak-Dalmát fennsík 
13. Zadari-Sibeniki szigetvilág 
14. Dalmát zagora 
16  Alsó Neretva 

Horvátország tájegységi regionalizációja 

Folyami kikötők 
Duna-Száva csatornaa 
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7.2.4.5 Talaj 

Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a hatásnak van ilyen vonatkozása,  a hatásnak nincs ilyen vonatkozása 

Szennyezőanyagok mennyisége a talajban 

7.2.4.5.1 Vasúti közlekedés 

A vasúti sínek használata és karbantartása alkalmával a környezetbe olyan szennyezőanyagok kerülnek, amelyek 
szennyezik a talajt és tartósan megváltoztatják a jellemzőit. A szennyezőanyag, amit potenciálisan a környezetbe 
engednek, azok a vegyianyagok, amelyekkel a vasúti nyomtávok fa küszöbeit kezelik. Leggyakrabban ez a kreozot, 
egy olyan vegyianyag, amely biocidként szolgál a fa impregnálására. E vegyszer használatának negatív 
következménye a talajszennyezés, amennyiben lefolyik a fa küszöbről a talajra. Ennek a negatív hatásnak az 
enyhítésére védelmi intézkedések vannak előrírva.  

A szennyezőanyagok talajban való növekedése várható a vasúti sínek körüli zónák gyomirtózásából is. A 
gyomirtókat arra használják, hogy megakadályozzák a földterületek gyomok általi benövését a vasúti sínek körül, 
de a túlzott használatuk negatív hatással van a talaj jellegére.  

A vasúti sínek szűk zónájában várható a nehézfémek koncentrációjának növekedése, hiszen elhasználódnak a 
vonatok fékei, kerekei, sínei és elektromos vezetékei.  

Figyelembe véve a tényt, hogy a felsorolt hatások csak a tervezett vasúti sínek szűk zónáját érintik, valamint a 
felsorolt hatások enyhítésére óvintézkedések vannak előírva, így a becslések szerint ennek az indikátornak a 
mértéke nem fog jelentősen megnőni.  

7.2.4.5.2 Közúti közlekedés 

A közúti közlekedésből származó talajszennyezettség hangsúlyosabb a nagyobb forgalmú utakon. A közutakon 
közlekedő járművek különféle szennyeződéseknek a forrásai, úgy, mint üzemanyag, kenőanyagok, nehézfémek 
(króm, ólom, cink, réz stb.). Azok a szennyezőanyagok, amelyek a közutakat övező talajban végzik, negatívan 
hatnak annak jellemzőire, valamint a növényzetére és a benne élő organizmusokra. Ez a hatás lokalizált és az utak 
melletti relatív szűk zónát érinti.  

A téli hónapokban a talaj a só által is szennyeződkik, amit arra használnak, hogy megakadályozza az útfelületek 
megfagyását. A nagyobb koncentrációban előforduló só negatívan hat annak összetételére és csökkenti a 
termékenységét.  

A legjelentősebb negatív hatások a talajra akkor lehetségesek, amikor baleset történik, hiszen ilyenkor jelentős 
mennyiségű, különféle szennyeződés kerül a talajba és tartósan szennyez nagyobb földterületeket.  

Annak tekintetében, hogy a talajra való negatív hatás csak egy szűk zónát érint a tervezett utak körül, nem várható 
jelentős értéknövekedés ennél az indikátornál.  

Talajerózió 

Az alábbi hatások nem vonatkoznak az összes közlekedési szektorra. 
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A növényzeti takarónak köszönhetően, főleg az erdei vagy füves növényzetnél felgyülemlik a levélhulladék és 
egyéb növényi részek, amik lehetővé teszik a csapadék jelentős megtartását, amivel a talajt egy adott szintig védi a 
vizes eróziótól.  

Az állandó növénytakaró eltávolításával tönkremegy a talaj struktúrája, amivel lecsökken a vízszűrési kapacitása, 
így csökken a fölösleges talajvíz elfolyásának a sebessége. Ezzel kihat a felszíni lefolyás csökkentésére, és 
indirekt módon a talajerózió intenzitására.  

A növényhzet a saját gyökérrendszerével erősíti a talajt és biztosítja, hogy ne történjen hirtelen elmozdulás.A 
növénytakaró hiánya következtében - ami védené a talajt a strukturális agregáció destrukciójától az esőcseppek 
miatt - a talaj strukturális agregációjának megdől a stabilitása. Továbbá a növénytakaró hiánya következtében 
fokozódik a talajfagyás.  

Fontos megemlíteni, hogy a negatív hatás jelentőségét a talajeróziónál csak az intézkedés projektjének 
kidolgozásakor lehet felmérni. A talajerózióra való negatív hatás azokon a területeken a legintenzívebb, ahol magas 
az eróziótól való kockázat.  

7.2.4.6 Vizek 

Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a hatásnak van ilyen vonatkozása,  a hatásnak nincs ilyen vonatkozása 

7.2.4.6.1 Vasúti közlekedés 

A felszíni és talajmenti vizek ökológiai és vegyi állapota 

A vasúti közlekedés hatásai a felszíni vizek ökológiai és vegyi állapotára, valamint a talajmenti vizek vegyi 
állapotára a vonatok normális működésénél korlátozottak. A vasúti síneken található szennyezőanyagok azok a 
bizonyos szerek, mint a nyomtávok küszöbénél használt olaj, a sínek menti területen használt gyomirtó, a 
kenőanyagok és más anyagok, amik kifolyhatnak a vonatokból.  

Az olyan vegyi anyagokkal, mint a kreozot, a vasúti sínek faküszöbeit kezelik és amik biocidként szolgálnak a fa 
impregnációjához. Ezeknek a szivárgásához vezetnek a régi és elhasználódott fa küszöbök, és ha ezek az 
anyagok a környező vizekbe kerülnek, akkor lerombolhatják annak ökológiai és vegyi állapotát. Mégis, érdemes 
megemlíteni, hogy napjainkban a vasúti sínek építésekor főként beton küszöböket használnak, amik nem károsak a 
környező vizekre. A vasúti sínek körüli gyomok irtását gyomirtóval végzik. Ezek az anyagok szintén negatívan 
hathatnak a környező vizek ökológiai és vegyi állapotra, ha elérnek oda. A vonatok közlekedésével a vízekbe 
bekerülhet üzemanyag, kenőanyagok és egyéb anyagok, amiket a vonat normális működéséhez használnak, és 
ezek vízbe kerülésével negatívan hatnak annak állapotára. Annak ellénére, hogy a vasúti sínek lineáris 
környezetszennyezőként funkcionálnak, a szennyezőanyagok mennyisége, amik a normális működés során a 
vízbe kerülnek, elhanyagolható, ezért a felszíni és talajmenti vizekre tett hatása mérsékelten negatív.  

További negatív hatás lehetséges azokon a helyeken, ahol a tervezett új vasúti pályák átvágják a felszíni 
vízfolyamokat. Negatív hatás várható abban az esetben, ha az építési munkálatok kivitelezésénél a vízfolyások 
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pályáját átirányítják. Az átirányítással, vagyis a medes fizikai megváltoztatásával negatív hatás érhető el a 
hidromorfológiai állapotára, ennek következményeképpen pedig az ökológiai állapotára is. Ennek a negatív 
hatásnak a mérséklésére óvintézkedéseket írtak elő.  

A felszíni és talajmenti vizekre gyakorolt fő negatív hatás a balesetekből következik. A balesetnél a hatás 
intenzitása a vonat által szállított teher fajtájától függ, és abban az esetben, ha kifejezetten szennyező anyagokról 
van szó, mint a szénhidrogén, vegyi anyagok és veszélyes hulladék, ilyenkor potenciálisan tartós lehet a 
vízszennyezés, vagyis a hatás jelentősen negatív.  

Figyelembe véve a fentieket, a becslés alapján a Stratégia végrehajtásakor csökken ezen indikátor értéke. 

A partmenti és átmeneti vizek ökológiai és vegyi állapota 

A partmenti és átmeneti vizek állapotára nem várható közvetlen hatás. Lehetséges a közvetett szennyezésük olyan 
anyagokkal, amelyek a vasúti sínek használatával és karbantartásával keletkeznek, amennyiben ezeket átviszik 
felszíni folyamok vagy talajmenti vizek a partmenti és átmeneti vizekbe. Ez a hatás csak a Karlovac – Rijeka 
vasútvonalat érinti, mivel a többi tervezett vasútvonal nem az adriai vízterületen található.  

Ugyanúgy, mint a felszíni vizeknél, a szennyezőanyagok mennyisége a vasúti síneken normális körülmények között 
elhanyagolható mennyiségűek, és mivel ezek koncentrációja tovább hígul a felszíni vagy talajmenti vizek szállítása 
alatt, a potenciális hatás ezek ökológiai és vegyi állapotára mérsékelt lesz.  

Az esetlegesen jelentős hatás baleset esetén lehetséges a felszíni és talajmenti vizeknék és kizárólag csak a 
Karlovac – Rijeka vasútvonalon.  

A fent említettek tekintetében nem várható jelentős értékcsökkenés az indikátornál a Stratégia megvalósítását 
követően.  

Ivóvíz 

A tervezett vasúti pályák elemzésekor megállapításra került, hogy nyolc vasúti pálya, amit terveztek a Stratégiával, 
védett szanitáris forrászónákon halad keresztül.  

Mivel minden szennyezőanyag, ami elér a felszíni vagy talajmenti vizekhez a szanitáris védett zónákon belül, 
potenciálisan a kutakban végezhet, és ezzel beszennyezheti az ivóvíz tárolóhelyét, a tervezett vasúti sínek pedig 
további nyomást jelentenek az ivóvíz minőségére. A nyolc sínpálya területi átfedésének pontos leírása a szanitáris 
védelmi zónákkal a lenti táblázatban látható (7.6-os táblázat).  

 7.4 táblázat: A szanitáris védett forrászónák átfedése a tervezett vasúti sínekkel (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Intézkedés 
kódja 

Szanitáris védett zónák 

I. II. III. IV. 

R3    

R4    

R5    

R6    

R8    

R9    
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R10    

R11    

A maradék két vasúti pálya, amelyeknél tervezett az új sínek építése, nem halad át szanitáris védett zónákon. A 
Dugo Selo – Novska (R.7-es intézkedés) és a Zágráb – Repülőtér (R.13-as intézkedés) vasúti útvonalakról van szó. 

A tervezett vasúti útvonalak átfedése a szanitáris védett zónákkal az alábbi képen látható (7.18-as kép).  

7.4 kép: A tervezett vasúti útvonal átfedése a szanitáris védett forrásokkal (Forrás: A vizes területek igazgatásáról szóló Terv 
2016.-2021.) 

Mégis, a tervezett vasúti útvonalak legnagyobb részében a szanitáris védek zónák területén tervezik a már 
meglévő vasútvonalak bővítését új nyomtávokkal vagy a meglévő sínek felújítását, és csak kis részben szól a dolog 
új vasútvonalak építéséről. Az említettek miatt a vasúti közlekedés már nyomást gyakorol az ivóvizek milyenségére, 
így nem lesz új nyomás, csak a meglévők intenzitása. Ugyanígy, ahogy azt már korábban tárgyaltuk, a 
szennyezőanyagok mennyisége elhanyagolható, amelyek a vasúti sínek normális működése közben alakulnak ki 
és nem várható a felszíni vagy talajmenti vizek jelentős szennyezettsége, ezzel pedig az ivóvizé sem.  

Tekintettel a felsoroltakra nem várható jelentős indikátori értékcsökkenés. 

7.2.4.6.2 Közúti közlekedés 

A felszíni és talajmenti vizek ökológiai és kémiai állapota 

A fő negatív hatás a közúti közlekedésben a vízterületek ökológiai és kémiai állapotára következményei a 
csapadékok szennyeződéseinek az utakról. A szennyeződések elsődleges forrása az utakon azok a járművek, 
amelyek rajta haladnak. Olyan anyagok kerülnek a közlekedési felületre, mint az üzemanyag és kenőanyagok, 
ezek szivároghatnak a motorból, eredményei lehetnek az autógumik, fékek elhasználódásának, hulladékoknak és 
egyebeknek. Ezek az anyagok a nem áteresztő felületeket akkumulálódnak és a csapadékok lemosása által a 
környezetbe kerülnek, direkt a felszíni vizekben, vagy a talajon keresztül a talajmenti vizekben végezhetik. A saját 
jellemzőik alapján ezek az anyagok nem hatnak elegendően a vízterületek ökológiai és kémiai állapotára.  

Különösen negatív hatás jelentkezik az utakon a téli hónapoban, amikor is az úttest jegesedését elkerülendő azt 
sóval szórják be. A só egészen a csapadék megjelenéséig az úttesten marad, amikor is minden szennyeződéssel 
együtt lemossa az úttestről. A só az úttesteken nátrium és klór ionok akkumulációját idézi elő a csapadékos 
szennyvízben, ami tovább növeli ezen ionok koncentrációját a felszíni és talajmenti vizekben.  

Jelmagyarázat 
Tervezett vasúti sínpályák 
I. Szanitáris védett zóna 
II. Szanitáris védett zóna 
III. Szanitáris védett zóna 
IV. Szanitáris védett zóna 
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További negatív hatások lehetségesek azokon a helyeken, ahol az útvonalak áthaladnak a felszíni vízfolyamokon. 
Ilyen helyeken negatív hatásra kell számítani, amennyiben az építkezéseket, úgy mint a hidak, gátak, oly módon 
végzik, hogy megváltoztatják a felszíni vizek folyómedrét. A természetes vízfolyás cseréjével negatívan hat ki a 
hidromorfológiai állapotra, mivel potenciálisan csatornázza a természetes medret, cseréli a természetes vízfolyást, 
csökkenti a felszíni és a talajmenti vizek kapcsolatát. A hidromorfológiai állapot lerombolásának eredményeképpen 
lehetséges a negatív hatás a vízállás biológiai mutatóira, mivel a meglévő feltételek mindegyike negatívan hat a 
felszíni vizekre és a vízi testek biokülönségére. Tekintettel a hidromorfológiai és bológiai állapot ökológiai alap 
összetevőinek lerombolásával negatívan hat a vízi testek ökológiai állapotára. Ennek a negatív hatásnak a 
mérséklésre óvintézkedések vannak előírva.  

Tekintettel a felsoroltakra megállapítható, hogy az új útvonalak építésével csökkenni fognak az indikátorok értékei. 

Partmenti és átmeneti vizek ökológiai és kémiai állapota 

Az új utak építésének közvetlen hatása a partmenti és átmeneti vizekre szabály szerint nem várható. Kivételek 
lehetségesek azoknak az utaknak a tervezésénél, amelyek a tengerpart mellett haladnak közvetlenül, itt 
lehetséges, hogy a szennyezett csapadékvíz az úttestről egyenesen a partmenti vagy átmeneti vizekbe kerül. A fő 
negatív hatás a partmenti és átmeneti vizekre ugyanaz, mint a felszíni vizeknél, mindazon szennyezet anyagok 
lemosása az úttestről, amik az úttesten akkumulálódtak, csapadék által a környező vizekbe. Az esetek nagy 
többségében felszíni folyásokról van szó vagy talajmenti vizekről, amelyekből a csapadékos vizek szivárgással a 
talajba kerülnek. Az említett esetben lehetséges, hogy a szennyezett anyagok transzportálnak a partmenti, vagyis 
átmeneti vizekbe és azokra is negatív hatással lesznek. Tekintettel Horvátország hidrográfiai felosztására az Adriai 
vízi területre és a Dunai vízi területre, ez a negatív hatás csak Horvátország tengermelléken épülő utai esetében áll 
fenn.  

A fentiek tekintetében nem zárható ki az indikátorok értékcsökkenésének a lehetősége. 

Ivóvíz 

A tervezett útvonalak elemzésével megállapítható, hogy a tervezett utak közül nyolc áthalad a szanitáris 
forrászónán, míg hat nem halad át. Mivel a felszíni és a talajmenti vizek az említett zónán belül természetes 
folyásuk által a kutakban végezhetik, az ő szennyezettségük potenciálisan szennyezheti az ivóvíz tárolóhelyét is. Új 
utak építésével a szanitáris védelmi zónákon belül növeli a már meglévő nyomást a zónán belül víztestra, 
ezzelpedig veszélyezteti a vízminőséget a kapcsolódó vízgyűjtőkben.  

A tervezett közlekedési utak átfedése a szanitáris védelmi zónákkal az alábbi táblázatban látható (7.7-es táblázat). 

 7.5-es táblázat: A tervezett közlekedési utak átfedése a szanitáris védelmi zónákkal (Készítő: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Intézkedés 
kódja 

Szanitáris védett zónák 

I. II. III. IV. 

Ro. 1    

Ro. 2    

Ro. 4    

Ro. 7    

Ro. 8    

Ro. 9    
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Ro. 10    

Ro. 15    

A Stratégia intézkedésein által meghatározott, tervezett közúti útvonalak (Ro.3, Ro.5, Ro.10, Ro.11, Ro.14, Ro.16) 
nem haladnák át a szanitáris védelmi zónákon.  

A tervezett közlekedési útvonalak átfedése a szanitáris védelmi zónákkal az alábbi képen látható (7.19-es kép). 

 7.5 kép: A tervezett közlekedési útvonalak átfedése a szanitáris védelmi zónákkal (Forrás: A vizes területek igazgatásáról 
szóló Terv 2016.-2021.) 

Mégis, a szanitáris védelmi zónán belül már megírták az óvintézkedéseket a Szanitáris védelmi zóna 
meghatározási feltételeiről szóló Szabályzat alapján, és ezek betartásával a negatív hatások elhanyagolható 
szintre csökkenthetők, vagyis nincs szükség újabb vízvédelmi óvintézkedések előírására.  

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a Stratégia megvalósítása során nem csökken jelentősen az 
indikátori érték.  

Jelmagyarázat 

Tervezett közlekedési útvonalak  
I. Szanitáris védett zóna 
II. Szanitáris védett zóna 
III. Szanitáris védett zóna 
IV. Szanitáris védett zóna 
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7.2.4.6.3 Légi közlekedés 

A felszíni és talajmenti vizek ökológiai és kémiai állapota 

A légi közlekedésben negatív hatása a víz állapotára kizárólag csak a repülőterek helyszínén lehetséges. A 
reptereken való munka alkalmával vannak olyan aktivitások, amelyek szennyező anyagok kiengedését 
eredményezik a környező víztestekbe. Ezek az aktivitások magában foglalják a repülőgépek és járművek 
kiolvasztását, üzemanyag tárolását, a repülő tankolását, a repülő tisztítását és karbantartását. Az említettek közül a 
felszíni és talajmenti vizekre a legnagyobb kockázatot azok a vegyianyagok jelentik, amiket a repülők 
kifagyasztására szolgálnak, és ezek megnövelhetik az oxigén biológiai fogyasztását a vizekben és ilyen módon 
negatívan hat ki azok ökológiai állapotára.  

Tekintettel az itt felsoroltakra, a repterekről kikerülő szennyező anyagok lehetséges negatív hatással bírnak a 
felszíni és a talajmenti vizek ökológiai és kémiai állapotára. A hatás intenzitásának mérséklésének érdekében 
óvintézkedéseket írtak ki.   

Becslés alapján a Stratégia megvalósítása nem vezet jelentős indikátorérték csökkenéshez, amennyiben betartják 
a Tanulmányban leírt óvintézkedéseket.  

A partmenti és átmeneti vizek ökológiai és kémiai állapota 

A partmenti és átmeneti vizek szennyezettsége lehetséges kilencből hét, a Stratégiában foglalt intézkedés 
megvalósítása alkalmával a légi közlekedés kapcsán. A maradék két intézkedés a zágrábi és az eszéki repteret 
érinti, amelyek nem tartoznak az adriai vízterülethez, így nem lehetséges a hatásuk a partmenti és átmeneti vizek 
ökológiai és kémiai állapotára. 

Hét reptér esetén, amelyek az adriai vízterületen találhatók, lehetséges a partmenti vagy átmeneti vizek közvetlen 
vagy közvetett szennyeződésére. Mivel a repterek forrásai a különféle típusú szennyezőanyagoknak, azok 
negatívan hathatnak a vizes területek ökológiai és kémiai állapotára. Közvetlen hatások lehetségek azoknál a 
repteeknél, amelyek partmenti vagy átmeneti vizek közelében vannak. Közvetett hatás lehetséges, amikor a 
szennyezőanyagot felszíni vagy talajmenti vizek transzportálják, így eljut a partmenti vagy átmeneti vizekbe. Ezek a 
negatív hatások mérsékelhetők óvintézkedések betartásával, amelyek az előző indikátorban már említésre kerültek 
azzal a céllal, hogy megvédjék a felszíni és talajmenti vizeket a repterek szennyezőanyagaitól.  

Becslés alapján a Stratégia megvalósítása nem vezet jelentős indikátorérték csökkenéshez, amennyiben betartják 
a Tanulmányban leírt óvintézkedéseket.  

Ivóvíz 

Az ivóvíz minőségére való negatív hatás Zadar és Pula repülőterein lehetséges. A Zadar Repülőtér a IV. szanitáris 
védelmi zóna területén található, egy korlátozó zónában, míg a Pula Repülőtér a III. Szanitáris védelmi zónában 
található, egy korlátozó és felügyeleti zónában. A Stratégia két repülőtér bővítését írja elő, amivel intenziválásra és 
nyomás alá kerül a víz ökológiai és kémiai állapota.  

Miután minden jellegű szennyeződés potenciálisan veszélyeztetheti az ivóvíz milyenségét, a reptérbővítés negatív 
hatással lesz az ivóvíz tárolóhelyére. Becslések alapján ennek a hatásnak az intenzitása nem esz olyan jelentős, 
ha betartják az előírt óvintézkedéseket a talajmenti vizek ökológiai és kémiai állapotának a védelmében, és amely 
zónákban Szabályzattal írják elő az óvintézkedéseket.  

Miután az ivóvíz védelmére előírták az óvintézkedések, a Stratégián és a szanitáris védelmi zóna 
meghatározásáról szóló Szabályzaton kívül arra a következtetésre jutottak, hogy nem lesz jelentős az indikátori 
értékcsökkenés, amennyiben betartják az óvintézkedéseket.  
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7.2.4.6.4 Tengeri közlekedés 

A felszíni és talajmenti vizek ökológiai és kémiai állapota 

Negatív hatás nem várható a felszíni vizek ökológiai és kémaiai állapotára, valamint a talajmenti vizek kémiai 
állapotára. Minden potenciális negatív hatás a partmeni és átmeneti vizekre vonatkozik és külön indikátorban 
vannak lejjebb leírva.  

A partmenti és átmeneti vizek ökológiai és kémiai állapota 

A Stratégia tengeri közlekedésre vonatkozó intézkedéseinek megvalósítása során negatív hatásokra kell számítani 
a megnövekedett tengeri forgalom és a kikötő bővítési munkálatai miatt.  

A kikötő bővítésekor olyan helyiségben végzik a beavatkozásokat, amelyekben fizikailag cserélődik a tengerpart és 
a tengerfenék, és amelyek a partmenti és átmeneti vizek hidromorfológiai elemeit képviselik. Az említett intézkedés 
megvalósítása miatt lehetséges a negatív hatás a víz hidromorfológiai állapotára, ennek következményeként pedig 
az ökológiai állapotára is. Az enyhítő faktor az a tény, hogy minden, ilyen típusú intézkedésnél tervben van a kikötő 
bővítése, vagyis az adott helyszíneken már van egy meglévő nyomás, ami ez esetben növekedni fog.  

Az elsődleges hatás a partmenti és átmeneti vizekre a tengeri forgalom megnövekedése lesz a Stratégia 
megvalósítása következtében. Az intézkedés megvalósításával várható a teherszállító hajók számának 
növekedése, a szórt és konténeres teherszállító hajók, a személyszállító hajók, krúzerek, super yachtok és kisebb 
kapacitású hajók számának növekedése.  

A tengeri környezet intenzív ökológiailag káros hatásoknak van kitéve a különböző hajók által, amelyeknél a 
legnagyobb kockázatot azok az anyagok jelenzik, amelyeket kiengednek a hajóról. A káros hatás módja és 
inztenzitása nagyjából a hajó fajtájától függ. A teherszállító hajóknál a szennyezési kockázat elsődlegesen a teher 
típusától és az aggregát állapotától függ. A víznek rendkívül káros a folyékony teher, a folyadék jellemzőitől és a 
kinti hőmérséklettől (a tenger hőmérséklete, a tenger állapota, az áramlatok erőssége) függően nagy terület 
beszennyezésére képes. Az utasszállító hajók főként azzal képeznek negatív hatást, hogy azt a hulladékot engedik 
a tengerbe, amit az utazás alatt az utasok termelnek. Itt a szürke és a fekete hulladékról van szó, amely ökológiai 
és mérgező veszélyt jelentenek a környező tengerre.  

A káros anyagok kiengedése mellett a vízre negatív hatással lehet a biocid takarók használata abból a célból, hogy 
megvédje a hajótestet a korhadástól. Ezt a réteget szabály szerint akkor viszik fel a hajóra, amikor az még a 
dokkban van, és miután megszárad, már nem jelent komoly ökológiai problémát. Mégis fontos megemlíteni, hogy a 
két tervezett kikötő (Ploče és Split) partmenti vizes területen belül található, akik nem elégítették ki a jó kémiai 
állapot elérésére vonatkozó feltételt. Ennek oka a tributilón jelenléte a megengedett határértékek felett. Ez a kötés 
a biocid hajótakaróban található és a tengeri forgalom további növekedésével ezen a területen csak megnő 
azoknak a lenyomatoknak a száma, akik előidézték a kémiai állapot kielégítetlen eredményét.  

A fentieket figyelembe véve várható az indikátori értékcsökkenés. 

Ivóvíz 

Tekintettel arra, hogy a Stratégia által tervezett intézkedések a tengeri szektorra a szanitáris védelmi zóna határain 
találhatók, a víz minőségére nem várható hatás, vagyis nem változás az indikátor értékéiben.  

7.2.4.6.5 A belvízi közlekedés 

A felszíni és talajmenti vizek ökológiai és kémiai állapota 

A megvalósítandó intézkedések ebből a szektorból a folyami kikötők bővítését és hozzáépítését irányozzák elő, 
növekvő folyami forgalommal és a Duna-Száva többfunkciós csatorna megépítésével.  

A folyami kapitányságok bővítésének hatásai kötöttek a felszíni vizek hidromorfológiai állapotával, főleg mivel a 
munkálatokkal megváltoztatják a természetes folyómedreket. Negatív hatással a hidromorfológiai állapotra azt 
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erdményezi, hogy lerombolódik a felszíni vizek ökológiai állapota, hiszen az ökológiai állapot alkotó egészéről van 
szó.  

A legjelentősebb hatást  azok a hajók teszik, amelyeknél a legnagyobb kockázatot azok az anyagok jelentik, 
amelyeket kiengednek a hajóról. A káros hatás módja és inztenzitása nagyjából a hajó fajtájától függ. Ugyan 
minden hajó kis mennyiségben szennyezi a vizet a kenőanyag szivárgásakor, a biocid takaró leolvadásakor vagy 
hulladék kidobásától, a fő hatás a szállítandó teher fajtája. Annak függvényében, hogy folyékony-e a szállítmány, 
szórt száraz teher vagy további tehertípusok (amelyek az utasokat is beleszámolják), függ a típustól és a negatív 
hatás intenzitásától is a vízterület állapotára. Mindazonáltal minden hajó további nyomást gyakorol a vízterületre, 
várható, hogy az intézkedések végrehajtásával ezek a nyomások intenzívebbé válnak.  

A Duna-Száva többfunkciós csatorna kiépítésével átirányítják a Duna és Száva vizének egy-egy részét, aminek 
hatására megváltozik a folyás természete, vagyis megváltozik a folyás dinamikája. A folyás dinamikája a felszíni 
vizek hidromorfológiai állapotának az alkotóeleme, és ennek módosításával jelentős változások érhetők el az elemi 
lehetőségekben, amellyel negatív hatás gyakorolandó a felszíni vizek biológiai állapotára is. Miután a víz ökológiai 
állapotának alkotóeleme a hidromorfológiai és a biológiai állapot, a kiépítésnek közvetlen negatív hatása lesz az 
ökológiai állapotra.  

Minden felsoroltat figyelembe véve kijelenthető, hogy a Stratégiai megvalósításával ezen indikátori érték 
csökkenéséhez vezet.  

Partmenti és átmeneti vizek ökológiai és kémiai állapota 

Minden, ezzel a Stratégiával tervezett intézkedés a belvízi hajózás fejlesztéséért a dunai vízi területhez tartozik, 
vagyis a Fekete tengeri folyami területhez. Mivel ezen terület felszíni és talajmenti vizei nincsenek hidrológiai 
kapcsolatban Horvátország partmenti és átmeneti vizeivel, a Stratégia intézkedéseinek hatása a partmenti és 
átmeneti vizek ökológiai és kémiai állapotára nem várható, vagyis nem várható ezen indikátorok értékváltozása.  

Ivóvíz 

A vízminőségre vonatkozó negatív hatások a folyami közlekedésre vonatkozó intézkedések megvalósítása 
értelmében potenciálisan lehetségesek a felszíni vagy talajmenti vizek szennyezetségét illetően.  

Közvetlen szennyezési hatás az ivóvíz tároló tekintetében a kikötőben egyedül Eszéken lehetséges,ami a 
szanitáris védelmi zóna közelében található. Mivel itt a hatás felbecsüléséhez nem léteznek precíz adatok az 
említett kikötőben való beavatkozás területét illetően, nem lehet megállapítani, hogy a kikötő bővítése a szanitáris 
védelmi zónában egy esetleges szennyeződés esetén direkt módon veszélyzteti-e majd az ivóvizet.  

A közvetett hatás akkor lehetséges, ha a felszíni vizeket a hajóról kiengedett szennyező anyagokkal szennyezik. A 
vizek szennyezésével potenciálisan nem lehet a velük kapcsolatban lévő talajmenti vizeket is szennyezni, de 
amennyiben talajmenti vízről van szó a szanitáris védelmi zónán belül, lehetséges az ivóvíz szennyezése.  

Mégis, a hajóról normális körülmények között kiengedett szennyező anyagok kis mennyiségűek, vagyis nem akkora 
koncentrációban találhatók, amik komolyan veszélyeztetnék a víztározót, ezzel együtt pedig az ivóvizet.  

A fentiek tekintetében ezen indikátornál nem várható értékcsökkenés. 

7.2.4.7 Kulturális-történelmi örökség 
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Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a hatásnak van ilyen vonatkozása,  a hatásnak nincs ilyen vonatkozása 

Az építészeti örökség képviseltetése és közelsége (egyes épületek, kulturális-történelmi egységek), 
valamint az archeológiai zónák és lelőhelyek Horvátország Kulturális Javak Regiszterében kerültek 
bejegyzésre és a Stratégia területi-tervezési dokumentumaival vannak nyilvántartva. 

7.2.4.7.1 Közúti és vasúti közlekedés 

Az R.1, R.7, R.8, R.1, R.11, Ro. 2, Ro. 3, Ro. 14, Ro. 15 számú intézkedéseknek semleges hatása van a kultruális 
örökségre. A megvalósításukkal tulajdonképpen nincsenek kulturális örökség közelében. Az intézkedés 
megvalósításának igénye szerint semleges hatásuk van a kulturális örökségre. Az intézkedés megvalósításának 
védelmi igénye miatt – meglévő kulturális javak megörökítése és dokumentációja – a hatás pozitív is lehet.   

Az R.2, R.3, R.5, R.6, Ro.11 és Ro.12 számú intézkedések miatt elhanyagolható szintű negatív hatása lesz a 
kulturális örökségre. A Stratégia megvalósításának hatása semleges vagy elhanyagolható, ha az útvonalak 
nincsenek kulturális javak közelében, valamint ha az útvonalakon nem állapítják meg archeológiai leletek vagy 
lelőhelyek létezését.   

Az R.4, R.9, Ro.1, Ro.4, Ro.5, Ro.6, Ro.7, Ro.8, Ro.9, Ro.10, Ro.13, Ro.16 számú intézkedéseknek 
elhanyagolható szintű negatív hatása lesz a kulturális javakra a hatásmérséklő intézkedések miatt.  

A beavatkozások negatív hatása elhanyagolgató szintű lesz abban az esetben, ha az útvonal kulturális javak 
közelében halad el hatásmérséklő intézkedés céljából (a hatásfelmérés megvalósítása a környezeten a tervezési 
fázisban, valamint a meglévő állapot megörökítése és dokumentációja a megvalósítás előtt és alatt). 

Az új útvonalak negatívvan hathatnak az archeológiai örökségre, mindazonáltal a mérséklő intézkedés 
megvalósításával – az archeológiai terepszemlével a tervezési fázisban, amennyiben az útvonal áthalad védett 
vagy nyilvántartott archeológiai lelőhelyeken, szükséges elvégezni egy megelőző archeológiai kutatás és 
dokumentációt, valamint az építés alatt archeológiai felügyeletet.  

Az R.14-es intézkedés – A zágrábi főpályaudvar adaptációja és rekonstrukciója pozitív hatással lesz egyes védett 
kulturális javakra, mert a meglévő állapot megörökítése és dokumentációja megvalósulásával felértékelődik és 
védetté válik.  

A felsorolt beavatkozási kategóriák a közúti és vasúti forgalomhoz, valamint azok hatásához vannak enyhítési 
intézkedések, ezért a hatás erősségét úgy osztályozzák, hogy semleges, mérsékelten negatív és pozitív. Mindent 
egybevéve a Stratégia intézkedései elfogadhatóak a kulturális-történelmi örökség számára az enyhítési 
intézkedések elvégzésével.  

7.2.4.7.2 Légi közlekedés 

Az A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 számú intézkedéseknek semleges hatása van a kulturális örökségre. A 
megvalósításukkal tulajdonképpen nincsenek kulturális örökség közelében. A védelmi intézkedés megvalósítása 
esetén a hatás akár pozitív is lehet.  

Ugyan stratégiai szintű tervezésről van szó, a részletes munkahelyszínek már ismertek. Az érvényes 
törvénykezéssel, a tervezési és a gyakorlati rendszerrel, a végső helyszín részletes kiválasztásával és egyes 
beavatkozásokkal együtt a Stratégia jövőbeli fázisaiban is elő vannak látva. Alacsonyabb szintekre való 
ereszkedéssel részletesen megtekintendő a kulturális javakra tett hatás és elő kell írni a hatásenyhítő 

egységek) és kulturális tájkép 

Archeológiai zónák és lelőhelyek 
veszélyeztetettsége  -        
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intézkedéseket. Éppen ezért itt csak azok az enyhítő vagy javaslati intézkedések szerepelnek, amelyeket stratégiai 
szinten meg lehetett határozni.  

Lehetséges a területi és vizuális integritás degradációja a történelmi épületeken, a kulturális-történelmi egységeken 
és a kulturális tájképen a tervezett beavatkozások közelében. Amennyiben projektszintn előírják az adekvát 
intézkedéseket, lehetséges a negatív hatás enyhítése.  

Fennáll a kockázata a potenciális archeológiai lokalitások megsérülésének vagy tönkretételének. Mindazonáltal, 
amennyibn előzetesen elvégzik az archeológiai rekognoszciát és kutatást, tekintettel a lelet 
értékelésére/valorizációjára lehetséges a lelet védelme vagy hozzáigazítása a mikroszituációhoz.  

Kulturális-történelmi aspektusból a Stratégia legnagyobb hatása az archeológiai örökség kapcsolatában került 
megtalálásra. Elhanyagolhatóan negatív hatás várható a történelmi rurális és urbán egységeknél, az egyedi 
építészeti örökségnél. Minden felmért hatásra egyhítő intézkedések vannak, amelyek magukban foglalják a 
történelmi épületek területi és vizuális integritásának elemzését és értékelését, valamint a pályák és a 
beavatkozások tervezett helyének archeológiai rekognoszciáját.  

7.2.4.7.3 Tengeri közlekedés 

Az M.8, M.10, M.12, M.13 számú intézkedéseknek semleges hatásuk van a kulturális örökségre. A megvalósításuk 
nincs közel kulturális örökségek elemeihez. Ha szükség van az esetleges kulturális örökség védelmére a 
beavatkozás közelében (a kulturális javak jelenlegi állapotának megörökítése és dokumentációja), akkor a hatás 
akár pozitív is lehet. 

Az M.9, M.11 (Split és Šibenik) számú intézkedéseknek potenciálisan lehet negatív hatása az egyes épületekre és 
a kulturális-történelmi egységekre, amennyiben a közvetlen közelben realizálódnak. A beavatkozások hatása 
elhanyagolhatóan negatív az enyhítési intézkedések miatt azokban az esetekben, amikor vannak a közelben 
kulturális javak (a kulturális javak jelenlegi állapotának megörökítése és dokumentációja) 

A felsorolt, tengeri közlekedési kategóriák beavatkozásaira, valamint azok hatására léteznek enyhítési 
intézkedések, éppen ezért a hatás erősségétől függően lehetnek semlegesek vagy mérsékelten negatívak. Mindent 
egybevéve, a Stratégia intézkedései elfogadhatók a kulturális-történelmi örökség számára az enyhítési 
intézkedések használatával együtt.  

7.2.4.7.4 Belvízi közlekedés 

Az I.5 számú intézkedésnek semleges hatása van a kulturális örökségre. A megvalósítása nincs kulturális örökség 
közelében.   

Az I.3, I.4, I.6, I.7 számú intézkedéseknek lehet potenciális negatív hatása egyes épületekre és kulturális-történelmi 
egységekre, amennyiben a közvetlen közelükben zajlik a megvalósítás. A beavatkozás hatásai elhanyagoltan 
negatívak a hatásenyhítési intézkedések miatt (a kulturális javak jelenlegi állapotának megörökítése és 
dokumentációja). 

Az I.7 számú intézkedésnek kedvezőtlen hatása lesz a kulturális tájképre és tájra. Minőségi projektdokumentáció 
hortikulturás megoldásokkal csökkentheti a hatást.   

Az I.3, I.4, I.6, I.7 számú intézkedéseknek lehet potenciálisan negatív hatása az archeológiai örökségre, 
mindazonáltal  az enyhítési intézkedés megvalósításával – archeológiai terepszemle a tervezési fázisban, 
amennyiben az útvonal védett vagy nyilvántartott archeológiai lelőhelyen halad át, akkor szükséges az előzetes 
archeológiai kutatás és dokumentáció, valamint az építés ideje alatt az archeológiai felügyelet. 

A felsorolt belvízi kategóriák intézkedéseihez, valamint azoknak a hatásához létezik enyhítési intézkedés, emiatt 
mérsékelten negatívnak értékélhető. Összefoglalva, a Stratégia intézkedései elfogadhatóak a kulturális-történelmi 
örökség számára az enyhítési intézkedésekkel együtt. 
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7.2.4.8 Mezőgazdaság 

Jelmagyarázat: : + pozitív hatású, - negatív hatású,  rendelkezik ezzel a hatással,  nem rendelkezik ezzel a hatással 

7.2.4.8.1 Vasúti forgalom 

A P1 és P2 minősítésű földterület 

A meglévő területek fizikai elemzésével (digitális talajtérkép) valamint a térben elhelyezett mérőseszközökkel 
megfigyelhető, hogy a vasúti közlekedés áthalad a P1 és P2 minősítésű mezőgazdasági területen. Az alábbi képen 
(7.20 kép) megtalálható minden tervezett vasútvonal, a szöveg további részében említett hatások pedig kifejezetten 
azon vasútvonalakra vonatkozak amelyek még nem épültek meg.  

Mivel lineáris típusu beavatkozásról van szó, megvalósítása a föld átminősítéséhez és parcellázáshoz vezet. A föld 
átminősítésének területe a vasúti sinek szélességére tekintettel nem jelentős, azonban mégis hosszútávú negatív 
hatásról beszélhetünk a kíváló minőségű föld vesztés miatt, a mezőgazdasági termelés tekintetében. A földek 
parcellázása jelentősebb problémának minősül mivel a mezőgazdasági területek már alapjában kis területűek így a 
parcellázás folytán megnől a mezőgazdasági termelés költsége, elsősorban a gépesítés kis területen levő 
gazdaságtalan felhasználása következtében. Ezek a hatások a legkifejezettebbek az R.3, R.6, R.9, R.10, R.11 i 
R.13 prioritásban, így amennyiben a projekt kidolgozása során bármilyen elentét merül fel a P1 és P2 föld minőség 
tekintetében a Tanulmányban előírtakat szükséges tiszteletben tartani.  Ez a hatás mérsékelten negatív becslésű, 
figyelembe véve, hogy az P1 és P2 átminősítések jelentős hányada Horvátország Pannon vidékén valósul meg, 
ahol nagyobb az ilyen jellegű földterület mint a Dinári hegységben.  

A fent leírtak alapján az értékmutatók csökkenése várható. 
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A mezőgazdasági föld P1 és/vagy P2 
minősítésének megváltoztatása  -        

Mezőgazdasági terület átminősítése -         
Mezőgazdasági terület szennyezettsége -         
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7.20 Kép Vasúthálózat a P1 és P2 minősítésű mezőgazdasági földeken (kidolgozta: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Mezőgazdasáig területek 

A meglévő területek fizikai elemzésével (CLC) valamint a térben elhelyezett mérőeszközökkel megfigyelhető, hogy 
a  tervezett vasúthalózat mezőgazdasági területen halad át kifejezetten a következő mezőgazdasági kategóriákon: 
„Legelők“, „Mozaikus mezőgazdasági területek“, „Nem öntözött szántóföldek“ és „Főleg mezőgazdasági földterület 
jelentős természetes vegetációval“ mivel ezek a legelterjedtebbek.  Az alábbi képpen (7.21 kép) megtalálható 
minden tervezett vasútvonal, a szöveg további részében említett hatások pedig kifejezetten azon vasútvonalakra 
vonatkozak amelyek még nem épültek meg.  

A mezőgazdasági földek átminősítésével és parcellázásával csökken a meződazgadási termelés helyi és országos 
szinten egyaránt. Várható, hogy az említett negatív hatások a termőföld  termelési módjának változását  okozzák, 
amely abban nyílvánul meg, hogy felhasználásuk az extenzív termelés felé tevődik (legelők), mint ahogy a vasúti 
sinek közvetlen közelében feltételezhetően megszűnik a termelés. Ezek a hatások tükröződnek az ágazat vizsgált 
prioritásainál. Mivel azonban relatív alacsony a földek átminősítése és az átminősíthető mezőgazdasági földterültek 
rendelkezésre állása Horvátország területén, ezért ez a hatás mérsékelten negatívnak tekintendő.  

A fent leírtak alapján az értékmutatók csökkenése várható. 

A tervezett vasúti infrastruktúra 

a földek minősítési osztályai 
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 7.21 Kép Mezőgazdasái földterület CLC elemzéssel és a tervezett vasúti halózat (kidolgozta: IRES EKOLOGIJA 
d.o.o.) 

7.2.4.8.2 Közúti közlekedés 

A P1 és P2 minősítésű mezőgazdasági terület 

A meglévő területek fizikai elemzésével (digitális talajtérkép) valamint a térben elhelyezett mérőeszközökkel 
megfigyelhető, hogy a tervezett közlekedési hálózat áthalad a P1 és P2 minősítésű mezőgazdasági földterületen. 
Az alábbi képen (7.22 kép) megtalálható minden tervezett útvonal, a szöveg további részében említett hatások 
pedig kifejezetten azon vasútvonalakra vonatkozak amelyek még nem épültek meg.  

 A közutak mentén levő talajszennyeződés, amely a 
Talaj fejezetben részletesen kidolgozott, a forgalom 
növekedés következtében közvetve hat a 
mezőgazdasági termelésre mert csökkenti a talaj 
minőségét a növekvő nehézfémek kibocsátása 
következtében.  A szennyezettség mellett, az ágazat 
prioritásai következtében termőföld átminősítés és 
parcelláció is bekövetkezik a P1 és P2 minősítésű 
mezőgazdasági földterületeken, de ezek a hatások az 
előző fejezetben megtalálhatóak. A földek különböző 
mérései megtalálhatóak a táblázatban (7.8 Táblázat). 

7.8 Táblázat: A közúti közlekedés mérései a P1 és P2 
minősítésű mezőgazdasági földterületen (Kidolgozta: IRES 
EKOLOGIJA d.o.o.) 

Prioritás P1 minősítésű 
föld 

P2 minősítésű 
föld 

Ro. 1   
Ro. 2   
Ro. 3   
Ro. 5  
Ro. 7   
Ro. 8  
Ro. 9   

Ro. 10  
Ro. 14  

A tervezett vasúti infrastruktúra 

Öntözőrendszer nélküli művelhető föld  
Tartósan művelhető föld 
Szőlő 
Gyümölcsösök 
Olajfaliget 
Legelő 
Egyéves termések többéves termésekkel együtt 
Mozaikos mezőgazdasági terület 
Nagyrészt mezőgazdaségi terület jelentős természetes vegetációva 
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Tekintve, hogy a Dinári hegységben alacsony a  P1 és P2 minősítésű földek jelenléte ebből az okból kifolyólag 
szükségszerű a maximális védelem biztosítása, mivel magas fokú a negatív hatás, míg ugyanaz a mérés 
Horvátország Pannon területén mérsékelten negatív hatásnak minősül.  

A fent leírtak alapján várható az értékmutatók csökkenése. 

 

 

 

7.22 Kép Közuti közlekedési hálózat és a P1 és P2 mezőgazdasági földterületek (Kidolgozta: IRES EKOLOGIJA 
d.o.o.) 

A tervezett közúti közlekedés infrastruktúrája 

a földek minősítési osztályai 
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A mezőgazdasági földterületek 

A meglévő területek fizikai elemzésével (CLC) valamint a térben elhelyezett mérőseszközökkel megfigyelhető, hogy 
a közúti közlekedés ugyanazokon a mezőgazdasági területeken halad át mint a vasúthálózat. Az alábbi képen 
(7.23 kép) megtalálható minden tervezett  útvonal, a szöveg további részében említett hatások pedig kifejezetten 
azon vasútvonalakra vonatkozak amelyek még nem épültek meg.  

A vasúti közlekedés fejezet részletesebben leírja a földterületek átminősítésének és parcellázásának hatását. Az 
átminősítés és a parcellázás mellett a közutak használata által szennyeződik a talaj, amely negatívan hat a 
mezőgazdasági termelésre a közutak mentén. A hatások minden prioritásra vonatkoznak a mért területen.  

Tekintettel arra, hogy alacsony fokú a termőföldek átminősítése valamint jelenléte Horvátországban, ezt a hatást 
mérsékelten negatívnak lehet minősíteni.  
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7.23 Kép Mezőgazdasági földterület a CLC adatbázis alapján valamint a közúti közlekedés hálózata (Kidolgozta: 
IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

7.2.4.8.3 Légi közlekedés 

A P1és P2 minősítésű mezőgazdasági földek 

A meglévő területek fizikai elemzésével (digitális talajtérkép) valamint a térben elhelyezett mérőeszközökkel 
megfigyelhető, hogy a pulai Repülőtér P2 minősítésű mezőgazdasági földterületen található. Azonban a P2 
minősítésű földterület már át van minősítve a reptéri szükségletekre, így nem beszélhetünk további  átminősítésről.  

Figyelembe véve, hogy az A.2 prioritás a Szolgáltatások és  Biztonság valamint az Operatív kapacitások közötti 
egyensúly biztosítására van előrelátva, ezért nem várható egyéb átminősítés a P1 és P2 minősítésű földterületen, 
amennyiben a Prioritás realizálása kapcsán nem mennek a reptér jelenlegi határain kívül. E szerint ez a hatás 
neutrálisnak tekintendő.  

Egyéb területi  reptereken  elvégzett méréseknél  nem figyelhető meg P1 és P2 minősítésű földterület jelenléte. A 
többi reptér területén, ahol a Tanulmány kidolgozásakor nem rendelkeztünk információval a potenciális bővítésről, 
nem lehetséges megállapítani a P1 és P2 minősítésű földet, ezért a tanulmányban megfogalmazottak az irányadók. 

A fent leírtak alapján nem várható az értékmutatók csökkenése. 

Mezőgazdasági földterület 

A meglévő területek fizikai elemzésével (CLC) valamint a térben elhelyezett mérőeszközökkel megfigyelhető, hogy 
az A.7. Prioritás végrehajtásával lehetséges a „Mozaikus mezőgazdasái területek“ átminősítése. (Kép 7.24). Az 
ortofoto vizsgálatok megerősítették, hogy az említett földetüreleteken mezőgazdasági termőföld található. A 
mezőgazdasági terüelet átminősítésével csökken a helyi mezőgazdasági  termelési potenciál, tekintettel a kis 
területű átminősített földrészre. Az említettek szerint a hatás neutrálisnak tekinthető.  

A többi reptérrel kapcsolatosan a Tanulmány kidolgozásakor nem rendelkeztünk a határok potenciális bővítésével 
ezért az értékelés korlátozásai egyenlőek az előző indikátoréval és a végrehajtás során a Tanulmányban foglalt 
értékmutatókat szükséges követni.  

A fent leírtak alapján nem várható az értékmutatók csökkenése. 

A tervezett közúti infrastruktúra 

Öntözőrendszer nélküli művelhető föld  
Tartósan művelhető föld 
Szőlő 
Gyümölcsösök 
Olajfaliget 
Legelő 
Egyéves termések többéves termésekkel együtt 
Mozaikos mezőgazdasági terület 
Nagyrészt mezőgazdaségi terület jelentős természetes vegetációva 
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7.6 kép CLC alapján ábrázolt mezőgazdasági terület a spliti repülőtér helyszínén (Kidolgozta: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

7.2.4.8.4  Tengeri közlekedés 

A P1 és a P2 terület  a termelőföld minősítése 

A termelőföld felülete 

Mivel a tengeri közlekedési szektorban tervben van a kikötők specializálódása bizonyos teherfajtákra, a terminálok 
és dokkok modernizációja és rekonstrukciója, és a körutazásos hajók befogadására történő átirányítások, és mivel 
a kikötői határok kiszélesítése nincs tervben, a termelőföldek átminősítése nem várható. A fentiek szerint a tengeri 
közlekedési szektorban végeztt intézkedések semlegesre becsülhetők, és az indikátorok értékeiben változás nem 
várható.  

7.2.4.8.5 A belvízi közlekedés 

A P1 és a P2 terület  a termelőföld minősítése 

A meglévő talaj térbeli elemzésével (a digitális talajtérképek) és a térben található intézkedések alapján a sisaki 
(I.5) kikötő tervezett helyszínén és a szlavóbródi (I.5) kikötő helyszínén a földek minősége P1, illetve a termőföld 
minősége P1 és P2 (7.25. kép). A földek átminosítésével több befektetésre is szükség lehet, ha meg akarjuk tartani 
a földekből hozott nyereséget, illetve kevesebb nyereségre is számíthatunk ugyanakkora befektetéssel. Az 
átminősített földek területét és a földek P1 és a P2 minősítést tekintve a tervezett projekt környezetében a jelen 
hatás mérsékelten negatívnak értékelhető.  

Az I.7 intézkedés realizációjával sor kerülne a P1 és P2-re minősített termelőföldek átminősítésére. Mivel 
nyomvonalas létesítményről van szó, a termőföld fragmentációjára is sor kerül. A fragmentáció és a termőföld P1 
és P2 átminősítésének hatását részletesebben a Vasúti közlekedés című alfejezetben tárgyaljuk. A viszonylag 
kevés termőföld átminősítését és azok hozzáférhetőségét tekintve Horvátország területén, a hatást mérsékelten 
negatívnak értékeljük. Ennek ellenére az említett intézkedés realizációjával a termőföldek vízelláttása is tervben 
van, ami pozitív hatással lesz a mezőgazdasági termelésre helyi szinten, vagy ha nagyobb területről van szó, akár 
regionális és állami szinten is lehetséges, ezáltal az intézkedés realizációjával pozitív hatás is lehetséges.  

A spliti repülőtér 

A termelőföldek mozaikja 
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A fentiekre tekintettel az indikátorok értékének csökkenése várható. 

7.7 kép A földek P1 és P2 minősítése és a Belvízeken kijelölt hajózási útakon való közlekedés szetkorában tervezett 
beavatkozások (Kidolgozta: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Mivel a többi a szektorban elvégzendő intézkedésre a projekt tervezet készítése alatt a tervezett beavatkozás 
határainak pontos adatával nem rendelkeztünk, lehetetlen felmérni ezek hatását a P1 és P2-re minősített 

„a belvízeken kijelölt hajózási útakon való közlekedés” szektorában 
tervezett infrastruktúra 

a földek minősítési osztályai 
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mezőgazdasági területre, továbbá a Stratégia realizációjának ideje  alatt  szükséges betartani a Tervezetben is 
megadott intézkedéseket. 

Mezőgazdasági terület 

A talaj térbeli elemzése (CLC) és a térben elhelyezett intézkedések azt mutatják, hogy a tervezett intézkedések 
helyszínén a „legelő”, a „mozaikos mezőgazdasági terület”, az  „öntöző rendszer nélküli művelhető föld” és a 
„nagyrészt mezőgazdaségi terület jelentős természetes vegetációval” kategóriába tartozó termőföld található 

(7.26 kép) 

Az említett terület átminősítésével, különösen a „mozaikos mezőgazdasági terület” kategóriájú föld átminősítésével, 
amelyen a legintenzívebb mezőgazdasági termelés folyik, a terület mezőgazdasági potenciálja helyi szinten 
csökkenne, mivel ezután az említett területet már nem lehetne használni mezőgazdasági termelésre. Mégis, mivel 
a közvetlen közelben és a környéken nincs hiány az ilyen fajta földtípusból, erre a környezeti elemre nem várható 
jelentősebb negatív hatás sem helyi sem országos szinten. E fentiek értelmében jelen hatás mérsékelten 
negatívnak értékelhető.  

Ahogy ezt az előző indikátórnál is láttuk, a többi a szektorban elvégzendő intézkedésre a projekttervezet készítése 
alatt a tervezett beavatkozás határainak pontos adatával nem rendelkeztünk. Emiatt lehetetlen felmérni ezek 
hatását a mezőgazdasági területre, ezért  Stratégia realizációjának ideje  alatt  szükséges betartani a Tervezetben 
is megadott intézkedéseket 

A fentiekre tekintettel az indikátorok értékének csökkenése várható. 

A „Belvízeken kijelölt hajózási útakon való közlekedés” szektorában tervezett infrastruktúra 

Öntözőrendszer nélküli művelhető föld  
Tartósan művelhető föld 
Szőlő 
Gyümölcsösök 
Olajfaliget 
Legelő 
Egyéves termések többéves termésekkel együtt 
Mozaikos mezőgazdasági terület 
Nagyrészt mezőgazdaségi terület jelentős természetes vegetációva 
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7.8 kép A CLC szerintei mezőgazdasági terület a sziszaki kikötő helyszínén (Kidolgozta: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

A „Belvízeken kijelölt hajózási útakon való közlekedés” szektorában tervezett infrastruktúra 

Öntözőrendszer nélküli művelhető föld  
Tartósan művelhető föld 
Szőlő 
Gyümölcsösök 
Olajfaliget 
Legelő 
Egyéves termések többéves termésekkel együtt 
Mozaikos mezőgazdasági terület 
Nagyrészt mezőgazdaségi terület jelentős természetes vegetációva 
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Kumulatív vagy halmozott hatások 

A P1 és P2 talajminőség fragmentációja és átminősítése halmozott hatásokhoz vezethet, illetve az intézkedések 
realizációja alatt, amelyek a fentiekben leírt negatív hatásokat generálják a mezőgázdaságra, kiterjedhetnek az 
összes mezőgazdasági területre.      

Ezek legkézzelfoghatóbbak a közúti és a vasúti közlekedést érintő intézkedésekben, amelyek a legfontosabb 
negatív hatások válthatják ki.  

7.2.4.9. Erdészet 

Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a jellemző jelen van,  a jellemző nincs jelen 

A továbbiakban azokat a hatásokat mutatjuk be, amelyek generálják a Stratégiában alkalmazott intézkedéseket. 
Négy fő indikátor tükrében fogjuk felmérni a hatásokat: az erdők területe, az erdei ökoszisztéma stabilitása, a 
faállomány, valamint az erdők általánosan hasznosítható funkciók. A hatásokat a még ki nem épített korridorokra 
mutatjuk be, illetve a térben történő új elemek kiépítésére vonatkozóan. A hatások komplexitását tekintve a 
fejezetet az indikátorok alapján szerkesztettük (ahogy ez a 7.2.4.5 A természet című alfejezetben látható), ezáltal 
minden indikátor mellett fel vannak tűntetve a szektorok és ahogy befolyásolják az indikátorok változását. 

7.2.4.9.1 Az erdőterületek 

Az erdőkre és az erdésztre gyakorolt hatás elsősorban az erdőterületek tartós vesztésében tükröződik az erdei 
termelési területek elfoglallásával, ami miatt az erdőket és az erdei területeket tartósan kiválasztják az 
erdőgazdálkodási területből. Az erdei területek tartós elvesztése mellett ar erdők fragmentációja is előfordul, ami 
további negatív hatással van az erdei ökoszisztémára (bővebben a következő indikátor leírásában). Az alábbi 
táblázat az erdei területekre a legintenzívebb hatásokat generálól intézkedéseket. (7.9 táblázat). 
 7.6 táblázat Az erdei területtel elléntétben levő intézkedések listája (Kidolgozta: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
A közlekedés 
fajtája 

Vasúti 
közlekedés Közúti közlekedés Légi közlekedés Belvízi 

közlekedés 

Intézkedés R3, R4 i R11 Ro.1, Ro.4, Ro.5, Ro.7, Ro.8, Ro.9, Ro.15, 
Ro.16 

A1, A2, A3, A4, 
A8 I.6, I.7 

A felsorolt intézkedések különböző volumenű erdőterületek vesztéséhez vezethetnek, és ezek egybe foglalják 
Horvátország kontinentális és mediterrán részének erdőtársulásátét. A nyomvonalas létesítmények kiépítéséhez, 
mint pl. a vasúti és közúti közlekedés, valamint a többfunkciójú Duna-Száva csatorna kiépítése, szükség lesz 
kivágni a tervezett útvonalon található növényzetet. Az ilyen fajta nyomvonalas létesítmények nem terjednek ki 
nagy területre, ezért a negatív hatásuk is kevésbé érzékelhető. Az I.6. intézkedés végrehajtása ellentéteben van az 
erdőterülettel, a helyszínen vizsgált állapot alapján pedig az látható, hogy az erdőterület csak kisebb rész veszne 
el. Az olyan intézkedések végrehajtása, amelyek a repülőtér kiszélesítését jelentik, negatív hatásokat is kiválthat, 
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Az erdőterületek vesztése -         
Az erdők fragmentációja -         
A vízkészlet változása -         

Az élőfakészlet vesztése -         
Az erdei ökoszisztéma stabilitásának 

csökkenése -        

A kivágásra kerülő faállomány csökkenése -         
A faállomány minőségének csökkenése -         

Az erdők általánosan hasznosítható 
funkciók vesztése  -         

Az erdőtűzveszély fokozott növekvése -         
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ha erdőterületen tervezzük ezeket. Jelen indikátorra gyakorolt hatás mérsékelten negatívnak becsülhető, mivel 
nem kerülne sor nagyob erdőterületek közvetlen írtására. A többi intézkedés területén nem található nagyobb 
erdőterület, amely fennmaradása ezáltal veszélyeztetve lenne, ezért a hatásuk nem lesz hangsúlyosabb.  

A horvátországi erdészet egyik központi környezetvédelmi problémája az elmúlt évek során az erdőterületek 
csökkenése, illetve az egyre növekvő az erdőterületek más felhasználási célra való átminősítésének trendje 
látható. Jelen Stratégia végrahajtásával ez a trend folytatódni fog, ami által az indikátor értéke csökkeni fog. 

7.2.4.9.2 Az erdei ökoszisztéma stabilitása 

Az utak és vasutak kiépítésére végrehajtott lineáris erdőirtás az erdőterületek közvetlen átszegéséig vezethet, ami 
miatt a nagyobb erdőterületek fragmentálása várható, illetve kisebb szegmensekre való bontása. Az erdőterületek 
fragmentációjával az erdők új határai keletkeznek, és ez az adott erdőrészen az élőhelyek mikroklíma 
megváltozását is idézheti elő (nagyobb inszoláció vagy nasugárzás, páratartalom csökkenése), ami egy idő után 
meggyengítheti a fák vitalitását és száradásukhoz vezet. Az útvonalon található erdőtársulások megőrzési fokától 
és fajtáitól függ, hogy milyen fokú hatásokat fognak generálni.  

A Kárlováctól Josipdol felé vezető vasúti útvonal (R3) áthalad a gyertyány - kocsánytalan tölgyes erdőkterületeken. 
Az útvonal nagy részén gyertyány - kocsánytalan tölgyes erdők nagy területe található, amelyeket már kiirtottak és 
az antropogén növényzet különböző fajtáivá átalakultak, és csak kisebb területen tallálhatók integrált erdőterületek. 
Ugyanakkor a gyertyány - kocsánytalan tölgyes erdők nem annyira érzékenyek és relatívan stabilak Horvátország 
területén, ezért a negatív hatások enyhébb intenzitással vannak jelen. Az R4-es vasúti útvonal bükk-jegenyefenyő 
és jegenyefenyő erdők integrált erdőterületeken. A lombtalanítást fokát tekintve a fenyő a leginkább károsodott fafaj 
Horvátországban. Annak ellenére, hogy az erdők új határainak keletkezésével a fenyőerdők faállománynak egy 
részén megrendül a stabilitása, a fenyőerdők általános stabilitását illetően nagyobb változaások nem várhatók, 
mivel ezeknek az erdőknek nagyobb gondot jelent a talaj-, víz- és a levegő szennyeződése. Az Ro.9 útvonala csak 
kisebb részével érinti a erdős területeket, míg a Ro.15 és a Ro.16 útvonalak legnagyobb részükkel, a magyaltölyg 
és a molyhos tölgy erdős területeket hágják, amelyek leromlott erdei folytáknak számítanak  (aljnövényzet). Az 
Ro.4-es útvonal nagy részt a leromlott erdei falytának számító molyhos tölgy erdőn keresztül áthalad, és csak 
kisebb részével a háborítatlan bükkerdő területén át. Annak ellenére, hogy a Ro.1 és Ro.7-es intézkedések az 
síkvidéki erdők területére lett tervezve, az útvonalai csak kisebb részükkel a veszélyezetett területeken halandak át, 
mint pl. a bükk és gyertyán - kocsánytalan tölgyes erdők. A fentiekre tekintettel az említett intézkedések 
végrehajtásának mérsékelten negatív hatással lesz a horvátországi erdőterületekre. 

A R11, Ro.8 és I.7  számú (7.27 kép) intézkedése hatása legintenzívebb lesz Horvátország síkvidéki részén 
található erőterületekre, mivel más erdei ökoszisztémákkal összehasonlítva éppen az síkvidéki erdei 
ökoszisztémákban a legnagyobb természetes bilológiai és ökológiai változásokat állapították meg. Különösen 
veszélyzetettek a kocsányos tölgy erdők, amelyek a teljes pusztulás veszélyzeti, és ezt még az élőhelyek 
feltételeinek változása is fokozza egyéb stresszes tényzővel együtt. Az említettek a horvátországi erdészet fő 
problémájának számítanak, ezért nagyon fontos rendkívül fontos megvédeni e gazdaságilag és ökológiailag is 
értékes integrált erdőterületeket.  
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7. 27 kép Az R11. Ro.8 és I.7 méreteinek ábrázolása és azok térbeli elhelyezése az síkvidéki erdei ökoszisztémákhoz képest,
amelyekre hatással lehetnek (KIdolgozta: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Az utak építése befolyásolja a fák egészségügyi állapotát, ez különösen fontos a kocsányos tölgy állapotát tekintve, 
amit a következő kutatásban mértek fel. Tikvić és mások (2009.) 2002 és 2003 folyamány a Županja – Lipovac 
útvonalon található kocsányos tölgy állapotát mérték fel 10 – 13 méterre az úttól és az útvonal 16 kilométeren 
keresztül. Felmérték a lombtalanítás százalékát 100 kocsányos tölgy mintáján, amit a helyi fákon mért értékekkel 
hasonlítottak össze. A lombtalanításra fonatkozó adatok alapján a következő lombtalanítási fokozatokba osztották 
fel: 0: 10 % - ig lombtalanítás, 1: 11 - től 25 % - ig, 2a: 26 – től 40 % -ig, 2b: 41 -től 60 % - ig, 3a: 61 % tól 80 % -ig, 
3b: 81-től 99 % - ig és 4: a lombtalanítás 100 %-os. A lenti kép (7.28 kép) a kocsányos tölgy különböző 
lombtalanítási fokát mutatja.  

7. 28 kép A kocsányos tölgy kis- (a és b) és nagyfokú (c és d) lombtalanítási foka (Forrás: Tikvić és mások, 2009)

A Županja – Lipovac útmentén található fák átlagos lombtalanítási foka 2002 -ben 53 %-os volt, 2003-ban 60 %-os, 
ami a csökkent vitalitásukról tanuskodik, és a fák egy év alatt bekövetkezett kedvezőtlen helyzetét. 2002-ben a 

Duna-Száva csatorna 
Tervezet vasúti infrastruktúra 
Tervezett közúti infrastruktúra  
E21, A fekete éger és magyar kőris ártéri erdők 
E22, A kocsányos tölgy ártéri erdők 
E 31, A gyertyános-tölgyes és gyertyán erdők 
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kocsányos tölgy nagyfokú lombtalanítása 52 % -os volt, elhalt fákat viszont nem találtak. 2003-ban a kocsányos 
tölgy lombtalanítási foka 17 %-os volt, elhalt fákat 31 % - ban találtak (7.29 kép), ami az erdők ökoszisztémájának 
jelentős instabilitását tükrözi. 

 7.29 kép a Kocsányos tölgy részarányát mutató ábra a 
lombtalanítás fokát tekintve (Forrás: Tikvić és mások, 2009.) 

Az útmentén található fák nagyfokú lombtalanítása 
és a fák csökkent vitalitása kifejezetten kedvezőtlen 
feltételekrők tanuskodik az erdőkben található élőfák 
növekedését tekintve. Azok az élőfák, amelyeknél 
nagyfokú lombtalanítás látható, rövid időn belül 
intenzíven kihaltak, míg a vitálisabb fáknál az 
elhalás folyamata lassabb.  

A fentiekből az következik, hogy az útak építésével az erdők határa is áthelyeződik, illetve marginális effektusról 
beszélünk, amelynek következménye az egész útvonalon érzékelhető az élőfa vitalitásának csökkenése (a 
lombtalanítás nagyobb foka), ami az erdei ökoszisztéma stabilitására is kihat, azt csökkenti. R11 és Ro.8 
intézkedések végrehatjása jelentősen negatív hatást fog generálni, mivel az útvonalak egy része síkvidéki eredi 
ökoszisztémákon halad át, ráadásul a kocsányos tölgy veszélyeztetett részeit is magába foglalja. Kumulatív vagy 
halmozott jelegge miatt a hatás az R11 és Ro.8-as intézkedések végrehajtásával lesz a legintenzívebb, mivel ezek 
útvonala együtt átszegik a kocsányos tölgy igen értékes ártéri területeit az Obreški lug és Šiljakovačka dubrava II. 
gazdasági egységekben (GE). A Tustonjić és mások (1999) szerint ezekben a GE-ben a kocsányos tölgy integrált 
síkvidéki erdőterületeke találhatók, amelyek a legérzékenyebb erdei ökoszisztémák, amelyek elszáradással 
reagálnak különböző változások sorára. A Száva folyó regulációja már olyan nagy változásokat váltott ki, amelyek 
az erdő növényzetének és az élőhelyek pusztulásához vezettek, a Száva folyása és az árterületek módosultak, 
aminek következtében kinyílt az út a szél és más csapások hatására. A szerzők külön kiemelik, hogy bármilyen 
beavatkozás ezekben az erdőkben, különösen az út-, csatornák és más elemek építése, ökológiai megoldásokat 
követelnek meg, hogy időben meg tudjuk óvni az élőfákat a nagy csoportokban történő elszáradástól. 

Ahogy ezt már korábban is láthattuk, az útvonalak áthaladása ezeken a területeken nagyobb fokú lombtalanításhoz 
és az élőfák vitalitásának csökkenéséhez vezetne végig a korridor vonalán, és a már veszélyztetett síkvidéki 
árterülten ez az intézkedés további negatív hatásokat váltana ki. Mivel ezen a területen az erdőkben a kocsányos 
tölgynek nagy a pusztulás és az elhalás foka, rendkívül fontos a megőrizni az ilyen fajta erdei ökoszisztémákat a 
negatív tendencia csökkenése érdekéáben. Az említett erdőterületeket már súlytja a fragmentáció veszélye az 
előző egy vonalban történő erdőírtások és a vízkészleten végzett változások miatt, és minden további fragmentáció 
bizonyára további károkat okozna ezen az értékes erdőterületen. Az említett intézkedések végrehajtásánál fontos 
betartani a projekttervezetben kifejtett intézkedéseket, hogy a negatív hatásokat elfogadható szintre 
csökkenthessük. 

A közútak és a vasútak építését tekintve az síkvidéki erdei ökoszisztéma stabilitására sokkal nagyob hatással lenne 
a Duna-Száva többcstornás rendszer kiépítése. Az említett intézkedés végrehajtásával a Spačvai medencében 
található az síkvidéki árterületek kocsányos erdőinek áthágása következne be. Horvátországban Spačva a 
kocsányos tölgyfa legnagyobb erdei medencéje, és éppen Spačvában található az összes kocsányos tölgy erdő 
ötöde. Horvátországban az összetülete 39 789 ha, de szélesenn körben a spačvai medence a vajdasági 
Szerémségbe is átnyúlik összesen 51 592,92 ha-ra.  

Az síkvidéki erdei ökoszisztémák fejlődésére nagy hatással vannak a földalatti és –feletti vizek. Az árvizek és a 
foldalatti vizek a mikrorelieftől függően az erdőközösségek jelenségére és fejlődésére is kihatnak. Az árvizek és a 
földalatti vizek okozta mikrorelief változásai a talaj tipusát, a növénytani összetételt és más közösségek 
megjelenését is befolyásolják, ezek regulációja pedig jelentősen negatív hatásokat válthat ki. A Száva, Dráva, 
Duna folyóvölgyek erdős részein végrehajtott különböző víztechnikai intézkedések már eddig is erős hatással 
voltak az síkvidéki erdők vizkészletére és az vizes élőhelyekre, valamint az erdei fák fiziológiai gyengülésére és 

287



száradására – leginkább a kocsányos tölgyre - gyakorlot hatásukkal különböző változásokat váltottak ki. 
Horvátországban az elszáradás példái a Karlovac melletti Kupa menti erdők elszáradása (Kupa – Kupa csatorna és 
Zagreb – Karlovac autópálya), Turopoljski lug és a Kalje erdő (Sava – Odransko polje csatorna), spačvai erdőben 
(a Száva menti védő töltés kiépítése), Száva menti erdőkben Sunja és Hrvatska Dubica között (a Dubica boszniai 
síkvidékén érzékelhető meliorizáció), a Varaždin, Čakovec és Dubrava vízerőmű melletti ártéri erdőkben, valamint a 
horvátország síkvidéki részein található erdők szinte minden részén, csak kisebb. 

1932-ben Horvátországban az első védő töltést építettek ki a Száva déli részén Spačvai medencétől délre. Ez az 
építkezés a spačvai erdők élőhelyein nagy változásokat okozott, ami miatt a kocsányos tölgy száradása is elindult, 
és kövtkezményei máig érzékelhetők. Az említett élőhelyeken áthaladó csatorna kiépítése jelentős változásokat 
okozna a hidrológiai körülményeken. A kiépítésükkel a földalatti vizeket tartó rétegek áthágása várható, ezért a 
csatornában mért vízállásátó és a térben látható folyásásától függően, a metszés előtt vagy azután a vízállás 
megváltozik. A spačvai erdőket és a többi a csatorna körüli erdőket (Spačvatól Dunáig északra fekvő erdők és a 
felső Bosut erdői) súlyos veszély fenyegeti a talajba mélyen történő bemetszés miatt, amivel a föld alatti vízek 
folyása megszakadna. A fiatal kocsányos tölgyfák alkalmazkodhatnak a föld alatti vízszint változásához, míg az 
idősebb 40 év feletti fák erre nem képes. Mivel a Spačvai medencében idősebb és idős kocsányos tölgyerdők 
találhatók nagy mennyiségben, illetve a foldalatti vízszint tartós apadására nagyon érzékeny fák, a csatorna 
kiépítése jelentősen veszélyeztetné az erdők fennmaradását. Ugyanúgy a Kalifadžić és mások (1993) légi 
felvételek alapján megállapították, hogy Spačva környékén a fák sérülései jelentősek, főleg az erdőben található 
nyomvonalas létesítmények mentén (közútak, kiszárított mocsarak és kiásott csatornák). Az említettek kapcsolatot 
mutatnak a fák sérülésének foka és az erdőben található mesterséges nyomvonalas létesítmények között. 

Az erdészet tudományos és gyakorlati megközelítésben is egységes a Duna – Száva csatorna kiépítését illető 
elégedetlensége tekintetében, mivel aggodalmuk ebből a szempontból indolkolt. A csatorna kiépítése indokolt 
aggodalmat vált ki, mivel az építkezések ökológiai katasztrófát is okozhatnak. Jurjeviću (2007.) szerint, aki a Duna 
– Száva csatorna építésést illetően az erdészek véleményét képviseli, azt gondolja, hogy a Duna – Száva csatorna
az erdőkre gyakorolt hatását felmérő döntést 2020 előtt nem lehet meghozni. Ugyanis, a spačvai erdőkbe 1988 -
ban helyezték el az első piezométereket, amelyek méréseiből szerzett adatok alapján megbizható eredmények 
csak körülbelül 2020-ra várhatóak. Ahhoz, hogy a felső Bosut és a Spačva erdőterületre gyakorolt hatásról 
megbizható adatokkal rendelezhessünk a csatorna építését illetően, többéves méréseket szükséges elvégezni a 
föld alatti vízszintről. Az 1932-ben végzett víztechnikai beavatkozással szemben a Duna – Száva csatorna 
kiépítése többszörös változásokat váltana ki a spačvai erdőterületen, ezét feltételezhető, hogy az intézkedés 
végrehajtása milyen hatással lenne a kelet-szlavoniai erdőkre. A Duna – Száva csatorna kiépítése jelentősen 
negatív hatással lehet a Horvátország síkvidéki erdők ökoszisztémáira.  

A fentiekre tekintettel a Stratégia végrehajtásával az indikátor értékének csökkenése várható. 

7.2.4.9.3 Az élőfakészlet 

Az élőfa mennyiségére és minőségére gyakorolt hatás legintenzívebb lehet Hovrátország kontinentális és a 
hegyvidéki erdők területére tervezett intézkedések végrehajtásával. A tengelmelléki és Dalmácia területére 
tervezett intézkedések végrehajtásával az negatív hatás az élőfakészletre alig lenne érzékelhető, mivel általában 
az aljnövényes magyaltölgy és molyhos tölgy erdőkben helyezkednek el, amelyek elsődleges szerepe nem a 
fakészlet kitermelése, hanem az erdők általánosan hasznosítható funkciók megteremtése.  

Az erdőirtás egyensen a fakészlet vesztéséhez, a kivágásra szánt faállomány csökkenéséhez, valamint a faanyag 
minőségének rontásához vezetne. Ahogy ezt már korábban említettük, az erdőkön keresztül történő utak 
építésével a fák lombtalanítása növekszik, a fák vitalitásának csökkenése is érzékelhető, valamint a fák pusztulása 
is. Tikvić és mások (2009) 60 darab a lombtalanítás különböző fokán levő kocsányos tölgyfán megvizsgálták a 
fatérfogat szerkezetét és kihasználhatóságát Županja, Otok és Vrbanja erdészetek területén. 

Az összesen átdolgozott fatérfogatból, a lombtalanítás 1 és 2 fokán lévő fákból (a lombtalanítás kis és közepes 
foka)  20 % furnér farönk, és a lombtalanítás 3 és 4 fokán levő fákból (nagyfokú lombtalanítás) 19 % furnér farönk 
lett. Hasonló értékeket mértek az I oztályú farönkökre és a tüzelőfára. Az alacsonyabb minőségű technikai 
választék részaránya arányos nőtt a lombtalanítás értékével. A lombtalanítása 1 és 2 fokán levő II. osztályú 
faronkok részaránya 11 %-os volt, és a lombtalanítás 3 és 4 fokán 3 i 4 16 %-os. A III. osztályú farönkök 
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részaránya a lombtalanítás 1 és 2 fokán 15 %-os volt, és a lombtalanítása 3 és 4 fokán 19 %-os. Nagyon 
mennyiségeű hulladés keletkezett a lombtalanítés 3 és 4 fokán (30%), és kicsivel kevesebb volt a lombtalanítás 1 
és 2 fokán (27%) (7.30 kép). 

 7.30 kép A furnér és fűsrászipari farönkök részaránya a lombtalanítás alacsonyabb és magasabb fokát tekintve teljes műszaki hengerfában 
(Forrás: Tikvić és mások, 2009) 

Tehát az látható, hogy a legértékesebb faválaszték részaránya nagyobb, ha a lombtalanítás foka kisebb (1 és 2), 
míg az alacsonyabb osztályba tartozó farönkök és az elhalt farönkök százalékos aránya és a hulladék is nagyobb, 
ha a lombtalanítás foka is nagyobb. Az említettek azt mutatják, hogy a lombtalanítás, illetve a fák vitalitása 
korrelációban van a faanyag minőségével. A vasúti (R3, R4 és R11) és közúti közlekedés (Ro1, Ro4, Ro7, Ro8) 
intézkedései egyenesen a fakészlet vesztését fogja okozni, amivel együtt a kivágásra szánt faállomány is csökkeni 
fog. Ugyanúgy a faanyag minőségének csökkenése is előfordul az egész zónára kiterjedő határos effektus az új 
erdőszélék területén. Mivel azok a Gazdasági egységek, amelyeken keresztül halad majd át a tárgyalt 
intézkedések útvonalai, nagy faállománnyal rendelkeznek, mérsékelten negatív hatás várható. Ugyanakkor a 
fakészletre gyakorolt hatás intenzitása sokkal nagyobb lesz a Duna – Száva csatorna kiépítésével. Mivela a 
csatorna építése az síkvidéken a Kelet-Szlavóniában található erdők kiszáradását is okozhatja, amelyekben a 
legminőségesebb és a legértékesebb, országos szinten is legonftosabbnak minősült fakészlet található 
Horvátországban, ne zárható ki ennek jelentősen negatív hatása. 

A fentiekre tekintettel az indikátor értékének csökkenése várható. 

7.2.4.9.4 Az erdők általánosan hasznosítható funkciói 

Minden olyan intézkedése egy adott erdőterületen, aemlye a területek átminősítését és fragmentáslását idézik elő, 
az erdők általánosan hosznosítható funkciónak csökkenéséhez vezetnek. A hatás leginkább lesz érzékelhető 
Horvátország tengermelléki és mediterrán részén, amelyeknek az erdők általánosan hasznosítható funkciói 
elsődeges funkciókat jelentenek, valamint a Duna – Száva csatorna kiépítése, tekintettel az síkvidéki kelet-
szlavóniai erdők általánosan hasznosítható funkicók lehetséges hatására. 

A Ro.4, Ro.15, Ro.16 útvonalak legnagyobb részükkel a leromlott magyal tölgy és molyhos tölgy erdei formákon 
áthágnak (aljnövényzet). A tűzveszély fokától függően éppen az ilyen fajta erdőterületek leginkább 
veszélyeztetettek az tűzre (7.31 kép). A közúti közlekedést szolgáló utak kiépítésével ezeken a területeken 
nagyobb lesz a tűzveszély. 

 TEKST NA SLICI: 
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 7.31 kép A tűzben elpusztult erdőterületek ábrázolása (ha) Horvátország a karasztos területen legkölünfélébb tenyésztett erdők 2008 – 2012 

időszakra vonatkozóan (Forrás: A természet állapotának elemzése Horvát Köztársaságban 2008 – 2012 között) 

A Horvát Erdészeti Társasgű adatai alapján (2007) az erdőterületek általánosan hasznosítható funkciók értéke a 
Kelet-Szlavónia síkvidéki erdők területére, amelyekre a Duna – Száva csatorna kiépítése hatással lehet, körülbelü 
80 milliárd kunára becsülhető, a csatorna kiépítése miatt tartósan elveszett erdőterületek általánosan hasznosítható 
funkciói 91 millió kuna. Ha az erdőterületek általánosan hasznosítható funkciók értékének számítását úgy végezzük 
el, ahogy ezt Németországban teszik, akkor sokkal nagyon összegeket kapunk Sabadi és mások (2001) szerint. Az 
erdőterületek általánosan hasznosítható funkciók értéke az egész befolyásolt területre 356 milliárd kunát tesz ki, és 
a tartósan elveszett erdők esetében körülbelül 400 millió kuna. Ha Barforda és mások (2001) számításait is 
fegyelembe vesszük, egy 60 és 80 év közötti egy hektárnyi területű erdő 1,6 és 2,4 t CO2 köt le évente, és ez azt 
jelenti, hogy az egész Spačvai medence évenete 82.447 és 198.117 t közötti CO2 –t köt le. Az értékek azt 
mutatják, hogy a Duna – Száva csatorna építése jelentős veszteségekhez vezethet az erdőterületek általánosan 
hasznosítható funkciók domenjében egész Horvátország területén, ezért kiépítésével nem lehet kizárni a jelentősen 
negatív hatást azerdőterületek általánosan hasznosítható funkciók tekintetében. 

A fentiekre tekintettel a Stratégiában definiált egyes intézkedések végrehajtásásval az indikátor értékeének 
csökkenése várható. 

Halmozott vagy kumulatív hatás 

A legjelentősebb kumulatív hatások az síkvidéki erdőterületekre tervezett intézkedések végrehajtásával várhatóak, 
különösen a kocsányos tölgy erdőkben. Már korábban tárgyaltuk az síkvidéki erdők környezetvédelmi problémáira, 
amelyekben különböző az ökoszisztémára gyakorolt beavatkozások a fák pusztulását és kihalását eredményzeték, 
ez különösen érvényes a kocsányos tölgyre. Ezek a negatív hatások az síkvidéki erdőkben bekövetkezett 
élőhelyekre vonatkozó változások közvetlen eredménye. Az síkvidéki erdei ökoszisztémákban végrehajtott 
intézkedésekkel az erdők már veszélyeztetett stabilitásának további gyengüléséhez vezet. 

nagy tűlevelűek 

nagy lombhullatók 

közepes erdők 

alacsony erdők  

cserjés 

cserje és bokor 

aljnövényzet 

Garrigue 

nem benőtt erdőterület 

ültetvények és kultúra 

egyéb földterület 
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7.2.4.10 Vadvilág és vadászat 

Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a jellemző jelen van,  a jellemző nincs jelen 

7.2.4.10.1 A vadászterületek körülményei 

A közúti és a vasúti közlekedés intézkedéseinek végrehajtása a vadakra és az élőhelyekre potencialisan negatív 
hatással is lehet az élőhelyek fragmentációval és a vadászgazdálkodási tájak csökkenése. A vadak előhelyének 
fragmentációjával, a hasznosítható biotóp területének csökkenése mellett, a migrációk megakadályozása is 
jelentkezik, amely a genetikai anyag frissítése miatt és az állatpopuláció vitalitásának fenntartása miatt is nagyon 
fontos. A vadászgazdálkodási tájak csökkenése azért jelentkezik, mert a vadak az újonnan épített objektumok 
hang- és fényforrása előtt visszavonulnak. Ugyanúgy az útak építése a vadak és a gépkocsik koliziójának 
lehetőségét idézik elő.   

Az élőhelyek fragmentációja és az akadály effektusa a vadakra kétféleképp hatnak: (1) A hasznosítható biotóp 
területének csökkenése (vagazdálkodási tájak), és (2) a fajok migrációjának megakadályozása (a genetikai anyag 
frissítése miatt és az állatpopuláció vitalitásának fenntartása miatt fontos). Az ilyen fragmentált állatpopuláció 
kevésbé tudnak ellenállni a környezetükben jelentkező változásoknak és különböző kórokozók ellen sem tud 
védekezni a szervezetük, ami végül gazdaségi veszteségeket is okozhat a vadászterületen. A közlekedés a 
környezeti fragmentáció fő okozója, és közvetlen hatással van a vadászterületek önfenntartó gazdálkodására. 

A Térinformatikai rendszer (GIS) elemzése alapján a Stratégiában meghatározott intézkedések végrehajtásával 
okozott a még nem fragmentált területek potenciális fragmentációjával Horvátország teljes fragmentációja több mint 
1 %-val fog növekedni (erről bővebben a 7.2.4.3 Biológiai sokféleségek című fejezetebent), ami elsősorban a közúti 
és vasúti infrastruktúra fejlesztésére vonatkozik. A fragmentáció nagyfokú részvéte a Horvátország síkvidéki 
részén, Fennsíkon (Gorskog Kotar) és Dubrovnik-Neretva megyében végrehajtott közlekedés fejlesztével függ 
össze (7.32 kép). 
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7.32 kép A fragmentéciótól leginkább veszélyeztetett területek ábrázolása (Forrás: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Az utak áteresztőképességek, illetve az arpó- és a nagyvadra gyakorolt akadály effektusának intenzitása a 
közlekedés mennyiségétől függ. Az eddigi felmérések alapján megállapították, hogy azokon a közutakon, amelyen 
a forgalomsűrűség 4000 és 10 000 gépjármű/nap erős akadályt jelent a vadaknak, míg ott ahol a forgalomsűrűség 
10 000 gépjármű/nap leküzdhetetlen akadálynak számít, ehhez nem szálmítjuk hozzá az utak szélére elhelyezett  
kerítéseket. A vasúti közlekedésnél naponta 300 vonat leküzdhetetlen akadályt jelent a vadak számára.  

A Hrvatske ceste d.o.o. adatai alapján (a horvátországi közutakon 2015-ben végzett forgalomszámlálás) az állami 
utak Horvátországban erős akadályt jelentek, az autópályák leküzdhetetlen akadály a vadak számára, míg a 
vasútra nincs adat. A Stratégiába foglalt intézkedések mindkét kategóriájú utak és a vasút építését foglalják 
magukba, ami a vadászatra potenciálisan negatív hatással lehet. A fragmentáció és az akadály effektusának  
hatásán a modern építési technológia implementációjával csökkenthető, valamint a környezetvédelmi intézkedések 
végrehajtásával a tervezett beavatkozások tervezésével is enyíthetünk a hatásokon.  
A vadak zaklatását illetően a közúti és a vasúti közlekedes is stresszes lehet a vadakra, különösön negatív 
hatással lehetnek a zaj, a rezgés és a fény. A vasúti közlekedés hatása a vadakra kisebb a közúti közlekedésnél, 
mivel a mozdony okozta zaj gyakran megelőzi a vadak kolízióját a közlekedéssel. A közúti közlekedés minden 
állatfajtára hatással van, ami különösen a nagyvadakra jellemző, mivel a nagyvadak a közutaktól számított 200 m-
re korlátozzák mozgásukat. A Stratégiában előírt intézkedések általában a már létező útvonalak és vasútak 
felújítását jelentik, ezáltal a negatív hatások is kevésbé lesznekhangsúlyosak, az új útvonalak pedig a már létező 
utakon való közlekedés mennyiségét csökkenthetnék, így országos szinten nagyobb hatás nem várható. 

Az közuti közlekedés új infrastruktúrája 
A vasúti közlekedés új infrastruktúrája 
A már létező autópályák  
A legmagasabb fokú fragmentációs terület 
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 7.33 kép A közúti közlekedésben elhullott őzek száma Horvátországban (Forrás: Šprem és mások, 2013) 

 7.34 kép A közúti közlekedésben elhullott vaddisznók száma Horvátországban (Izvor: Šprem i dr., 2013.) 
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7.9 kép A közúti közlekedésben elhullott gímszarvasok száma Horvátországban (Forrás: Šprem és mások, 2013) 

A fenti képeken (7.33 kép, 7.34 kép, 7.35 kép) azok a horvátországi megyék láthatók, amelyekben a közúti 
közlekedésben őz, vaddisznó és gímszarvas száma a legnagyobb, illetve ez a három vadállat faj legtöbb 
legnagyobb számban okoz balesetet. Ilyenkor az jelent legnagyobb gondot, hogy a balesetek okairól nem 
rendelkezünk megfelelő információkkal. A Stratégia végrehajtásával a vadak halálát okozó balesetek száma 
növekedni fog, de ez nem fogja jelentősebben csökkenteni a vadak állományát, ezért ez a hatás mérsékelten 
negatív lesz. 

Mivel nem rendelkezünk egyértelmű információkkal a közútakon történő a vadak okozta balesetekről (a nem 
megfelelő közúti infrastruktúra, gyorshajtás), a veszélyes útszakaszokra egyes megyékben meg kell vizsgálni, 
hogyan is lehetne enyhíteni a már létező és tervezett útak nyomásán a vadakra. 

Tekintettel a fentiekre az indikátorok csökkenése várható. 

7.2.4.11 Turizmus 
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A turisztikai célpontok 
megközelíthetőségének növelése +        

Az utazás kényelmének, gyorsaságának 
és biztonságának növelése  +         

A turisztikai célpontok minőségesebb 
ellátása +         

A helyszínen történő a turisták 
mobilitásának növelése +         

A turizmus intenzitásának növelése +/-         
A tér vizuális minőségének csökkenése az -         
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Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a jellemző jelen van,  a jellemző nincs jelen 

7.2.4.11.1 A vasúti közlekedés 

A turizmus intenzitása 

A közlekedés úgy hat a turizmusra, hogy az utazóknak lehetőséget ad turisztikai desztináció is utazni, illetve minél 
fejlettebbek és nagyobbak a közlekedése kapacitások, minél több a rendezett közlekedési kapcsolattal rendelkező 
útszakasz, annál nagyobb lesz az esélye a turizmus fejlesztésére is. Ugyaúgy a turizmus is hat a közlekedésre, 
mivel a közlekedés fejlődésének arányát is befolyásolhatja egy adott turisztikai fogadóterületen. A közlekedés 
szerepe a turizmusban rendkívül fontos, sőt kulcselemnek számít a turisztikai szolgáltatások előállításában és 
értékesítésében.  

Az utóbbi néhány évtizedben a vasúti közlekedés elvesztette turisztikai ügyfélkörüket, mivel a közúti és a légi 
közlekedéssel összevetve ez kevésbé vonzó a nem eléggé fejlett közlekedési hálózat és a technikai hiányosságok 
miatt, továbbá azért is, mert nem fordítanak elegendő anyagi forrást a modernizációra és a meglévő infrastuktúra 
karbantartására. Bizonyos tengerparti turisztikai zónák zsúfoltak turistákkal és túlterheltek azok közlekedési 
igényeikkel, miközben komoly ellentétek keletkeznek a terület vonzósága és a között, ami veszélyezteti ezt a 
jellemzőjét (turisták tömege és rengetek gépkocsi). Számos európai ország már az ökoturimus felé fordult, mint 
egyfajta elit turizmushoz, amelybe az egészségügyi komponens jelentőségét is beépítették. A fenntartó turizmus 
fejlődésének ösztönzése, valamint a környezetünkre kevésbé káros közlekedési módszerek választásáva újabb és 
sokkal nagyobb lehetőségeket nyújt a vasút a horvát közlekedési piacra való bekapcsolódására. 

Ezáltal a horvátországi vasúti infrastruktúra fejlesztésével (az R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10 
számú intéázkedések), a vasúti közlekedésnek nagyobb szerepe lesz a turisták szállításában a tengerparti 
célállomásokra. Ezzel együtt a közvetlenül a környezetünkre kevésbé káros közlekedési módszerek alkalmazását 
ösztönözzük, aminek segítségével a horvát turisztikai piac lehetőséget kap új termékek kínálatára és a már 
meglévők továbbfejlesztésére, egyben újabb piaci szegmensek beépítésére a horvát turisztikai piacra. Ezért a 
turisztikai aktivitások fokozásával Horvátországban a vasúti közlekedés fejlesztése pozitív hatással lesz a 
turizmusra. 

A vasútak modernizációja különösen kedvezően fog hatni a turisztikai tevékenységek fokozásának lehetőségére 
Horvátország kontinentális részében (az R.2, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10 számú intézkedések), mivel turisztikai 
desztinációk elérhetőségét gyorsabbá, könnyebbé és olcsóbbá teszi.   

A turisztikai célra használt vasútak egy új trendet jelentenek külön vonatokkal való szállítás formájában 
(idegenforgalmi irodák szervezésében, party vonatok), amelyek azon kívül, hogy az utasszállítás gazdagabb 
kínálatát nyújtják, komfor és anyagilag kifizethető turisztikai utazást biztosítanak, miközben a közlekedési dugókat 
is elkerüljük. Annak ellenére, hogy közlekedésük szezonhoz van kötve, ezek Horvátország regionális központjait, 
valamint a Nyugat-, Közép- és Délkeleti Európa városait kötik össze a horvátországi tengerparti turisztikai 
központokkal. A vasúti infrastruktúra modernizációjával a turisztikai kínálat a szezonon kívüli meghosszabbítására 
is lehetőség nyílik a kontinentális városok jobb megközelítésével, és ezzel egyben a kontinentális turizmus 
fejlődésének lehetősége is fennáll. 

7.2.4.11.2 Közúti közlekedés 

A turizmus intenzitása 

A közúti közlekedés szerepe a turisták közlekedési igényik kielégítését Horvátországban nagyrészt a közlekedési 
infrastruktúra nagyságával és állapotával determinálva van. A külföldi turisták több mint 70 % -a gépkocsival érkezik 
Horvátországba, főleg amióta a tengerparti desztinácók felé kiépültek a modern autópályák, valamint a vuóizi 
járművek 70 % -a (7 m-ig), amelyeket nautikai turizmus céljából hozzák az Adriára, közutakon érkezik. Mindezek 
európai szintű közlekedési infrasturkturát várnak el; gyors, biztonságos és minőséges közlekedést lakhelyükről a 
turistikai desztinációig. A turistikai desztinációk fejlődése ezért az utak fejlődési fokától, vezethetőségi jelelmzőktől, 

épitkezések növelése miatt 
A turisztikai kínálat gazdagítása és a 

kapcsolódó tevékenységek támogatása +         
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az átereszthetőképességüktől és velszereltségüktől függ. Az előbb említett elv az alapelvünk, mert a jobban 
megközelíthető desztinációnak a kapacitásának kihasználása sokkal nagyobb lesz azzal szemben, amelynek 
megközelíthetősége sokkal rosszabb. Amikor a turisztikai desztinációk megközelíthetőségéről beszélünk, akkor 
nem csak az időtényező döntő jelentőségű, hanem az utazás ára, főleg a kényelmessége is döntő fontosságú. A 
turisztikai desztinációra való utazást ezért egy teljes élményként kell tervezni, ami vonzó kínálat kialakítását jelenti, 
amelyet a turisták igénybe vehetnek utazásuk közben, és ez egyben jelentősen meghaladja utazás közben az alap 
igényeket.  Ilyen pl. az útmentén található különböző szolgáltatásokat kínáló épületek.  

Mivel a turizmust Dalmácia területén turisták tömege jellemzi a nyári időszakban, a több gépkocsit befogadó tranzit 
közlekedési infrastruktúra korlátolt kapacitásának pozitív hatása várható. A közuti hálózat kiépítése és a meglévő 
közúti infrastruktúra felújítása (Ro.2, Ro.3, Ro.4, Ro.5, Ro.6, Ro.7, Ro.9, Ro.11 és Ro.16 számú intézkedések) 
pozitív hatással lesz a Horvátország egész területén található turisztikai desztinációk elérhetőségére, továbbá a 
kényelmes és gyors utazásra, illetve a turisztikai desztinációkra való akadálymentes turisztikai áramlásra, 
hosszútávon pedig a turizmus nagyobb intenzitására és a turizmust szolgáló egyéb szolgáltatásra fejlesztésére is 
pozitív hatással lesz.   

Az Adria észeki partjára érkező turisták leginkább a közúti közlekedést választják, és e utazási módnak a 
dominációja miatt az északi turisztikai desztinációk kedvezőbb helyzetben vannak a délieknél, mivel jobban 
megközelíthetőek és  a gyakoribb érkezések lehetőségét is nyújtják. A déli desztinációk természete általában 
vonzóbb, de nehezebben tudják ezt az előnyt kamatoztatni a kedvezőtlenebb közlekedési kapcsolatok miatt. A a 
kedvezőtlenebb közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területek, ami különösen érvényes Horvátország déli és 
keleti részere, a közúti infrasturktúra fejlesztésével megnő a lehetőség a turisztikai termék jobb kifejlesztésére a 
turiztikai desztinációk megközelíthetőségi lehetőségek megnövelésének köszönhetően.  

Annak ellenére, hogy minden nagyobb turisztikai város kitérővel is rendelkezik, amelyek segítségével sikerült 
megoldották a főszezonban jelentkező dugókat, mégis időnként jelentkeznek gondok a közlekedésben (dugók, 
teljes összeomlás) városok központjában, és ezek mindenféle szempontóból akadályozzák a turisták nyaralását és 
rontják a hely turisztikai élményét. A belső közúti közlekedési hálózat átszervezésével Zágrábban (Ro.8), Rijekában 
(Ro.10) és Splitben (Ro.15) segíteni fogja az említett gondok megoldásást.   

A közúti közlekedési kapacitások növelése, fejlesztése és dimenzionálása, amely egyre több helyet igénylő, a 
tájkép vizuális minőségét rontó, és a természeti erőforrásokat szennyező egyre növekvőbb igényeivel (zajjal, 
rezgésekkel, talaj, víz és levegő szennyeződésével) negatív hatással van a turizmusra. A negatív hatás leginkább a 
legértékesebb területen érzékelhető – a tengermelléken. Az útvonalak gyakran további építést is előidéznek (pl. 
lakhatási és turisztikai kapacitások kiépítése), ami gátolja a bizonyos partrészek értékmegállapítását, továbbá a 
szervezési folyamatokat és a kommunikációt is megnehezíti egy adott területen, valamint a zaj és a nagy 
közlekedés állandó jelenléte miatt az intenzív közlekedést elbíró területek kevésbé lesznek vonzóak a turisták 
számára.  

7.2.4.11.3 Légi közlekedés 

A turizmus inténzitása 

A földrajzi sokszínűség és a rossz közlekedési infrastruktúra miatt a gépkocsival érkező turisták elkerülték 
Horvátország egyes részeit  ennek megfelelő százalékban. Horvátország olyan részeire, amelyek közelebb vannak 
a turisták országaihoz, mint pl. Isztria és Kvarner területe, általában közutakon érleznek, míg távolabbi 
desztinációkra (Dél-Dalmácia) általában repülővel és hajóval érkeznek. 

Horvátország légi közlekedési rendszere a gyorsaságát, gyakoriságát, kenyelmet és az olcsó járatok elfogadhatóbb 
árait tekintve a főszezonban elért turisztikai közlekedés nagy része éppen légi közlekedéssel történik, aminek 
segítségével könnyebben összekothetők az északi és a déli turisztikai desztinációk az európai országokkal. A légi 
közlekedés forgalmának növelésében a dalmát városok és a többi turisztikai desztinációk közlekedési kapcsolata, 
valaminta a repülőterek a horvátországi közlekedési rendszerbe való megfelelő bekapcsolódása, és leginkább a 
tengeren történő közlekedés nem eléggé hangsúlyos szerepe a repülőterek és a turisztikai desztinációk 
összekapcsolásában. A repülőterek jobb bekapcsolódásával a környezetükben található közlekedési rendszerbe, 
az  A.1, A.2, A.3, A.4, A.6, A.7, A.8 és A.9 számú intézkedésekkel pozitív hatás várható, és ezzel együtt a 
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turisztikai desztinációk megközelíthetősége és a külföldi desztinációkkal való nagyobb számú járatok indítása 
hosszútávon és  fokozatosan a turisztikai aktivitások növeléséhez vezethet és a turisztikai kínálat nagyobb 
alkalmazásához is. 

A horvát tengerparton a turisták sokkal több időt töltenek, mint az ország kontinentális részén. Ezért az A.5 számú 
intézkedés végrehajtása pozitív hatással lehet a Szlavóniába érkező turisták számának növelésére, mert ezzel 
lehetőség nyílik a turizmus fejlesztését illető korlátozó tényezőket helyrehozni, melyek leginkább a távolságra 
vonatkoznak és arra, hogy a terület menyire vonzó a turisták számára az adriai desztinációk elhelyzését és 
vonzóségét tekintve.  

7.2.4.11.4 Tengeri közlekedés 

A turizmus intenzitása 

A turizmusban végzett fejlesztések megkövetelik a kiegészítő kínálatokat és a kísérő szolgáltatásokat is azzal a 
céllal, hogy a helyszín vonzóbb legyen a turisták számára, illetve hogy könnyebben juthassanak el a kívánt 
helyszínre. Az Adriára gépkocsival érkező turisták nagy száma a tengeri szállítóknak is gondokat okozhat, mivel 
rövid idő alatt nagy hajókapacitást kell biztosítani, amelyekre az év többi részébe nincs szükség. A közlekedési 
kapacitások szezonális jellege a forgalmi tervezők és a közlekedési vállalatoknak, még az országnak is óriási 
gondokat okozhat, mert az országos közlekedési szervekeknek fő feladata, hogy minden körülmények között 
biztosítansanak akadálytalan közlekedést és ezáltal az ország területi kohézióját. A desztináció vonzóságában 
nagy szerepet játszik a szervezettség is, amely pozitívan hat a turisztikai piacon történő pozicionálásra. Ez 
elősorban az intermodális forgalom bevezetésére vonatkozik, továbbá a nyilvános tengeri közlekedés már létező 
járatok atszervezésére és újak bevezetésére, az indulási idő és a nyilvános közlekedés különböző módjaira 
vonatkozó indulás és érkezés számának növelésével való összehangolása, a nyilvános közlekedés kijelzési és 
információs rendszer fejlesztésére, a nemzetközileg is fontos hajóutak létrehozására, valamint az útszakaszok (és 
a kikötői terminálok) kiegészítő szolgáltatásokkal való felszerelésére. Mindez következésképpen kihat a turisztikai 
átamlatok frekvenciájára és a forgalom akadálytalan áramlására minden körülmény között, az ország területének 
kohéziójára, egész éves fenntarthatóságot, hosszútávon pedig a turisztikai aktivitások folyamatos növekedésére és 
a turisztikai kínálat kihasználhatóságának fokozatára.  

Az utasterminálok modernizációjával és rekonstrukciójával át fog szerveződni a tengeri személyszállítás kínálata 
Horvátországban, ami által a szigetek és más desztinációk elérésében és az út időtartamának lerövidítésében, 
valamint a piaci szegmensek változásában is pozitív hatások várhatóak (különösen a cruising és yachting 
turizmusnak köszönhetően), ami majd közvetett módon hosszútavú hatással lesz a Dubrovnik, Split, Zadar és 
Šibenik városok és a dalmát szigetek turizmusának fenntarthatóságában (a M.10, M.11, M.12 és M.13 számú 
intézkedése). 

7.2.4.11.5 A belvizi hajózás 

A turizmus intenzitása 

A a belvizi turizmusban felajánlott minőséges szolgáltatásnyújtáshoz szükséges folyamatos és biztonságos hajózás 
biztosítása a hajónak egy bizonyos merülési mélységém. Horvátországban ilyen komparatív előnyökkel Duna, 
Száva és Dráva rendelkeznek.  

Az I.3, I.4, I.5 és I.6 intézkedések végrehajtása pozitív hatással lehet a fokozatosan növekedő egynapos 
körutazásokra és yachting-ra a folyami hajózási turizmusban, valamint a folyami turisztikai termék turisztikai 
tevékenységének fokozódása minden olyan városban, amelyekben a folyami krúzerek kikötésére van lehetőséeg 
(Vukovár, Ilok, Eszél, Almás; Batina, Sisak, Slavonski Brod).  

A folyami krúzerek legnagyobb száma Vukováron köt ki, a kikötő modernizációját és az új létesítmények kiépítését 
illető kiegészítő tevékenységek, a közúti és vasúti infrastruktúrával való összekapcsolódása pozitív hatással lehet a 
kikötések számára, illetve Horvátország versenyképességének növekedésére a folyami körutazások piacán. 
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Ez jelentősen sztimulálhatja a folyami kikötői városok gazdasági fejlődését, mert minden folyami krúzer érkezésével 
az adott városok és a látnivalói, valamint a turisták számára egyéb érdekes attrakciók bekerülnek a krúzerekkel 
érkező turisták részére kidolgozott turisztikai kínálatba. Ez egy jó alkalom lehet arra, hogy a folyami krúzerekkel 
érkező turisták számára új útiterveket dolgozzanak ki és azokat valósítsák meg, és azon belül az ország 
kontinentális részén a már meglévő turisztikai attrakciók fejlesztésére és újak megteremtésére, valamint a 
kontinentális részben található védett természeti részek és a kulturális hagyaték igazgatásának és 
interpretációjának fejlesztésére.  

A kísérő tevékenységek fejlesztésével és a turisztikai kínálat gazdagításával a folyami kikötőkben és azok 
hátországában található turisztikai desztinációkban a helyi lakosság legtöbbet profitálhat a krúzerekről érkező 
turisták megnövekedett fogyasztásából és egyéb bevételekből.   

7.2.4.12 Társadalmi-gazdasági jellemzők 

Jelmagyarázat: + pozitív hatás, - negatív hatás, a jellemző jelen van,  a jellemző nincs jelen 

7.2.4.12.1 Vasúti közlekedés 

A lakosság (általános) mozgása összesen 

Zágrábban a vasút már be van építve a városhálózatba, és a helyi és a városi közlekedés szerves része, ami miatt 
a felújítása nagy szerepet játszana a terület társadalmi-gazdasági átalakulásában, az urbanizáció dinamikájában, 
és a horvátországi közlekedési tengelyek fejlesztésében. Ez elsősorban az olyan vasút melletti településekre 
vonatkozik, amelyek egy órás vonatozás távolságra esnek Zágrábtól, és a lakosság száma növekedési trendet 
mutat, a tartós migrációk csökkenésének köszönhetően a napi ingázások javára (pl. Hrvatsko zagorjében és 
Moslavinában). Ezért a R.1, R.2, R.5, R.7, R.11 és R.14 számú intézkedések végrehajtásával az eddigi trendek 
folytatódni fognak, a zágrábi vasúti csomó az európai vasúti rendszeren belül foglalt pozíciójának és szerepének 
növekedésével a teher- és utasszállításban. 
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A vasút a rijekai városi és helyi közlekedési rendszerbe való integrációja újra fogja éleszteni a vasúti közlekedést a 
városban és aktiválni a szerepét a Rijeka városi régiójának térszerkezeti szervezésében és átalakításában. Ezért a 
R.4 számú intézkedés, különösképpen a vasút- és a gépjármű közlekedés integrációja, potenciálisan 
tehermentesítené a városon belüli utakat és csökkentené a dugókat. Ez az intézkedés közvetett módon az 
életminőség javítására is kihat, és megbízható és biztonságos mobilitást és közlekedést biztosít az időjárási és 
éghajlati feltételektől függetlenül.  

A vasút modernizációja a személyforgalomban a sinek adaptálásávak, a vonatok sebességének növelésével, a 
kísérő infrastruktúra felszerelésével és a vonatok kényelmességével jött létre, amely a modern ember igényeinek 
és életmódjánk felel meg. Éppen ez fogja erősíteni a vasútak iránti keresletet nemcsak a napi szinten ingázók 
egyre növekvőbb aglomerációjában, hanem Horvátország olyan területein is, ahol a lakosság heti és ideiglenes 
szinten migrál (R.7, R.8 és R.10 számú intézkedés), valamint megnövelni Horvátország peremvidékeinek 
közlekedési elérhetőségét. Ezzel az intézkedéssel a vasút újra affirmálódhat, mint versenyképes közlekedési 
forma. 

A vasúti hálózat modernizációjának hatása pozitív lehet a lakosság teljes mozgását illetően olyan településeken, 
amelyek a fő vasúti vonalak mentén fekszenek, különösen olyan területeken, amelyeken a lakosság általános 
mozgásának migárciós tipusa látható, és ahol az idősebbek aránya nagy az összlakosság számát tekintve 
(Hegyvidéki Horvátország, Szlavónia és Drávamente), gyorsabb és minőségesebb mobilitásnak köszönhetően, 
amely lehetővé teszi a lakosság számára, hogy maradjanak lakóhelyükön, és napi és heti szinten ingázzanak (R.3, 
R.6 és R.9 számú intézkedések). 

Fejlettségi mutató, az alkalmazottak száma 

A közlekedési rendszer minden ország gazdaságának az alap infrastrukturális szegmense, ami rendkívül nagy 
jelentőséggel bír az adott ország szinte minden társadalmi és gazdasági tevékenységének működésében a 
lakosság életszínvonalát és a nemzetközi áru- és személyszállításba való bekapcsolódást illetően. Egy adott 
országnak a gazdasági ereje közvetlen kapcsolatban van az utak és utvonalak fejlettségi fokával. Amellett, hogy a 
személyforgalomban a vasút a lakosság számára is gazdaságosabb megoldás, az anyagi megtakarítás 
lehetőségével pozitív hatással van az életszínvonal növekedésére, ha pedig a gazdasági célra használjuk a vasútat 
a teherszállítás intenzitásának növelésével (a R.3, R.6 és R.10 számú intézkedések) közvetlen módon 
befolyásolható a piac kiterjedtsége (földrajzilag és gazdaságilag is), a szállításra fordított költségek csökkenése,  a 
termelés piacképességének növekedése, a piac integrációjanak és a versenynek a lehetősége, a csere 
gazdákodásának növekvése, stb. Az áruk értékének csökkenése közvetett módon a termelés növekvésére is kihat, 
aminek segítségével foglalkozhatottak számára is hat a termelés helyszínein és a teherváltás helyszínén 
(logisztikai központok Rijeka és Vukovar kikötők). 

A foglalkozhatottak számának lehetséges növekedése várható a vasúti közlekedésben a személyforgalom 
szektorában a járatok frekvenciájának és a vállalkozói aktivitások növekedésével. Ezzel együtt közvetlen módon 
befolyásoljuk a vasúti közlekedés a társadalmi-gazdasági változásokba történo integrációját, ami pozitív hatással 
van a fejlettségi indexre és a társadalom gazdsági jólétre.  

Kockázatok az emberi egészségre 

Mivel a vasútat ökológiai szempontból a legelfogadhatóbb a szárazföldi szállítási formának tartjuk, a lakosság 
egészségére gyakorolt hatás semlegesre becsülhető. Másrészt pedig, a vasútak építésével és a vasúti 
közlekedéssel a zaj lineáris forrásai keletkeznek. A lakoságra gyakorolt a zaj hatásának inténzitása elsősorban a 
vasút és a település közti távolságtól függ, ezért nem zárható ki a jelentősen negatív hatás lehetősése is a 
lakosságra, amit a vonatok közlekedése generál. 

7.2.4.12.2 Közúti közlekedés 

A lakosság (általános) mozgása 

Az állami utak és autópályák kiépítése, ahogy ezt a Ro.2, Ro.3, Ro.4, Ro.5, Ro.6, Ro.7, Ro.9, Ro.11 és Ro.16 
számú intézkedések hozzák, pozitív hatással lesznek a horvátország területének integrációjára és annak jobb 
közlekedési kapcsolataira, valamit egyes részek könnyebb és gyorsabb elérhetőségeire, amelyekben a már létező 
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infrastruktúra elérte az áteresztőképesség felső határát, a személyszállítás alternatív módszerei pedig (vasúti és 
tengerparti) gazdaságilag nem indokoltak, vagy ezekben nem létezik alternatív közúti infrastuktúra. A közúti 
infrastruktúra fejlesztése pozitív hatással lesz az optimális tervezés lehetőségére, valamint az mindennapi életre és 
munkavégzésre használt egyre tágabb térre. Ezekkel a közlekedés is hozzájárul az egyén élettel való 
elégedetségét és életének minőségét. 

Policentrikus és kiegyensúlyozott területfejlesztéssel a megyék nagy száma versenyképesebbé válna, a bérek 
magasága közti küldönbséget és az életszínvonalok közti különbségeket is csökkentené, szimetrikus migrációs 
mozgásokat idézne elő és az elnéptelenedés és az öregedés folyamatain enyhítene. 

A zágrábi, rijekai és a spliti közutak átszervezése (Ro. 8, 10 és 15) pozitív hatással lesz a dugók csökenésére, 
amely a városok közötti és városon belüli közlekedést gátolja, és ez hosszútávon a Zágráb, Rijeka és Split városi 
rendszerekre való percepcióra mint a magas életszínvonalú városi területekre. Feltételezhető, hogy az 
intézkedésekvégrehajtása pozitív hatással lesz a lakosság a saját városuk és a munkahely között napi szinten 
történő ingázására és a munkaerő mobilitására, valamint a lakehylük és a munkahelyük, városi szolgáltatások és 
intézmények nagyobb megközelíthetőségére (pl. az egészségügyi és az oktatási és más szolgáltatások). Ehhez 
mindneképpen hozzájárul a Ro.12 és Ro.13. intézkedések végrehajtása. A kitérők megépítésével a tranzitforgalom 
kihelyeződik a városon kívüli utakra, ami a vitalitás és a városi területek funkiconáli jellegének erősítéséhez, 
valamint a városi agglomerációk lakosságának biztonságosabb és hatásosabb mobilitásáoz vezet.    

Fejlettségi mutató, az alkalmazottak száma 

A minőségés közlekedési rendszer (infrastruktúra és szolgáltatások) amellett, hogy létfontosságú a városi területek 
működését tekintve, egyben az áruk és a szolgáltatások könnyebb és gyorsabb átszállítását  teszi lehetővé, 
valamint gazdasági hatással is van. Ez elsősorban olyan migrációs területekre vonatkozi, amelyek alacsoníbb 
fejlettségi index értékével rendelkeznek, amelyekben a közlekedési rendszer fejlődése potenciálisan közvetlen 
hatással lesz az eddig negatív társadalmi-gazdasági trendek regenerációjára.  

Általában a közúti közlekedés fejlesztése kielégíti a társadalmi-gazdasági igényeket a közlekedés használóinak 
különböző igényeihez alkalmazva a nagyfokú rugalmasságának köszönhetően, és a többi hasonló járművel 
szembe és a mobilitást tekintve mozgásában teljesen önálló (teljes mértékben alkalmazkodni tud az indulási időt 
tekintvem, az utasok és az áruszállítás igényeihez), amely által a munka szervezésének flexibilitása a szállítás 
igényeit tekintve különböző útszakaszokon és útvonalokon. 

Az Ro.1 és Ro.3 számú intézkedések, illetve a hidak építése a Száván, amellett, hogy közvetlen közlekedési 
kapcsolatok fog kialakítani Horvátország és Bosznia és Hercegovina hátármenti területeivel, Bosznia és 
Hercegovina térületi integrációját jelenti Nyugat Európával (A3-as autópályán keresztül), illetve a Keleti és 
Északkeleti Európával (A5-ös autópálya). Éppen ezért az említett intézkedéseknek határokon átnyúló hatása is 
van. A jobb regionális kapcsolatok kialakításán kívül a helyi lakosság a határonkon átnyúló jelentős fluktuációja 
várható, ami pozitív hatással lesz a helyi gazdasági együttműködésre és a kereskedelemre. 

Másrészt a Gradiška melletti híd kiépítése megoldást jelenthet a mindennapi közlekedési dugó feloldásában, mivel 
ez egyike azoknak a nagyon terhelt határátkelőknek, amelyek az ún. BIP státussszal rendelkeznek, illetve ez egy 
olyan határátkelő, amelyen az áruforgalom ellenőrzéséhez minden eszközével rendelkeznek. 

A hidak építésével új munkahelyek létrehozása is lehetégesek a határátkelőkön, és annak tudatában, hogy 
Horvátország a schengeni megállapodás aláírásásank küszöbén van, a meglévő rendőri személyzet áthelyezése 
várható erre a határátkelőhelyre. Új munkahelekkel a határátkelőhelyeken lehetőség nyílik különböző 
szolgáltatások nyújtására a határátkelőhely,a híd közvetlen közelében.  A Száván tervezett híd pozitív hatással lesz 
a társadalmi-gazdasági trendekre a Brod-Poszavina megyében, a munkanélküliség csökkenésére és a bruttó hazai 
termék lehetséges növekedésére. 

Kockázatok az emberi egészségre 

A tervezett utak a zaj forrása lehetnek, és kedvezőtlen hatással lehetnek a lakosság életére, a hatás inténzitása 
elsősorban az utak és a települések közti távolságtól függ és a tervezett út típusától. A zaj, amely a úton 
generálódik a forgalom mennyiségétől és struktúrájától függ, valamint az út műszaki jellemzőitől. A zaj a 
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környezetünk egy olyan állandó tényezője, ami feszültséget okotz, és amit az ember nem képes megszokni. A 
járművek által okozott zaj fáradságot okozhat, a munkaképesség csökkenéséhez vezethet, valamint a 
kommunikációt, a koncentrációt, a pihenést és az alvást is gátolja. Különböző negatív pszichikai állapotot okozhat a 
kellemetlen érzéstől kezdve egészen a különböző egészségügyi zavarokig (úgyanúgy a meglévő zavarok 
romlásáig), mint amilyen szív- és érrendszerre gyakorolt hatás. Ahogy reagálunk a zajra, az egyéntől függő 
jelenség, valamint a zaj frekvenciájától és az időtényzőtől is függ, amelyek lehetnek enyhe ideiglenes 
rendelleneségek, de lehetnek komoly és tartós károsodások is.  

A közúti közlekedés légszennyeződés kibocsátása magas koncentrációban közvetlenül hatnak az ember 
egészségére. A szennyződése legnagyobb az utak mentén, és már körülbelül 20 méterre az úttól a nitrogén-dioxid 
mennyiséga és pornak a koncentrációja drasztikusan csökken. A felszállt por legveszélyesebbek az egészségre, 
mert komoly egészségügyi gondokat okozhatnak, főleg gyerekek és idősebbek esetében. Annak ellenére, hogy a 
városainkban a légszennyeződés alig éri el a veszélyes határértékeket, hosszútávon a hatásuk komoly gondokat 
okozhat az emberi egészségre. Az előbb leírtak a következő gondokat okozhatják: fejfájás, az érr- és érrendszert 
érintő betegségek, a szem irritációja, asztma, a tüdő funkciójának csökkénesé, sőt tüdőrákoz is okozhat. A 
városaink nitrogén dioxiddal történő szennyeződés nagy részét a közúti közlekedés okozza, a legnagyobb 
koncentrációja éppen az út mentén található, az átlag ember légđtjának magassában. A légszennyeződés szélső 
értékeit csúcsforgalomban éri el, amikor legsűrűbb a közlekedés. A fentiekre tekintettel nem tudjuk kizárni a 
lakosság egészségre kiváltó negatív hatást.  

Másrészt a kitérők tervezett építése (Ro. 8, 10 és 15 számú intézkedés) a város központján áthaladó közlekedés 
frekvencióját fogja csökkenteni, aminek következménye a zaj és a káros gázak kibocsátásának csökkenése. A 
város központjában mért zaj szintje csökkeni fog, ezáltal a lakosságra gyarkorolt negatív hatása is, ami miatt a Ro. 
8, 10 és 15 intézkedések végrehajtása pozitívan van értékelve. 

7.2.4.12.3 Légi közlekedés 

Fejlettségi index, az alkalmazottak száma 

A kilenc horvátországi reptér közül, amelyek fejlesztését az A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 i A.9 prioritásokban 
tervezik, három a nagyobbak közé tartozik: Zagráb, Dubrovnik és Split, a többi hat kisebb, másodlagosnak 
jellemezhetőek. Ezek Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Mali Lošinj i Brač. Sok tényező befolyásolja a forgalmat, az egyik 
legfontosabb kereslet generátor mindenbizonnyal a turizmus. Mivel a tengerparti repterek kereskedelmi vonzereje 
megnőtt a fapados légitársaságoknál, ezért az elmúlt években forgalom növekedés következik be. Az új üzleti 
modellek jobb ajánlatot és alacsonyabb árakat eredményeznek, ezért a rendelkezésre álló szolgáltatások 
szélesebb körben elérhetőek. A megnövekedett forgalom megterhelte a meglévő infrastruktúrát  és feltételeket 
szabott a  kapacitások bővítésében, utas terek, bekötő utak és parkolók fejlesztését igényli. 

A területi kapacitások és az infrastruktúra javulása befolyásolja a közlekedési dugók megjelenését, különösen a 
tengerparti reptereken a  nyári időszakban, valamint hozzájárul a repterek jobb megközelíthetőségéhez, az utasok 
áramlásához, a poggyász és egyéb szolgáltatások minőségéhez. E mellett a légi utazás gyorsasága, amely 
rövidebb és kedvezőbb irányokat használ, rendezett repterek valamint a kényelem pozitívan hat majd az utasokra 
és a légi közlekedés forgalom növekedésére.  

A légiközlekedés, a teljeskörű közlekedést tekintve az egyetlen amely össze tudja kötni a globális intergrációt és a 
nemzeti kohéziót (különösen fontos az eszéki repülőtér fejlődése ilyen szempontból) ami fő előfeltétele az ország 
üzleti fejlődésének. Ezért a légi közlekedés közvetlenül kedvező hatást gyakorol a környezetre, a regionális 
fejlesztésre és a gazdasági fejlődésre. A Brač-i és Mali Lošinj-i repterek fejlesztése pozitív hatást mutat a szigetek 
gazdasági vitalitására.  

Az A.5. és A.6. prioritások a légi áruforgalom fejlesztését igénylik, melynek következtében szinergikus hatásra lehet 
számítani más közlekedési eszközökkel (közúti és vizi közlekedés).  

Az elemzések azt mutatják, hogy a GDP közvetlen hatással van a légi forgalom kettős növekedésére. Mivel 
Horvátországban a GDP növekedése a turisták számával kapcsolható össze, következtetésként levonható, hogy a 
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turizmus a modern légi közlekedés mozgatórugója. Ezért a légi közlekedés intenzívé válása közvetett hatással bír a 
harmadik szektor tevékenységeire melyet pozitívan értékelnek.  

Kockázatok az emberi egészségre 

A repterek kapacitásainak növekedésével valamint a légi utas- és áruszállítás növekedésével, jelentős zajszínt 
növekedés várható. A repülők felszállás és leszállás közben generálják a legnagyobb zajt. A repterek nem csak a 
repülők zajától hangosak, hanem egyéb járművektől is, mint  az utasok, rakomány és a repülők szállítását szolgáló 
járművek, valamint a foglalkoztatottak, az utasok és az odalátogatók személygépjárművei. Mivel a legtöbb repülőtér 
ipari és városi területen helyezkedik el, a lakosok ki vannak téve a repülők zajának. Annak ellenére, hogy a reptéri 
közlekedés mindössze 1%-ban járul hozzá a zaj képzéshez, melynek szintje nagyobb mint 65 db, hatása leginkább 
a reptéri alkalmazottakra és a reptér közvetlen közelében dolgozókra káros. (Steiner, Božičević, Kaštela, 2003). 

A légi járművek hajtóművei nem csak a reptéren hanem annak közelében is szennyezik a levegőt. Ezek 
vonatkoznak a repülők kipufogóira, repülők üzemanyag-ellátó rendszereire, valamint azokra a gépjárművekre 
amelyek kiszolgálják a reptéri légi és a földi berendezéseket. 

E miatt nem lehet kizárni a légi közlekedés negatív hatását a repterek közelében élő emberek egészségére. 

7.2.4.12.4 Tengeri  közlekedés 

Fejlettségi index, az alkalmazottak száma 

A kikötőkben levő közlekedési infrasturktúra fejlesztése (vasúti és közúti) megnöveli az átjárhatóságot és a 
hozzáférést az európai útvonalak irányában. Ennek eredménye a kikötők integrációja a helyi közlekedési 
rendszerben (személy- és árúszállítás), a növekvő versenyképesség a horvát kikötőkben gyorsabb és könnyebb 
árú és szolgáltatás szállítása és áramlása következtében  a kikötői területeken és a megnövekedett teherszállítás 
arányos elosztása az adriai és tengermelléki területeken a tengeri közlekedés javára.  

Az M.8, M.9, M.10, M.11, M.12 i M.13 prioritások megvalósulásával megnövekszik a kikötők üzletviteli 
hatékonysága, amely pozitívan hat a kikötővárosok gazdasági aktivitására, miközben Horvátország konkurensebb 
pozicióhoz jut mint kikötő, ipari, közlekedési és disztibúciós központ Dél Európában.  

A reptéri terminálok és komp kikötők bővítése és építése hatással lesz az utazási idő csökkenésére, valamint a 
tömeg és  dugók megszűnésére, amelyek akadályozzák a városon belüli mobilitást, különösen az idegenforgalmi 
szezonban. Ezáltal hosszútávon megbízhatóbbá válik a  tengeri teher- és utasszállító rendszer, amely hozzájárul a 
tömegközlekedés  és a gazdaság termelékenységéhez. Ezen prioritások intézkedési pozitív hatással vannak a 
közvetlen és közvetett foglalkoztatottságra (a tömegközlekedési megállók, kikötők és dokkok  egyéb tartalmakkal 
és szolgáltatásokkal  való felszerelése hozzájárul a közvetett foglalkoztatottsághoz).  

Az M.9. prioritás határon átnyúló hatása a Ploče kikötő fontosságában tükröződik Bosznia és Hercegovina 
gazdaságára vonatkozóan, melynek közúti infrastruktúrája közvetlenül befolyásolja a Ploče- i kikötő hatékony 
működését.  

A népesség  (általános mozgása) összesen 

A tengeri tranzti kikötők fejlődése következtében módjuk van pozitív hatást gyakorolni az új foglalkoztatásra a helyi 
lakosok vagy a munka miatt odaköltözők számára. A tengeri kikötők fejlődése következtében felmerülő hatások 
szinergetikai összefüggésben vannak a kikötővárosok tengeri közlekedési rendszer fenntarthatóságával, amely 
által megnő a lehetősége annak, hogy közvetve befolyásolják a demográfiai struktúrát a lakosok mozgása 
tekintetében, amely a népesség progressziójához vezet.  

Kockázatok az emberi egészségre 

Az emberi szervezetre a kikötőkben leginkább a zaj valamint a levegő- és a vízterheléssel  a forgalomból 
kibocsátott káros gázok vannak káros hatással.  
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A zaj szintjének növekedését a kikötő területén a megnövekedett hajók száma okozza, amelyek zajt termelnek 
működésük és dokkolásuk közben, valamint a nagy koncentrációjú embertömeg a kikötő területén. A turista 
szezonban az új kikötőkben lehetséges a közlekedési dugók kialakulása a nagyszámú  autók és egyéb járművek 
miatt, akik várják kompra szállásukat.  

A helyi levegőszennyezettség a forgalomban kibocsátott kipufogó gázak és a por szinergikus hatása tükrözi a teljes 
szennyezettséget, amellyel csökken a levegő minősége és növekszik a kockázata az emberre és a környezetre 
megnyílvánuló káros hatása.  

Ezen kívül a kikötőben levő szennyezett tengeri víz, a víz minőségének változásához vezethet, ami károsan 
befolyásolja az emberek egészségét. Annak érdekében, hogy enyhítsék  a negatív hatást  környezetvédelmi 
intézkedéseket írnak elő a Felszín feletti és alatti környezetvédelmi jegyzékben. 

7.2.4.12.5 Belvizi hajózás 

Fejlettségi index, az alkalmazottak száma 

A belvizek forgalmának revitalizációja javítani fogja az erőforrások ésszerű használatát, ami azt jelenti, hogy jobban 
ki lesznek használva a belvizi utak komparatív előnyei. Több indok is van ezen közlekedési forma fejlesztésére, 
mivel azt mutatja, hogy nyereségesebb és gazdaságosabb különösen azokon a területeken ahol a folyó békés 
áramlása és a járható csatornák következtében kedvezőek a hajózási feltételek. A vizi utak és a Horvát 
Köztársaság folyami kikötőinek korszerűsítése révén, lehetőség adódna az áruforgalom mind több belvizi 
lebonyolítására. Másrészről a belvizi hajózás fejlődése magával vonja a kombinált forgalom fejlődését is. 
(Dundović, Vilke, 2009.). 

A belvizek kikötőinek fejlesztése pozitívan befolyásolja az áruk és az emberek szállítását a belvizeken, valamint 
megnöveli a kölcsönös átjárhatóságot Horvátország közlekedési rendszerében. Az intermodális szállítási lánc 
létrehozása által a teherszállításban (prioritás I.4) a belvizi hajózás hatékonyabb és megbízhatóbb lehet. Az 
útvonalak modernizálása a közúti és vasúti közlekedéssel lehetőséget biztosít a belvizi utakon a 
munkahelyteremtésre, a készségek és ismeretek fejlesztésére. (pl. turizmus, tömegközlekedés, termelés és 
gazdasági tevékenységek a háttérben).  

A folyami közlekedés hosszútávú fejlődése a vukovári és az eszéki  kikötők versenyképességének növekedésében 
tükröződik, mint a fő személyi és teher szállító kikötők tekintetében. Ez közvetve hatással lehet  a fejlődési indeks 
javulására a gazdasági aktivitás megerősítése révén, a GDP növekedésére és a helyi lakosok foglalkoztatására 
ezáltal csökkenhet a lakosok kivándorlása Eszék-Baranja és Vukovár-Szerém Megyékből ami kedvező hatásal 
lehet a szocio -.gazdasági trendekre.  

A Duna-Száva többfunkciós csatorna megépítésével (I.7 prioritás) megteremtődnek a feltételek bizonyos útvonalak 
áthelyezésére ( pl. közúti és vasúti áruszállítás) a folyami közlekedésre ami Horvátország általános gazdasági 
fejlődéshez vezethet. Ezáltal a horvát belvizek összeköttetésbe kerülnének az európai belvizi hálózattal és a Rajna-
Majna-Duna többfunkciós csatornával, illetve kommunikáció alakulna ki a jelentős európai gazdasági és 
közlekedési központokkal. A Zágráb-Rijeka csatorna és nagy hatásfokú  új vasútvonal kiépítése valamint a Száva 
folyó szabályozásának rendezése intermodális útvonalat hozna létre Vukovár-Rijeka viszonylatában, amley a 
kikötőn keresztül dunamenti és mediterrán országokat kötne össze. A Duna-Adria intergrációja által, a Rajna.-
Majna-Duna csatorna mellett a legkedvezőbb kombinált hajózási útvonal lenne az Adriától Közép Európáig, mint 
ahogy Horvátország kapcsolata a Dunán keresztül a Fekete tengeri kikötőkkel, jelentősen erősítené a vukovári 
kikötő stratégiai helyzetét. A potenciális csatorna fő hatása mellett, amely a gazdasági fejlődésben nyilvánul meg a 
teher forgalom szállításának megtakarításában a Duna-Adria közlekedési folyósón, kiemelkedik a mezőgazdasági 
termelés fejlődése amelyet a termőföldek  sorok közötti áztatásával érnének el vizelvezető rendszerekkel és 
öntözéssel, ami előnyös az élelmiszer iparnak, árvízvédelem és akvakúltúra  tekintetében. (Dundović, Vilke, 2009.) 

Ugyanúgy pozitív hatás várható az I.5 és I.6 határonátnyúló prioritásban, amely a kedvező bilaterális és gazdasági 
hatások megvalósítását célozza Horvátországnak  Bosznia Hercegovinával. Slavonski brod-i kikötő  a Vc és X 
közlekedési csomópont közvetlen közelében található ebből kifolyólag lehetősége van intermodális csomóponttá 
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fejlődnie. A Sisak-i kikötő kifejlődésével  közlekedési összeköttetésbe kerülne a Zágrábi  ipari és gazdasági terület 
a Száva folyóval és a belső hajózási útvonalakkal, ennek következtében a kikötő területe elosztó és logisztikai 
központot képezne.  

Kockázatok az emberi egészségre 

A belvizi közlekedés a vasúti és közúti közlekedéssel ellentétben kifejezetten biztonságosnak mondható a hajózás 
tekintetében és a környezetre gyakorolt hatása a szennyező anyagok kibocsátása tekintetében legkevésbé káros. 
A viszonylag alacsony forgalom és a balesetek csekély száma miatt, a belvizi közlekedés biztonsága igen magas 
fokú. A belvizi hajózás a szennyező hatásokat tekintve a legelfogadhatóbb közlekedési forma, mert a víz és a 
levegő szennyezettség, valamint a hajók általi zajszennyezés elenyésző a vasúti és közúti közlekedés tekintetében. 
Ennek következtében ezen prioritások hatásai semlegesnek minősülnek a lakosság egészségének tekintetében.  
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7.3 A határon átnyúló hatások 
A határon átnyúló hatások bizonyos aktivitásokbol erednek amelyek okozhatnak változást a természet 
alkotóelemeíben, különösen azoknál az országoknal amelyek szomszéd országok azzal ahol bizonyos aktivítás 
történik.   

A Környezeti értekelés jegyzőkönyves megerősítésről szóló törvény és a Határon átnyúló környezeti hatás 
értekeléséról szóló egyezmény (NN-MU 7/09) nemzetközi megállapodást képvisel. A megállapodással szabályozva 
van a határon átnyúló hatással kapcsolatos együttműködés.  
Már a korai tervezés folyamat során  az ügyfelek feladata felmérni a bizonyos aktivítások hatásait a környezetre, és 
minden további folyamatnál együttműködni és kölcsönösen tajékosztatni egymást minden nagyobb lehetséges 
tevékenységnél, amely befolyásolhatja a határon átnyúló környezetet.  

Már a korai tervezés folyamat során,  az ügyfelek feladata felmérni a bizonyos aktivitások hatásait a környezetre, és 
minden további folyamatnál együttműködni és kölcsönösen tajékosztatni egymást minden nagyobb lehetséges 
tevékenységnél, amely befolyásolhatja a határon átnyúló környezetet.  

A Stratégia, terv vagy program jellegzetes hatások felmérése, először is a jellemzők/intenzítas identifikálással 
kezdődik amelyet a vizsgálatok és kritériumok meghatározzák. Mindezek mellett, figyelembe kell venni a határon 
átnyúló hatás jellemzőit. 

Horvatországnak a következő szomszédos országokkal létezik környezeti határon átnyúló hatás: 
Slovéniával, Magyarországgal, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Olaszországgal. 

Stratégíaval létrehozott célok végrehajtásával várható a határon átnyúló  hatás is: 

• SO1 Magasabb színvonalon rendezni a forgalomirányítást a szomszédos országokkal (Bosznia-
Hercegovina – Luka Ploče, közúti és vasúti közlekedés Bosznia - Hercegovinával, Szlovéniával,
Olaszországgal, déli Lengyelországgal, Montenegróval  és Magyarországgal)

• SO4 logisztikai központok fejlődése (Rijeka kikötő, Split kikötő, Ploče kikötő, Vukovar kikötő, Osijek kikötő,
Zagreb csomópont)

• ŽP1 Fejleszteni a vasúti áruszállítast Rijeka kikötőből  azok irányában ahol legnaygyobb lehetőseg van a
kikötő  kiépítéshez (Magyarorszag, Bosznia – Hercegovina, Szlovákia, Olaszorszag, dél Lengyelorszag és
Szerbia)

• CP7 Szorosabb kapcsolat kialakítása szomszédos országokkal  az együttműkődés és területi  integráció
érdekében

• CP8 Fejleszteni azok területek elérhetőséget ahol közuti infrastruktúra elérte a felső határ kapacitását és
ahol nem létezik más közút (pl. párhuzamos út stb.) – Zágrábtól Bjelovarig és Varazsdintól Kaproncáig.

• RP1 Fokozni a Vukovári és Eszéki kikötő versenyképességét és fontosságat mint a központi kikötők a
folyóvizi  áruszállításban

• RP2 Bosznia-Hercegovina együttműködés kialakitása segitségével fejleszteni a Slavonski Brod kikötőt

Az intézkedések amelyek az említett célokkal kapcsolatban állnak de egyaránt  pozitív es negatív hatással lehetnek 
a szomszédos országokra a következők: 

Vasúti forgalom: 
• R.1 Zagreb –Szlovéniai államhatar, Ljubljana felé (TEN-T törzshálozat /TEN-T Mediterrán

folyosó/Paneurópai folyosó) 
• R.6 Križevci – Magyarországi államhatár, Budapest felé (TEN-T  törzshálozat /TEN-T Mediterrán

folyosó/Paneuropai folyosó Vb) 
• R.8 Novska – Szerb államhatár (TEN-T  törzshálozat/ Paneurópai folyosó X)
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• R.9 Magyarországi államhatár  - Osijek – Boszniai államhatár (TEN-T E átfogó hálozat/
törzshálozat/Paneurópai folyosó Vc)

Közúti forgalom: 
• Ro. 11 Dubrovnik – montenegrói államhatár
• Ro. 9 D2 Szlovéniai államhatártol Szerbiai államhatárig
• Ro. 9 D2 Szlovéniai államhatártol Szerbiai államhatárig
• Ro. 9 D2 Szlovéniai államhatártol Szerbiai államhatárig
• Ro. 1 összekötés híddal Gradiškánal
• Ro. 2 A5 Osijek -  Magyarországi államhatár Pécs (TEN-T E átfogó hálozat/ törzshálozat/Paneurópai

folyosó Vc)
• Ro. 3 A5-től A3-ig egészen államhatárig Bosznia-Hercegovinával (TEN-T E átfogó hálozat/ Paneurópai

folyosó Vc) (Svilaj híd)
• Ro. 6 DC 10 Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Államhatár Magyarorszaggal Kaposvár felé
• Ro. 7 DC 12 Vrbovec 2 csomópont –  Ivanja Reka – Vrbovec – Bjelovar – Virovitica  - Államhatár

Magyarországgal Barcs felé

Tengeri forgalom: 
• M. 2 ''Tengeri autópálya'' projekt végrehajtása
• M. 9 Ploče kikötő specializása (konténer és ömlesztettáru)

Belvizí forgalom útjai: 
• I.2 A Száva folyó halyózhatósága fejlesztése
• I. 3 A Vukovári kikötő fejlődése (TEN-T törzshálozat)
• I.5 Szlávonszki Bród kikötő fejlődése
• I.6 Sisak kikötő fejlődése
• I.7 Többfunkcios Duna –Száva csatorna építése

7.3.1 Olaszország 
Az Olaszország tengeri környezet negatív hatásokkal szenvedhet a stratégia végrehajtása során, főleg a növekedő 
tengeri forgalom és áruszallítási útvonalok miatt. 

A legsúlyosabb nyomás a tengeri környezetre kovetkezők okozzák: gazdasági tengeri forgalom, körvonali utazások, 
hajózási turizmus (belefoglalva a hajózási turizmushoz szükséges kikötők épitéset), és kezeletlen szennyvíz 
kibocsátása. 

Olaszország számára  a lehető negatív hatással rendelkező intézkedések (tenegervíz minősége, biokülönlegeség), 
főleg a ''Tengeri autópálya'' projekt végrehajtása miatt történhetnek. A projekt nagyon fontos az EU tagállamjainak 
mert a lényege hogy a közúti vonalakat leterhelyen és ekologiailag elfogathatobb tengeri útakat aktiválja.  

A hatások a tengeri szennyeződésre vonatkoznak és a növekedő tengeri zajszíntre. Mindezek mellett a 
legsúlyosabb negatív hatásokat a tengeri környezetre balesetek okoznak, főleg a veszélyes szállítmányi hajok.  

7.3.1.1  A tengeri forgalom hatásai 

Intézkedések: 
A ''Tengeri autopálya'' projekt végrehajtása miatt, meg részben a kikötő fejlődése miatt is, előfordulhat  az 
Olaszországi tengeri terület szennyeződése. Az említett projektek még nincsenek precízen meghatározva de 
vezethetnek a tengeri forgalom növekedéshez és azzal növekedik a baleseti veszély is. A változsok pedig 
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vezethetnek a tengeri környezet szennyeződéséhez. Viszont, a Stratégia terveiben létezni fog egy olyan rendszer 
amely a tengeri biztonságot  figyelembe veszi és azzal a tengeri forgalom baleseti veszélyeket is csökkenheti.    

7.3.1.1.1  A balesetet okozható helyzetek 

A növekedő tengeri forgalommal, növekedik a baleseti veszély lehetősége is, főleg a veszélyes áru szállítási 
hajókkal kapcsolatban.  De a rendkivüli  helyzeteket  nem lehet megakadályozni, azért fontos  kialakítani a 
megfelelő beavatkozási terveket. Ilyen tervekkel a balesetet okozható helyzeteket ugy lehet kezelni hogy a tengeri 
környezetre ne legyenek hatással. A rendkivüli tengeri szennyeződés terv  (NN 92/08) rendelkezéseiben, össze van 
foglalva hogy rendkivüli szennyeződés esetén, kötelező a baleset jelentést kidolgozni. A  baleset jelentést akkor 
nyilvánossá teszik megfelelő csatornákon keresztül. Szintén, a Szubregionális terv, amely az Adriai-tenger súlyos 
veszélyhelyzetek megelőzése, felkészültsége és válaszlépésekkel foglalkozik, előirta hogy a szomszédos 
országokat kötelező tajékoztatni a tengeri szennyeződés helyzetéről. 
Ha a veszélyes és káros anyagok valamint rendkivüli természetes  tengeri események  veszélyeztetik a tengeri 
környezetet, emberi egészséget vagy a tengeri gazdasági felhasználást, mighogy ha ezek hatással vannak kettő 
vagy enél több megyére, vagy amikor  az olaj miatt okozott  szennyeződés 2000 m3 vagy ennél nagyobb,  akkor 
közbelép a Vészhelyzeti paracsnokság,   amely együttműködik a megfelelő megyei központokkal.  

7.3.1.1.2   Zaj 

A ''Tengeri autópalya'' projekt végrehajtása során, növekedik  a tengeri forgalom ami pedig zajszínt  növekedéshez 
vezet. Az elmúlt években a zajszínt energia és azzal összefüggő hatások a tengeri  ökoszisztémara növekedtek, 
mégis kevés tanulmány létezik amely felmérne a változásokat. Vízben létezik hang ember hatása nelkül is. 
Természetes hangforrások szeizmikus (foldrengés, talaj mozgások stb.), meteorológiai (szél, eső, hullám stb.) és 
biológiai (kulönféle élőlény hangokat okoz) lehetnek.  Számos élőlény hangokkal kommunikál, prédát fog és védi 
magat ragadozoktól. A hang termézetes része a környezetüknek azért vigyázni kell mert az ember által okozott zaj 
keletkezése során a környezetük változik és kárt okozhat nekik.  A hang energia keletkezése széleskörű ahogy 
teruleti ugy időszaki is. Ember által okozott hangok rövid(impulzos)  vagy hosszúak (folyamatos)  lehetnek. 
Impulzus hangok ismételhetnek hosszabb vagy rövidebb  időszakonként, de olyan ismétlesek  ’’szétmázolodnak’’ 
nagyobb távolságok miatt és felismerhetetlenek lesznek a folyamatos más zaj miatt.  Magasabb frekvenció hang 
nehezebben terjed, amig alacsonyabb  frekvenció hang sokkal messzébb utazhat tengeri körülmények között. A 
folyamatos zaj keletkezése kulcs forrása a hajózás, amig az impulzus féle zaj keletkezését a vízalatti eszközok 
(szonári, geológiai és szeizmikus ), robbantások és vízalatti munkálatok okozzák. Zajjal kapcsolatos gondok 
kezelése öszetett problémát jelent, mert különböző ember által okozott források léteznek. Ugyanakkor számos 
élőlény létezik azon a területen ahol különböző féle zaj források vannak. Valamely zaj által okozott károk 
elhanyagolhatóak, amig mások jelentős hatással vannak a tengeri élőlényekre. 

A  kedvezőtlen zaj hatásait a tengeri emlősökre,  ACCOBAMS (Mediterrán, Montenegrói, és szomszédos Atlantai 
területek bálna védelmérol szoló megállapodás) kategoriákba sorolta.  Az első kategoriában testi serülések vannak 
- az úgynevezett átmeneti vagy állandó halláskárosodások –illetve élőlények szövet sérülések amelyek nem 
vezethetnek halálig és olyan szövetsérülések amelyek halált okozhatnak. Azután a viselkedés változást okozó 
hatások következnek. A viselkedés változás olyan lehet ahol az előlény nem változtatja a megszokott 
tevékenységet, vagy jelentősebb változás ahol az élőlény abbahagya  a megszokott tevékenységét.  Az utolsó 
kategoriába olyan zaj sorolható amely a természetes zajszínt alatt van és úgy nincs hatással az élőlényekre.  

7.3.2 Magyarország 

Magyarországon a közútak kiépitése vagy átalakítása okozhat hataron átnyúló hatást amely Stratégia végrehajtása 
miatt jelentkezhet. 

7.3.2.1. A vasúti és közúti forgalom hatásai 
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Vasúti forgalom 
• R.6 Križevci – Magyarországi államhatár, Budapest felé (TEN-T  törzshálozat /TEN-T Mediterán

folyosó/Paneuropai folyosó Vb)
• R.9 Magyarországi államhatár  – Osijek – Boszniai államhatár (TEN-T E átfogó hálozat/

törzshálozat/Paneuropai folyosó Vc)
Közúti forgalom 

• Ro. 2 A5 Osijek -  Magyarországi államhatár Pecs (TEN-T E átfogó hálozat/ törzshálozat/Paneuropai
folyosó Vc)

• Ro. 6 DC 10 Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Államhatár Magyarországgal Kaposvár felé
• Ro. 7 DC Vrbovec 2 csomópont –  Ivanja Reka – Vrbovec – Bjelovar – Virovitica  – Államhatár

Magyarországgal Barcs felé
A hatások elsősorban levegőszennyeződésre vonatkoznak ami várhato a növekedő közúti és vasúti forgalom miatt, 
főleg ha az utobbi dízelolajon fut. Vizsgálat felmérte milyen hatással van a  Stratégia a levegő minőségére, és azt 
mutatta hogy a hatás mérsékelten negatív. A közúti és vasúti forgalommal kapcsolatos intézkedések mérsékelt 
hatást gyakorolnak a Magyarországi levegő minőségére.   

7.3.2.1.1  Az ekologiai Natura 2000 hálozat 
• Ro. 7 DC Vrbovec 12 csomópont –  Ivanja Reka – Vrbovec – Bjelovar – Virovitica  – Államhatár

Magyarországgal Barcs felé
Emlitetten kivül, figyelembe vették a közúti forgalom hatásait a Magyarországi  Natura 2000 területeire, és 
megállapították hogy lehetséges hatás jelentkezhet a Vrbovec 12 csomópontnál –  Ivanja Reka – Vrbovec – 
Bjelovar – Virovitica  – Államhatár Magyarországgal Barcs felé. (0.1. kép) 

Kedvezőtlen hatás főleg a kiépités időszakban jelentkezhet de vizsgálat szerint jelentéktelen stratégiai szempontból. 

7.36 kép  DC 12 Vrbovec  2 csomópont –  Ivanja Reka – Vrbovec – Bjelovar – Virovitica  – Államhatár 
Magyarországgal Barcs felé,  Natura 2000 területek Magyarországon 
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7.3.3 Bosznia-Hercegovina 

7.3.3.1 . A vasúti és közúti forgalom hatásai 

Vasúti forgalom: 
R.9 Magyarországi államhatár  - Osijek – Boszniai államhatár (TEN-T E átfogó hálozat/ törzshálozat/Paneuropai 
folyosó Vc) 
Közúti forgalom: 

• Ro. 1 összekötés Gradiskai híddal
• Ro. 3 A5-tol A3-ig egészen államhatárig Bosznia-Hercegovinával (TEN-T E átfogó hálozat/Paneuropai

folyosó Vc) (Svilaj híd)

Bosznia-Hercegovinában levegőszennyeződése  a közúti és vasúti infrastruktúra miatt jelenkezhet. Lehetséges 
hatások jelentkezhetnek a közútak forgalomtól (beleértve a szávai hídat), valamint a  keltkezett kipufogógáz miatt. 
Mivel az említett területek nincsenek telyesen elszigetelve a többi forgalomtól, nem várható jelentős változás a 
szomszédos országok levegő minőségében.   

A fejlődés hatása a már létező szakaszokra vonatkozik ahol varható a forgalom növekedése. Ahogy már említve 
volt, a vadállatokat és az élőhelyüket elérheti a kedvezőtlen hatás, főleg olyan formában ahol az élőhelyük 
fragmentált  és hangosabb zaj és vibració keletkezik a vasutvonal közelében. Ezek mérsékelt hatásoknak 
szamítanak  mivel a tervézes folyamán enyhitené lehet őket a környezetvédelmi intézkedésekkel. 

A közúti forgalom fontos jellemzője hogy azok a szakaszok az A5-ös és A3-as autópályán, amelyek a bosznia-
hercegovinai államhatárig vezetnek, épitési fázisban vannak. A szakasz amelyik Szredánáctól egészen bosznia-
hercegovinai államhatárig  (A3-as autópálya) vezet, jelenleg épités alatt van. Ez a szakasz  a Szávai hídat is 
tartalmaz. A híd épitésehez szükséges szerződes  jelenleg mig a  közbeszerzés folyamat alatt van. A szakasz 
amely a bosznia-hercegovinai oldalon folytatodik már elkészült. 
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7.37 kép  A5-tol A3-ig egészen államhatárig Bosznia-Hercegovinával (TEN-T E átfogó hálozat/Paneurópai folyosó 
Vc) (Svilaj híd) (Forrás: Google Earth,2017.) 

Az emlitett kedvezetlen hatások ellenére, az autopályák fejlődése összekötne a Bosznia-Hercegovinát  a jelentős 
europai folyósokkal ami pozitív hatassal lenne a szoció-gazdasagi jellemzőkre, meghozzá közlekedési kapcsolat 
létrejönne Horvátországgal.  Ez lehetővé tenné Bosznia és Hercegovina területi integrációt Nyugat-Európával (A3-
as autópálya), illetve Kelet és Északkelet Europával (A5-ös autópálya). 

7.3.3.2  A belvízi útak forgalom hatásai 

Intézkedések: 

• I.2 A Száva folyó halyózhatósága fejlesztése
• I.7 Többfunkcios Duna –Száva csatorna építése
• I.5 Slavonski Bród kikötő fejlődése
• I.6 Sisak kikötő fejlődése

A Száva folyó halyózhatósága fejlesztése és többfunkcios Duna –Száva csatorna építése, 
mindenképpen okozni fog a szennyvízek kibocsátást, ami kedvezetlen hatásnak számít. 

Amint a korábbi fejezetekbe említve volt, a legkockázatosabb hatás a környező vízekre abbol eredhet hogy a káros 
anyagokat kibocsátják a hajókrol. Ezek mennyire károsak a természetre főleg a hajó tipúsatól függ. Annak ellenére 
hogy minden hajó kisebb menyiségben vízszennyeződést okoz a saját  
kenőanyagok és hasonló anyagok szivárgása miatt,  vagy biocid bevonatok oldodás és hulladék kidobása miatt, 
mégis az a legfontosabb  milyen rakomány típust szállítanak a hajón. 
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Attól függően, hogy folyékony rakományt, ömlesztett száraz rakományt, vagy más típusú rakományt (beleértve az 
utasokat is) szálítanak, változni függ a kedvezetlen hatás típusa és intenzitása a víztestek állapotáira. 

Az EU által stimulált belvízi utak hasznalasa, kozvetlenul befolyasolja a dunai forgalmi igényt. Emiatt , a veszelyes 
rakomany szallítása soran növekedik a lehetséges felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése. 

A fentieken kivül,  kedvezetlen határokon átnyúló hatások lehetségesek a Szávai folyó halyózhatósága fejlesztése 
során. Hidrómorfologiai változások jelentkezhetnek, amelyek hatással lehetnek bosznia-hercegovinai vízi 
élőhelyekre és vadállatokra.  

Attol függetlenül hogy a belvízi kikötők kedvezetlen hatással vannak a víztestekre,várhato kedvező határon átnyúló 
hatas is. Mármint, a Slavonski Bród és a Sisaki kikötők fejlődése végrehajtása révén, kedvező kétoldalú és 
gazdasági kapcsolatok kialakulhatnak Bosznia - Hercegovina és Horvátország közöt. 

7.3.3.3  A tengeri forgalom hatásai 

Intézkedések 
• M. 9 Ploče kikötő specializása (konténer és ömlesztettáru)

A Ploče kikötő specializása  egyértelműen befolyásolja a bosznia-hercegovinai gazdaságát. Az ország forgalmi 
infrastruktúraja közvetlenül  hat a Ploče kikötő sikeres üzleti tevékenységére.  

7.3.4 Montenegró 

7.3.4.1   A tengeri forgalom hatásai 

Intézkedések: 

• M. 2 ''Tengeri autópálya'' projekt végrehajtása
A ''Tengeri autopálya'' projekt végrehajtása miatt, meg részben a kikötő fejlődése miatt is, előfordulhat  a 
Montenegró tengeri terület szennyeződése. Az említett projektek még nincsenek precízen meghatározva de 
vezethetnek a tengeri forgalom növekedéshez és azzal növekedik a baleseti veszély is. A változsok pedig 
vezethetnek a tengeri környezet szennyeződéséhez. Viszont, a Stratégia terveiben létezni fog egy olyan rendszer 
amely a tengeri biztonságot  figyelembe veszi és azzal a tengeri forgalom baleseti veszélyeket is 
eredményesebben tudja korlátozni. 

7.3.4.1.1  A balesetet okozható helyzetek 

A növekedő tengeri forgalommal, növekedik a baleseti veszély lehetősége is, főleg a veszélyes áru szállítási 
hajókkal kapcsolatban.  De a rendkivüli  helyzeteket  nem lehet megakadályozni, azért fontos  kialakítani a 
megfelelő beavatkozási terveket. Ilyen tervekkel a balesetet okozható helyzeteket ugy lehet kezelni hogy a tengeri 
környezetre ne legyenek hatással. 

A rendkivüli tengeri szennyeződés terv  (NN 92/08) rendelkezéseiben, össze van foglalva hogy  rendkivüli 
szennyeződés esetén, kötelező a baleset jelentést kidolgozni. A  baleset jelentést akkor nyilvánossá teszik 
megfelelő csatornákon keresztül és értesitik a nyilvánoságot milyen intézkedések történtek. Szintén, a 
Szubregionális terv, amely az Adriai-tenger súlyos veszélyhelyzetek megelőzése, felkészültsége és 
válaszlépésekkel foglalkozik, előirta hogy a szomszédos országokat kötelező tajékoztatni a tengeri szennyeződés 
helyzetéről. 

Ha a veszélyes és káros anyagok valamint rendkivüli természetes  tengeri események  veszélyeztetik a tengeri 
környezetet, emberi egészséget vagy a tengeri gazdasági felhasználást, mighogy ha ezek hatással vannak kettő 
vagy enél több megyére, vagy amikor  az olaj miatt okozott  szennyeződés 2000 m3 vagy ennél nagyobb,  akkor 
közbelép a Vészhelyzeti paracsnokság,   amely együttműködik a megfelelő megyei központokkal.  
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7.3.4.1.2  Zaj 

A ''Tengeri autópalya'' projekt végrehajtása során, növekedik  a tengeri forgalom ami pedig zajszínt  növekedéshez 
vezet. Az elmúlt években a zajszínt energia és azzal összefüggő hatások a tengeri  ökoszisztémara növekedtek, 
mégis kevés tanulmány létezik amely felmérne a változásokat. Vízben létezik hang ember hatása nelkül is. 
Természetes hangforrások szeizmikus (foldrengés, talaj mozgások stb.), meteorológiai (szél, eső, hullám stb.) és 
biológiai (kulönféle élőlény hangokat okoz) lehetnek.  Számos élőlény hangokkal kommunikál, prédát fog és védi 
magat ragadozoktól. A hang termézetes része a környezetüknek azért vigyázni kell mert az ember által okozott zaj 
keletkezése során a környezetük változik és kárt okozhat nekik. A hang energia keletkezése széleskörű ahogy 
teruleti ugy időszaki is. Ember által okozott hangok rövid(impulzos)  vagy hosszúak (folyamatos)  lehetnek. 
Impulzus hangok ismételhetnek hosszabb vagy rövidebb  időszakonként, de olyan ismétlesek  ’’szétmázolodnak’’ 
nagyobb távolságok miatt és felismerhetetlenek lesznek a folyamatos más zaj miatt.  Magasabb frekvenció hang 
nehezebben terjed, amig alacsonyabb  frekvenció hang sokkal messzébb utazhat tengeri körülmények között. A 
folyamatos zaj keletkezése kulcs forrása a hajózás, ami az impulzus féle zaj keletkezését a vízalatti eszközok 
(szonári, geológiai és szeizmikus ), robbantások és vízalatti munkálatok okozzák. Zajjal kapcsolatos gondok 
kezelése öszetett problémát jelent, mert különböző ember által okozott források léteznek. Ugyanakkor számos 
élőlény létezik azon a területen ahol különböző féle zaj források vannak. Valamely zaj által okozott károk 
elhanyagolhatóak, amig mások jelentős hatással vannak a tengeri élőlényekre. 

A  kedvezőtlen zaj hatásait a tengeri emlősökre,  ACCOBAMS (Mediterrán, Montenegrói, és szomszédos Atlantai 
területek bálna védelmérol szoló megállapodás) kategoriákba sorolta.  Az első kategoriában testi serülések vannak 
- az úgynevezett átmeneti vagy állandó halláskárosodások, előlények szövet sérülések amelyek nem vezethetnek 
halálig és olyan szövetsérülések amelyek halált okozhatnak. Azután a viselkedés változást okozó hatások 
következnek. A viselkedés változás olyan lehet ahol az előlény nem változtatja a megszokott tevékenységet, vagy 
jelentősebb változas ahol az élőlény abbahagya  a megszokott tevékenységét.  Az utolsó kategoriába olyan zaj 
sorolható amely a természetes zajszint alatt van és úgy nincs hatással az élőlényekre.  

7.3.4.2 A közúti forgalom hatásai 

Intézkedések: 

• Ro. 11 Dubrovnik – montenegrói államhatár
A várható hatás elsősorban levegőszennyeződésre vonatkozik ami a növekedő közúti forgalom miatt létrejöhet. 
Mivel az említett területek nincsenek telyesen elszigetelve a többi forgalomtól, nem várható jelentős változás a 
montenegrói levegő minőségében.  Az új autópálya miatt jelentkező szennyeződést mértékelten negativá 
minősitettik és azért nincsenek előírt kárenyhitő intézkedések. Amelett a projekt meghatározasa során, figyelembe 
veszik a  környezeti hatásvizsgálatot és előírjak a technikai intézkedéseket amelyikkel enyhiték a hatásokat 
lokalisan.  

7.3.5 Szlovénia 

7.3.5.1  A vasúti és közúti forgalom hatásai 

Szlovéniában  a levegőszennyeződés  a közúti és vasúti infrastruktúra miatt jelenkezhet. Lehetséges hatások 
jelentkezhetnek a növekedő közútak forgalmától, valamint a  keltkezett kipufogógáz miatt.  

Vasúti forgalom 

R.1 Zagreb –Szlovéniai államhatar, Ljubljana felé (TEN-T törzshálozat /TEN-T Mediterrán folyosó/Paneuropai 
folyosó) 

Közúti forgalom 
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• Ro. 9 D2 Szlovéniai államhatártol Szerbiai államhatárig
Az  R.1 intézkedés hatást mérsékelten negatívnak minősítettik,  mivel az említett területeken már létezik forgalmi 
infrastruktúra és emiatt nem jelennek meg új szennyezők. Az intézkedés ugyaránt a M101 vasúti útvonalt is 
magába foglalja. 

A D2-es már létező folyosó de ha új irányok meg lesznek határozva akkor azt a következő Stratégiai lépésekbe 
megvalosítják.  Mindezek miatt stratégiai szempontból a Ro.9 intézkedés végrehajtása, mérsekelten negatívnak 
minősül. 

7.3.5.2  A tengeri forgalom hatásai 

Intézkedések: 
• M. 2 ''Tengeri autópálya'' projekt végrehajtása

A ''Tengeri autopálya'' projekt végrehajtása miatt, meg részben a kikötő fejlődése miatt is, előfordulhat  az 
Szlovénia tengeri terület szennyeződése. Az említett projektek még nincsenek precízen meghatározva de 
vezethetnek a tengeri forgalom növekedéshez és azzal növekedik a baleseti veszély is. A változsok pedig 
vezethetnek a tengeri környezet szennyeződéséhez. Viszont, a Stratégia terveiben létezni fog egy olyan rendszer 
amely a tengeri biztonságot  figyelembe veszi és azzal a tengeri forgalom baleseti veszélyeket is 
eredményesebben tudja korlátozni. 

7.3.4.1.1  A balesetet okozható helyzetek 

A növekedő tengeri forgalommal, növekedik a baleseti veszély lehetősége is, főleg a veszélyes áru szállítási 
hajókkal kapcsolatban.  De a rendkivüli  helyzeteket  nem lehet megakadályozni, azért fontos  kialakítani a 
megfelelő beavatkozási terveket. Ilyen tervekkel a balesetet okozható helyzeteket úgy lehet kezelni hogy a tengeri 
környezetre ne legyenek hatással. 

A rendkivüli tengeri szennyeződés terv  (NN 92/08) rendelkezéseiben, össze van foglalva hogy  rendkivüli 
szennyeződés esetén, kötelező a baleset jelentést kidolgozni. A  baleset jelentést akkor nyilvánossá teszik 
megfelelő csatornákon keresztül és értesitik a nyilvánoságot milyen intézkedések történtek. Szintén, a 
Szubregionális terv, amely az Adriai-tenger súlyos veszélyhelyzetek megelőzése, felkészültsége és 
válaszlépésekkel foglalkozik, előirta hogy a szomszédos országokat kötelező tajékoztatni a tengeri szennyeződés 
helyzetéről.  

Ha a veszélyes és káros anyagok valamint rendkivüli természetes  tengeri események  veszélyeztetik a tengeri 
környezetet, emberi egészséget vagy a tengeri gazdasági felhasználást, mighogy ha ezek hatással vannak kettő 
vagy enél több megyére, vagy amikor  az olaj miatt okozott  szennyeződés 2000 m3 vagy ennél nagyobb,  akkor 
közbelép a Vészhelyzeti paracsnokság,   amely együttműködik a megfelelő megyei központokkal.  

7.3.6  Szerbia 

7.3.6.1 A vasúti és közúti forgalom hatásai 

Következő intézkedések vezethetnek határon átnyuló szennyeződéshez, vagyis lokális kipufogógáz 
növekedéséhez valamint felszíni és talajvízek szennyeződéshez: 

Vasúti forgalom: 

• R.8 Novska – Szerb államhatár (TEN-T  törzshálozat/ Paneuropai folyosó X)

Közúti forgalom: 

• Ro. 9 D2 Szlovéniai államhatártol Szerbiai államhatárig
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A szennyező angyagok növekedő koncentraciója  közútak közelében van, és időjárás hatastól függően, csökken 
útak elhagyásával.  A szennyező anyagok koncentraciója magasabb olyan közútaknál ahol nehézgépjárműk 
többségbe vannak és ahol magasabb sebességgel vezetnek.   

7.3.6.2   A belvízi útak forgalom hatásai 

Intézkedések: 

• I.3  A Vukovári kikötő fejlődése (TEN-T  törzshálozat)
• I.7   A többfunkcios Duna –Száva csatorna építése

A felszíni vízek hidromorfológiai helyzete  változni fog a kikötők terjesztés miatt, mivel a munkálatok 
megváltoztatják a vízágy természetes megjelenését. A hidromorfológiai helyzet negatív hatasai következésképpen 
megzavarjak  a felszíni vizek ekologiai állapotát, mivel egy ekologiai állapot reszei.  

A legkockázatosabb hatás a környező vízekre abbol eredhet hogy a káros anyagokat kibocsátjak a hajókrol. Ezek 
mennyire károsak a természetre főleg a hajó tipúsától függ. Annak ellenére hogy minden hajó kisebb menyiségben 
vízszennyeződést okoz a saját kenőanyagok és hasonló anyagok szivárgása miatt,  vagy biocid bevonatok oldodás 
és hulladék kidobása miatt, mégis az a legfontosabb  milyen rakomány típust szállítanak a hajón. 

A többfunkcios Duna –Száva csatorna építése során, a Dunából és Szávából a víznek egy részét átiranyitják 
amivel hatni fognak a természetes vízfolyásra. A vízfolyás dinamikája elválaszthatatlan része a hidromorfológiai 
felszíni vízek állapotának és azok valtoztatássával jelentős élőhely lehetőség is változik. Mindezzek miatt negatív 
hatas eléri a felszíni vízek  biologiai állapotát. 

7.3.7 Következtetés 

A közútak miatt jelentkező szennyeződést, stratégiai szempontból mértékelten negatívá és lokálís karakterűnek 
minősitettik,  és azért nincsenek előírt kárenyhitő intézkedések. A környezeti hatásvizsgálatok szerint el lehet 
indítani a kárenyhítő intézkedéseket is,  amelyek segítenek enyhíteni az közútak hatását a helyi környezetre.   

Stratégiai szinten (figyelembe véve a balesetet okozható helyzeteket is) a belvízi útak forgalma kedvezetlen hatásai 
jelentős következménnyel lehet a környezetre és természetre. Stratégiai színten nincsek előírva  kárenyhitő 
intézkedések mivel hogy még nem lehet pontosan tudni milyen beavatkozások lesznek és ezért nem lehet 
pontosan meghatározni a hatások erősséget sem. 

Mivel hogy a belvízi hajózás nem lenne jelentős hatással a felszín alatti vízekre sem a Duna-régió biológiai 
sokféleségre, európai stratégia keretein belül létrejött a határokon átnyúló együttműködés Duna-régioban. 

A Stratégia által javasolt intézkedések végrehajtása, kedvező hatással lesz a Horvatország és a szomszédos 
országok közti közlekedési kapcsolatokra. A grafikai képek jelenléte a tanulmányban arra szolgál hogy a jövőbeli 
elemzéseket segítse és ez a dokumnetum nem akarja a határokat befolyásolni.   

314



8 A környezetvédelmi intézkedések 

8.1 Talaj 

Amenyiben a beavatkozás egy olyan területen lesz tervezve ahol mérsékelt és magas erózió kockázat van, 
szükséges kárenyhító intézkedéseket bevezetni.  Ezeket pedig az Agrotechnikai szabályzat előírja.  

8.2 Vízek 

A vasútvonal épitése során minnél tobb betonaljzatot kell használni, és kerülni kell a fábol készítet aljzatot mivel 
azokat kezelni kell vegyi anyagokkal.  

A projekt tervezése folyamat alatt, méghozzá  a vasútvonal és közút  épitése során, a közút vonalokat úgy tervezni 
hogy minimálisan hatnak a létező vízágyakra és tavakra. Ezzel csökkenteni lehet a hatást a hidromorfológiai 
állapotjukra.  Amikor a sérülékeny, érzékeny vagy védett területeken épitenek közútakat, mindenképpen olyan 
vizsgálatokat csinálni ahol  látható hogy milyen következmények várhatóak a jelen víztestekre és aszerint 
megfelelő védelmi intézkedéseket előírni.    

A repülőterek bővítési munkálatoknál biztosítani a szennyvízkezelési rendszereket. 

A vonal és a pontozott beavatkozásokat úgy tervezni hogy különleges természetvédelmi területeket kikerüljenek - 
egészségügyi védelmi zónákat. 
Minden újonnan épült kikötőnek, mielőtt a főprojekt készen lesz, illetve a kikötő  használata előtt amenyivel a 
főprojekt nem szükseges, kell egy vízitanulmanyt készíteni  ameleyet elfogadta és megerősítette a Vízrendészet 
megfelelő rendelet szerint ( A kikötőknek kötelező  teljesítendő feltételek rendelete, 5.cikk - NN 110/04). 

A tervezett kikötőkben meg kell szervezni a szilárd hulladék gyűjtését és biztositani kell a megfelelő infrastruktúrát a 
hajók szennyvíz kezelésre. 

Az új tengeri és belvízi kikötőket olyan területekre tervezni ahol a víztestek állapota nagyon jónak  lett minősítve. 
Valamint olyan területeken ahol nem létezik terhelés a hidromorfológiai állapotra. 

8.3 Biológiai sokféleség 

A Karlovac-Rijeka szakaszán úgy fejleszteni a vasúti vonalot hogy a Zlobin falu (Primorsko-goranska megye) déli 
részén mennyen keresztül és úgy hogy a már létező vasúti vonalot javitássát magába foglalja. 

Olyan autópályákat és más közútakat, ahol várható gépjármű száma nagyobb 5000-nél naponta, ugy kell tervezni 
hogy figyelembe kell venni a vadállatok átjarhatosságt, és a már letező infrastrukturát. 

A közlekedési infrastruktúrát az ember által már befolyásolt területekre tervezni, és minnél rövidebb szakaszokat 
építeni az egységes területeken.  Továbbá, tervezni a zöld részek implementálást közlekedési infrastruktúra 
tervezése során. 

Az adriai tengeri forgalom fejlesztését úgy tervezni hogy ne érintse a Tursiops  truncatus (palackorrú delfin) és a 
halak keltető helyeket.  

Az új dunai kikötőt Vukovárban olyan területen építeni amely nem resze a Vukovar-dunai adán talaható  erdei 
vegetació specialis természetvédelmi teruletének. 
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A termeszetvédelmi területen - Jelentős táj Cetina-Alsó szakasz - ahol tervezik a közút egyik szakaszát, és amely a 
Ro.15 A Spliti hálozat átszervezés intézkedésben meg van hatarozva, úgy kell tervezni hogy ne érintse az ott 
talaható jellemzőket. 

Többféle párhuzamos közlekedési vonalok épitésével, amelyek  a  R.11 Zagrabi csomópont és a Ro.8 A fő zágrábi 
hálozat átszervezés intézkedésekben össze van foglalva, várható a halmozott hatások enyhítése. Az említett 
közlekedési folyosót úgy tervezni hogy együttműködnek az összes érintett közlekedési szektorok, valamint a 
természetvédelmi és az erdei kezelésre felelős testuletek, annak érdekében hogy a vadállatok akadály nélkül 
mozoghatnak a kiépitett párhuzamos vonalok közt.  

A közlekedési folyosó építése során vigyázni kell az erdei élőhelyek  jólétére. 

8.4 Kulturális és történelmi örökség 

A régészeti örökség védelme 

Az adott területen a tervezett munkálatok előbb, szükséges régészeti ellenőrzéseket végezni. Szükség esetén az 
ismert és dokumentált régészeti lelőhelyeken próba régészeti kutatásokat végrehajtani. 
A kutatások eredménye alapján meghatározni a védett régészeti kutatások hatókörét, valamint dokumentálni és 
megőrizni a leletet és a lelőhelyet.  

Amenyivel a védett régészeti kutatások során kiderül hogy jelentős régészeti leleteket szükséges megőrizni és 
prezentálni, akkor azt is figyelembe kell venni hogy a tervezett infrastrukturát és más építményt át kell onnan 
irányítani mashová.   

A kulturális és történelmi egységek, a történelmi épületek és komplexek védelme 

A védelmi rendszer előírja a nemzeti örökségvédelem kutatását és dokumentálást annak érdekében hogy 
maximálisan megőrizze és enyhítse a negatív hatásokat a területi és vizuális inetgritására. 

A történelmi és kulturális tájak védelme 

A projekt tervezése folyamat alatt szükséges a történelmi és kulturális tájak védelmé intézkedéseket magába 
foglalni. Olyankor gondolni kell a táj jellegzetességeiről ahol a beavatkozások történhetnek. 

Mielőtt a tájátalakítás projekt elkészülne szukséges Tájérzékenység tanulmányt készíteni. 

8.5 Mezőgazdaság 

A Horvatország panonniai részében olyan intézkedések amelyek okozhatnak földhasználat megváltoztatást és 
fragmentálást  a P1 es P2 földrészi hitelképességének, kivéve rendkivüli esetekben,  feltétlenül kerülni kell a P1 és 
P2 hitelképesség elfoglalását.  

Olyan P1 es P2 hitelképességű földrészeken, a dinaridi területen, ahol intézkedések okozhatnak a földhasználat 
átalakulást és fragmentálást, át kell iranyítani olyan részekre ahol olyan hitelképesség nincs.     

Úgy kell tervezni a beavatkozásokat hogy a már létező infrastrukturát használjak és minnél nagyobb mértékben 
kerülni a mezőgazdasági területeken a foldhasználat megváltoztatást és fragmentálást. 
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8.6 Tájkép jellemzők 

A Zöld infrastruktúra és a Tajkép építése projektek segitségével a tervezett Stratégia intézkedéseket beágyazni a 
létező tájba. 

8.7 Társadalmi-gazdasági jellemzői 

Közútak tervezése során figyelembe venni jövöbeli forgalom növekedését, és aszerint szükség esetén a megfelelő 
zajvédelmi intézkedéseket bevezetni. 

8.8 Éghajlatváltozás 

Minden Strategia által származott infrastruktúrális projektet úgy tervezni hogy figyelembe veszi a potenciális 
éghajlatváltozásokat az érintett területeken.  A beavatkozások tervezéset a következő informális íranymutatással 
szükséges végrehajtani: ''Non-paper Guidelines for Project Managers: making vulnerable investments climate 
resilient“ (Europai Bizottság, Az Éghajlatpolitikai  Főigazgatósága). 

9 Alternatív megoldások 

A Stratégia általános, fejlesztési, valamint vezetési és szervezési intézkedései nem kínálnak alternatív 
megoldásokat tevékenységeikre, míg a területi elhelyezkedésre vonatkozó intézkedések esetében alternatív 
megoldások csak az R.3 intézkedésben, a Karlovac - Rijeka közötti vasútvonal (TEN-T alaphálózat/TEN-T 
Mediterrán Folyosó/Vb Páneurópai Folyosó) építésében találhatók meg. Ez az intézkedés a vasútvonal építéséhez 
két lehetséges nyomvonal változatot kínál Zlobin településen – az északit és a délit. Mivel a Stratégia területi 
elhelyezkedésre vonatkozó intézkedéseinek környezeti hatásvizsgálata részletesen leírásra került a 7.2.4. 
fejezetben, környezeti elemenként, így részletesebben megvizsgáltuk az R.3 intézkedésben szereplő mindkét 
alternatív megoldás környezetre gyakorolt hatását is.    

Felismertük az R.3 intézkedés alternatív megoldásainak környezetre gyakorolt hatását a Biodoverzitás környezeti 
elem vonatkozásában, és ezzel kapcsolatban megbecsültük a várható hatásokat. Tekintettel arra, hogy a 
Stratégiával a Zágráb és Rijeka közötti vasútvonal fejlesztését tervezzük, mely olyan új folyosókat foglal magában, 
melyek áthaladnak mindhárom nagyragadozó elterjedési területén (7.7 kép), nem zárhatók ki a Stratégia R.3 
intézkedésének káros hatásai ezek populációjának állapotára, ami, tekintettel a nagyragadozók baleseteinek 
százalékos arányára a vasútvonalak mentén, különösen vonatkozik a medvepopulációra. Az adatok elemzésével 
megállapítottuk, hogy a vasútvonalak új szakaszai, mindkét változat esetében, a jelenlegi vasúti folyosóhoz képest 
kevésbé sértik a három nagyragadozó populáció élőhelyeit, minek során a tervezett nyomvonal területileg továbbra 
is nagyrészt egybeesik a meglévő nyomvonallal. Az R.3 intézkedésben található, a vasútvonal megépítésére 
vonatkozó alternatív változatokba betekintéssel megállapítottuk, hogy a Zlobin település déli felén (Tengermelléki-
hegyvidéki megye - Primorsko-goranska županija) áthaladó változat alkalmazásával potencálisan kisebb a medvék 
- de egészében véve mindhárom nagyragadozó - számára legalkalmasabb élőhelyek megzavarása, a település 
északi felén futó nyomvonal változat alkalmazásához képest. Amikor élőhelyekről beszélünk, megállapítást nyert, 
hogy az erdei élőhelyekben kisebb veszteség keletkezik a Zlobin település (Tengermelléki-hegyvidéki megye) déli 
felén áthaladó változat alkalmazásával, annak a változatnak az alkalmazásához képest, melyben a vasútvonal a 
település északi részén halad át.  

A Zágráb – Rijeka vasútvonal fejlesztésével a környezetre gyakorolt hatás elemzésével meghatároztuk azt a 
nyomvonalat, mely mérsékelt hatással van a terület biodiverzitására, továbbá megállapítottuk és javasoljuk, hogy a 
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Karlovac – Rijeka szakaszon a vasúti közlekedés fejlesztése a Tengermelléki-hegyvidéki megyében található 
Zlobin település déli részén áthaladó változat alkalmazásával történjék, a meglévő vágány felújítása mellett.   

Hogy a jelenlegi helyzethez képesti javulás kifejezésre juthasson, a stratégiai szinten kívül a vasútvonal tervezése 
során további óvintézkedések megtételére is szükség van, hogy a vasúti forgalom kedvezőtlen hatásai a 
Horvátország hegyvidéki részén jelenleg mutatkozó hatásoknál alacsonyabb szintre csökkenjenek.   

10 Környezeti monitoring 

A Stratégia intézkedéseinek megvalósítását a végrehajtására irányuló tevékenységeken keresztül tervezzük, 
melyek részletesebben kidolgozásra kerülnek a konkrét projektek, valamint azon hatóság meghatározásán 
keresztül, mely az adott projektet megvalósítja, és csak ekkor lesz mód a környezeti monitoring végzésére irányuló 
kötelezettségek közelebbi meghatározására. 

A Stratégia által meghatározott intézkedéseknek ezen a szintjén nem került előírásra környezeti monitoring 
program.  

11 Tanulmány a Stratégia ökológiai hálózat szempontjából való elfogadhatóságának értékeléséről 

11.3 Bevezető 

11.3.1 Az engedélyes adatai és a Tanulmány elkészítésének okai 
A „Tanulmány a Stratégia ökológiai hálózat szempontjából való elfogadhatóságának értékeléséről” című művet az 
IRES EKOLOGIJA d.o.o. cég készítette, székhelye Zágráb, Prilaz baruna Filipovića 21. A természetvédelem 
területén történő szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó engedély fénymásolata, melyet a Környezetvédelmi 
és Energetikai Minisztérium adott ki, a 14 Mellékletek fejezetben található.  

A Környezetvédelmi és Energetikai Minisztérium 2015. július 13-án Határozatot hozott (Besorolási szám: UP/I 612-
07/15-71/136, Iktatószám: 517-07-2-1-15-4), mely szerint a Horvát Köztársaság Közlekedési Infrastruktúra 
Fejlesztési Stratégiája a 2017-2030. közötti időszakra nem zárhatja ki jelentős negatív behatások lehetőségét az 
ökológiai hálózat területi egységének megőrzésére irányuló célokra, továbbá, hogy erre vonatkozóan kötelező 
végrehajtani az ökológiai hálózat szempontjából való elfogadhatósági értékelésben foglaltakat. A Határozat a 14.3. 
Mellékletben található. Összhangban a Természetvédelmi Törvény (Horvát Közlöny 80/13) 26. cikkelyének 
rendelkezésével, az olyan stratégiák, tervek és programok esetén, melyekre kötelező a stratégiai értékelés 
elkészítése, az elfogadhatósági értékelést a stratégia, terv és program stratégiai környezeti hatásvizsgálatára 
irányuló eljárás (SKHE1) keretében kell elvégezni. 

11.3.2 A hatás előrejelzésére szolgáló módszer leírása 
Tekintettel arra, hogy a Stratégia a Horvát Köztársaság egész területére vonatkozik, és ezért átfedésben van az 
ökológiai hálózatról szóló Rendelettel (Horvát Közlöny, 124/2013, 105/15) kihirdetett, azzal lefedett területtel, a 
Stratégia lehetséges cselekvési módjainak hatálya a Horvát Köztársaság ökológiai hálózatba bevont területére 
vonatkozik. 

A hatás jelentőségének kifejezésére egy értékelési skálát használunk, öt értékelési fokozattal, -2 értéktől (jelentős 
negatív hatás) +2 értékig (jelentős pozitív hatás). Minden célzott faj és élőhely-típus, melyre a beavatkozás 
hatással lehet, a következő táblázatban szereplő egyik értékkel értékelendő (11.1 táblázat). Továbbá, a stratégiai 

1 Horvátul: SPUO 
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tervdokumentumok esetében hozzáadtuk a „?” értéket is, ahol a hatások a specifikus beavatkozások elvégzési 
módjától függnek.  

11.1. táblázat: Alkalmazott skála a tervezett beavatkozások hatásintenzitásának értékelésére (Forrás: Kézikönyv a 
beavatkozás elfogadhatósági értékeléséről az ökológiai hálózat szempontjából (EÖHSZ2))  

Érték Leírás A leírás értemezése 

-2 

Jelentős negatív 
hatás 
(elfogadhatatlan 
káros hatás) 

A célfajok és élőhely-típusok jelentős zavarása, vagy pusztító hatás, az 
élőhelyekre, vagy fajokra vonatkozó ökológiai feltételek jelentős változása, 
jelentős hatás az élőhelyekre, vagy a természetes fajfejlődésre.   
A jelentős káros hatásokat a hatáscsökkentő intézkedések alkalmazásával a 
lényegességi szint alá kell csökkenteni. 

-1 

Mérsékelten káros 
hatás (káros 
hatás, mely nem 
jelentős) 

Korlátozott/mérsékelt/ elhanyagolható káros hatás 
Mérsékelten problematikus hatás a faj élőhelyére, vagy populációjára: az 
élőhely vagy faj ökológiai feltételeinek mérsékelt megzavarása; marginális 
hatás az élőhelyekre, vagy a természetes fajfejlődésre.  
A hatás a javasolt hatáscsökkentő intézkedések alkalmazásával 
megszüntethető. 

0 Nincs hatás A stratégiának nincs semmilyen látható hatása. 

+1 
Nem jelentős 
pozitív hatás 

Mérsékelt pozitív hatás az élőhelyekre vagy a populációra: az élőhely vagy 
faj ökológiai feltételeinek mérsékelt javítása; mérsékelt pozitív hatás az 
élőhelyekre, vagy a természetes fajfejlődésre.  

+2 
Jelentős pozitív 
hatás 

Jelentős pozitív hatás az élőhelyekre, vagy a populációra: az élőhelyek vagy 
a fajok ökológiai feltételeinek jelentős javulása, jelentős pozitív hatás az 
élőhelyekre, vagy a természetes fajfejlődésre. 

? 

A hatás 
jelentőségének 
értékelése nem 
lehetséges 

A lokalizált elemeket nélkülöző tervekhez, programokhoz és stratégiákhoz 
(pl. ágazati operatív program) vagy a kis részletezettségű 
dokumentumokhoz, ahol ezek elemeinek hatása a -2-től +2-ig terjedő skálán 
mozoghat, a specifikus beavatkozások megvalósításának módjától függően. 

11.4 Adatok az ökológiai hálózatról 

11.4.1 Az ökológiai hálózat területének leírása, melyre a Stratégia hatással lehet 
A Stratégia lefedi a Horvát Köztársaság egész területét, ezért átfedésben van az ökológiai hálózatról szóló 
Rendelettel (Horvát Közlöny, 124/2013, 105/15) kihirdetett ökológiai hálózat által lefedett területtel. A Horvát 
Köztársaság ökológiai hálózata egyben az EU Natura 2000 ökológiai hálózat területeit is képviseli. A Horvát 
Köztársaság ökológiai hálózatát a madarak védelme szempontjából fontos különleges természetmegőrzési 
területek – MVT 3  (olyan területek, melyek fontosak az Európai Unió érdeklődésére számot tartó különféle 
vadmadarak, valamint azok élőhelyei kedvező állapotának megőrzéséhez és megvalósításához, valamint a 
költözőmadarak megőrzése szempontjából különleges természetmegőrzési területek, különösen pedig a 
nemzetközi jelentőségű mocsaras területek) valamint a fajok és élőhelytípusok védelme szempontjából különleges 
természetmegőrzési területek – FÉVT4 (olyan területek, melyek jelentősek más vadon élő állatok és élőhelyeinek 
kedvező állapotának megőrzéséhez, valamint az Európai Unió érdeklődésére számot tartó természetes élőhely-
típusok) képezik. A Horvát Köztársaság ökológiai hálózata által lefedett területek számáról és nagyságáról 
részletes adatok az alábbi táblázatban (11.2 Táblázat) és térképeken (11.1 Kép, 11.2 Kép) kerülnek bemutatásra. 

2 Horvátul: OPEM 
3 Horvátul: POP 
4 Horvátul: POVS 
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11.2 táblázat: Adatok a Horvát Köztársaság ökológiai hálózata által lefedett területek számáról és alapterületéről 
(Forrás: Horvát Környezetvédelmi és Természetvédelmi Ügynökség – HKTÜ5, 
http://www.dzzp.hr/ekoloska-mreza/natura-2000) 

Ökológi
ai 
hálózat 

A Horvát 
Köztársas
ág 
szárazföl
di 
részének 
területe 
(km2) 

A 
szárazföl
d 
részarán
ya (%) 

A Horvát 
Köztársasá
g 
felségvizein
ek és 
beltengerei
nek területe 
 (km2) 

A Horvát 
Köztársasá
g 
felségvizein
ek és 
beltengerei
nek 
részaránya 
(%) 

A Horvát 
Köztársas
ág 
felségvize
in és 
beltenger
ein kívül 
eső 
terület 
(km2) 

A Horvát 
Köztársas
ág össz-
területe 
  (km2) 

A Horvát 
Köztársaság 
összterületé
nek 
részaránya 
(%) 

Az 
ökológiai 
hálózat 
területein
ek 
száma 

FÉVT 16 104,92 28,46 4594,59 14,47 9,81 20 709,33 23,44 743 
MVT 17 103,62 30,22 1045,44 3,29 - 18 149,06 20,54 38 
összes
en 20 785,83 36,73 4896,34 15,42 9,81 25 691,98 29,08 781 

5 Horvátul: HAOP 
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11.1 kép: A madarak szempontjából különleges természetmegőrzési területek (Forrás: Rendelet az ökológiai 
hálózatról, IV. Melléklet, Horvát Közlöny, 124/13, 105/15) 
JELMAGYARÁZAT 

Államhatár 
A madarak szempontjából különleges 
természetmegőrzési területek 
Méretarány: 1:1.000.000 
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11.2 kép: A fajok és élőhelytípusok szempontjából különleges természetmegőrzési területek (Forrás: Rendelet az 
ökológiai hálózatról, IV. Melléklet, Horvát Közlöny, 124/13, 105/15) 

Államhatár 
A fajok és élőhelytípusok szempontjából fontos 
természetvédelmi területek 
Méretarány: 1:1.000.000 
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Az ökológiai hálózat Horvátország teljes területéből való részarányának áttekintése során figyelembe kell venni a 
különbségeket a részarányokban Horvátország kontinentális, valamint karsztos területein. Nevezetesen, 
Horvátország kontinentális része, mely természetében hasonló a közép-európai országokhoz, a Natura 2000 
területek százalékos arányának tekintetében szintén közel áll ezen EU tagországokhoz. Azonban, Horvátország 
karsztos részének - mely magában foglalja az alpesi régió nagyobb részét és az egész mediterrán régiót - 
biodiverzitása rendkívül gazdag, és elismerten az egyik legfontosabb, megőrzött természetvédelmi terület 
Európában (11.3 kép). Ez a terület a Natura 2000 hálózatban való részarányával eltér az európai átlagtól, ami 
abból a tényből fakad, hogy ezek a területek nem voltak nagymértékben kitéve az eljegesedésnek, így emiatt a 
nagyszámú endemikus faj, különösen pedig tercier reliktumok jelenléte jellemzi őket.  

11.3 kép: Horvátország ökológiai hálózatának részesedése az egyes bioföldrajzi régiókban (Forrás: HKTÜ) 
A FÉVT területek 74 élőhelytípus esetében (Topić és Vukelić 2009; Gottstein 2010; Bakran-Petricioli 2011) (11.3 
Táblázat), továbbá 135 faj esetében (11.4 Táblázat) kerültek elkülönítésre. Ebből 20 élőhelytípus és kilenc faj 
prioritást élvez, és az ő megőrzésükért az Európai Unió különös felelősséggel bír, tekintettel azok természetes 
elterjedési területének nagyságára és arra, hogy a kihalás veszélye fenyegeti őket.  

Az MVT területek 126 madárfaj esetében kerültek elkülönítésre, melyekbe beletartoznak Az Európai Parlament és a 
Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről I. Mellékletében felsorolt 
fajok.  

11.3 táblázat: Az élőhelytípusok száma csoportonként, melyekre elkülönítésre kerültek az ökológiai hálózat 
területei (Forrás: Topić i Vukelić 2009; Gottstein 2010; Bakran-Petricioli 2011; Rendelet az ökológiai hálózatról, 
Horvát Közlöny 124/13, 105/15) 

Élőhelytípus csoportok Élőhelytípusok száma 
Parti és sós élőhelyek 13 
Parti és kontinentális homokdűnék 2 
Édesvizi élőhelyek 9 
Mérsékelt égövi fenyérek  3 
Keménylombú bozótosok 3 
Természetes és féltermészetes gyepek   16 
Lápok 5 
Sziklás élőhelyek és barlangok 5 
Erdők 18 

Kontinentális 

Alpesi 

Mediterrán – part 

Mediterrán – tenger 

A BIOFÖLDRAJZI RÉGIÓ TERÜLETÉBEN VALÓ RÉSZESEDÉS ARÁNYA

BI
O

FÖ
LD

RA
JZ

I R
ÉG

IÓ
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11.4 táblázat: Fajok száma azon csoportonként, melyekre elkülönítésre került az ökológiai hálózat területe (Forrás: 
Rendelet az ökológiai hálózatról, Horvát Közlöny 124/13, 105/5) 

Csoport Fajok száma 
Növények  20 
Kagylófélék 2 
Csigák 3 
Rákok  2 
Rovarok  24 
Halak 52 
Kétéltűek  6 
Hüllők 7 
Madarak 126 
Emlősök 19 

A Stratégia végrehajtása hatással lehet a Horvát Köztársaság ökológiai hálózatának minden célzott élőhelyére és 
célfajára, tekintettel annak széles lefedettségére és a viszonylag nagyszámú behatásra, melyek a Stratégia azon 
intézkedéseiből fakadnak, melyek hozzájárulnak a Horvát Köztársaság közlekedési rendszere, és maga a 
közlekedési infrastruktúra minőségének javításához.  

A lenti táblázatban (11.6 táblázat) kiemeltük az ökológiai hálózat azon területeit, melyekre a forgalom és 
közlekedési infrastruktúra olyan nyomásként került feltüntetésre, mely hatással van az ökológiai hálózat e 
területeire, összhangban a Natura 2000 Standard Nyomtatványával. Az egyes meghatározott nyomások hatásai 
összeköttetésben állnak az ember minden tevékenységével, valamint a természetes folyamatokkal, melyek pozitív, 
vagy negatív hatással lehetnek a terület megőrzésére és a vele való gazdálkodásra. A forgalmat és az 
infrastruktúrát az érvényes, a veszélyeket, nyomásokat és tevékenységeket leíró referencialistában D betűvel 
jelöltük (11.5 táblázat). 

11.5 táblázat: A veszélyek listája a D kategóriában – Közlekedés és infrastruktúra (Forrás: Reference material for 
the reporting period 2007-2012 under the Article 17 of the Habitats Directive 

D Közlekedés és infrastruktúra 

D01 Utak, ösvények és vasutak 

D01.01 Utak, ösvények, kerékpárutak 
D01.02 Utak, autópályák   
D01.03 Parkolók  
D01.04 Vasúti vágányok 
D01.05 Hidak, felüljárók  
D01.06 Alagutak  

D02 Közösségi infrastruktúra 

D02.01 Elektromos kábelek és 
telefonvonalak  
D02.02 Csővezetékek  
D02.03 Kommunikációs oszlopok és 
antennák  
D02.09 Más energiaszállítási formák  

D03 Hajózási útvonalak, kikötők, tengeri 
szerkezetek  

D03.01 Kikötői területek 
D03.02 Hajózási útvonalak  
D03.03 Tengeri építmények 

D04 Repterek, légi utak 
D04.01 Repterek  
D04.02 Helikopter leszállóhelyek 
D04.03 Légi útvonalak 

D05 A terület jobb megközelíthetősége - 

D06 A közlekedés és kommunikáció más 
fajtái 

- 
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11.6 táblázat Horvátország ökológiai hálózatának azon területei, melyekre a közlekedés negatív nyomásként került meghatározásra (Forrás: Natura 2000 Standard 
Nyomtatvány) 
A terület 
kódja A terület megnevezése A nyomás 

kódja A nyomás leírása 
HR100004
0 Papuk D 

Közlekedés és infrastruktúra 

HR200057
3 Petrijevci D 

HR200138
9 Banićevac D 

HR200149
5 Jama kod Burići (a barlang Buricinál) D 

HR200073
0 Bistrinci D 

HR200114
5 Izvor špilja pod Velim vrhom (a Veli vrh alatti forrás barlangja) D 

HR400001
9 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda - Rt Krištofer) (A Velebiti-csatorna pági sziklái) D01 

Utak, ösvények és vasúti 
vágányok 

HR200121
5 Boljunsko polje (Boljuni rét) D01 

HR400001
8 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva) (a Velebiti-csatorna pági sziklái) D01 

HR200094
7 Gornji Majkovi - pocsolyák D01 

HR200130
4 Žbevnica D01 

HR200111
5 Strahinjčica D01 

HR500003
1 Neretva deltája D01 

HR200091
1 Kolansko blato - Blato Rogoza D01 

HR200064
1 Zrmanja D01 
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HR200141
5 Spačva DNY része D01 

HR200087
6 Crni vrh kod Vrhovina D01 

HR200136
4 Pelješac DK része D01 

HR200135
6 Zrinska gora D01 

HR200121
8 Benkovac D01 

HR200108
8 Mala Dubrava - Vučedol D01 

HR300016
3 Stoni csatorna D01 

HR200148
5 Istra - Martinčići D01 

HR200105
8 Lička Plješivica D01 

HR200054
3 A Bračana patak melletti lápos rétek (Žonti) D01 

HR200136
1 Ravni kotari D01 

HR200133
8 A Pišćena-öbölben lévő barlang körüli terület, Hvar-sziget D01 

HR200134
3 A Duboška pazuha barlang körüli terület D01 

HR200150
0 A pusztai élőhelyek Bapskánál D01 

HR200136
7 Korčula I része D01 

HR200060
1 Učka tervémszetvédelmi park D01 

HR200143
0 Golubinjak D01 

HR200133 Jastrebarski lugovi D01 
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5 
HR200135
8 Cres-sziget D01 

HR200044
4 Varoški Lug D01 

HR200132
3 Česma – erdők D01 

HR100001
8 Učka és Ćićarija D01 

HR100003
3 Kvarner-öböl szigetei D01 

HR200023
4 Draganićka šuma - Ješevica 1 D01 

HR200148
6 Istra – Čepićko polje rét D01 

HR200058
9 Stupnički lug liget D01 

HR200061
6 Donji Kamenjak D01 

HR200143
2 Lug - Jasenak D01 

HR300043
1 A Pržinától  D-re, a Bilin žal öböltől E-ra, a Ražnjić-félsziget mellett található tengeri övezet D01 

HR200048
8 Južni Dilj D01 

HR200062
9 Lim-csatorna partja D01 

HR200062
3 A Dilj gorai erdők D01 

HR200064
5 Bjelolasica D01 

HR200063
7 Motovuni erdő D01 

HR200070
3 Tar-öböl - Isztria D01 
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HR200131
9 Ris D01 

HR200141
6 Brezovica-Jelik D01 

HR200046
5 Žutica D01 

HR500003
7 Mljet Nemzeti Park D01 

HR300043
3 Mirna-folyó torkolata D01 

HR200052
2 Luka Budava - Isztria D01 

HR200055
5 Prljevićii pocsolyák D01 

HR200057
0 Crni jarki D01 

HR200054
6 A Jugovski potok melletti láprétek (Štrcaj) D01 

HR200135
0 Podbiokovlje D01 

HR200125
3 Poštak D01 

HR200135
3 Lokve-Sunger-Fužine D01 

HR200013
2 A samogradi Škarin-barlang körüli terület D01 

HR200136
3 A Trogir mögötti rész D01 

HR200044
7 Risnjak Nemzeti Park D01 

HR500002
2 Velebit Természetvédelmi Park D01 

HR500002
0 Plitvicei-tavak Nemzeti Park D01 

HR200093 Vidova gora D01 
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7 
HR200136
0 Rovinj szélesebb körzete D01 

HR400001
0 Saplunara D01 

HR500003
0 Biokovo D01 

HR500001
9 Gorski kotar és Észak-Lika D01 

HR200133
7 A Rafov- (Zatoni) barlang körüli terület D01 

HR200148
4 Istra - Čački D01 

HR300045
0 Pag-szigeti sólepárló D01 

HR200041
6 Lonjsko polje D01 

HR200135
7 Otok Krk D01 

HR200138
4 Dinjiškai sólepárló D01 

HR200133
4 Ubaš-félsziget D01 

HR200058
0 Papuk D01 

HR200101
7 Lipa D01 

HR100002
9 Cetina D01 

HR200094
6 Snježnica és Konavosko polje D01 

HR200092
9 Cetina-folyó – kanyonos rész D01 

HR200130
1 Podbilo D01 
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HR300003
1 Sv. Juraj – Lisac-sziget D01 

HR200078
2 Rečice D01 

HR200138
6 Pazini patak D01 

HR200020
0 Zagorska peć Novi Vinodolskinál D01 

HR200136
5 Pazin körüli részek D01 

HR200036
9 Ravna gora hegycsúcs körüli része D01.01 

Utak, ösvények és kerékpárutak 

HR200094
2 Vis –sziget D01.01 

HR200129
8 Vejalnica és Krč D01.01 

HR200059
1 Klek D01.01 

HR200044
9 Crna Mlaka halastavak D01.01 

HR200109
7 Biševo part D01.01 

HR200100
2 Čepelovačke livade rétek D01.02 

Utak és autópályák 

HR200138
8 Budava D01.02 

HR500002
5 Vranai-tó és Jasen D01.02 

HR400000
2 Telašćica Természetvédelmi Park D01.02 

HR100002
5 Vranai-tó és Jasen D01.02 

HR200093
1 Jadro D01.02 

HR200017 Tabaina špilja barlang D01.02 
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1 
HR200134
7 Donje Međimurje (Alsó-Muraköz) D01.02 

HR200104
6 Matica-Vrgoraci rét D01.02 

HR200125
5 Bulji D01.02 

HR200095
0 Slano - oleanderek D01.02 

HR200132
1 Jasena ponor D01.02 

HR100003
5 Kornati Nemzeti Park és Telašćica Természetvédelmi Park D01.02 

HR500003
8 Lastovsko otočje Természetvédelmi Park D01.02 

HR200129
4 Bruvno D01.02 

HR200136
7 Korčula I része D03 

Hajózási útvonalak, kikötők, 
tengeri építmények 

HR300017
2 A Gonoturska kikötőtől a Vratnički-fokig húzódó partvonal D03 

HR200134
3 A Duboška pazuha barlang körüli területek D03 

HR100003
3 Kvarner-szigetek D03 

HR300016
1 Cres - Lošinj D03 

HR200135
8 Cres-sziget D03 

HR100003
2 A Nyugat-Isztriai tengeri övezet D03 

HR300004
2 Košljuni-öböl D03 

HR400002
8 Elafiták D03 
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HR300016
5 Slano-öböl D03 

HR200135
7 Krk-sziget D03 

HR300043
1 A Pržinától  D-re, a Bilin žal-öböltől E-ra, a Ražnjić-félsziget mellett található tengeri övezet D03 

HR200062
9 Lim-csatorna, part D03 

HR300017
0 Konavlei sziklák körüli tengeri övezet D03 

HR400000
7 Badija és a Korčula körüli szigetek D03 

HR400001
7 Lokrum D03 

HR300046
1 Modrić-öböl D03 

HR200126
0 Molunat-félsziget D03 

HR300003
1 Sv. Juraj – Lisac-sziget D03 

HR300016
3 Stoni-csatorna D03 

HR300001
8 Az Unije-sziget körüli vízalatti világ D03 

HR300016
6 

Sjeverna obala od rta A Pusta-foktól északra húzódó partszakasz a Sobra-öböltől a Stoba-fokig, az Okuklje-
öböltőll a szigetekkel és a tengeri övezettel D03 

HR400001
5 Malostoni-öböl D03 

HR200133
8 A Pišćena-öbölben lévő barlang körüli terület, Hvar-sziget D03 

HR300015
3 Korčula-sziget - a Poplat-öböltől a Vrhovnjakig D03 

HR300012
6 A Cetina-folyó torkolata D03 

HR300015 Pelješac – a Rasoka-öböltől az Osičac-fokig D03 
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0 
HR300000
2 Plomin - Moščenička draga D03.01 

Kikötői területek 

HR300000
1 Lim-csatorna – a tenger D03.01 

HR300043
3 a Mirna-folyó torkolata D03.01 

HR300001
7 A Susak-sziget körüli víz alatti világ D03.01 

HR200138
8 Budava D03.01 

HR300000
3 Vrsari-szigetek D03.01 

HR300001
4 Ilovik és Sv. Petar D03.01 

HR300000
4 Cres – Grota-fok - Merag D03.01 

HR300005
3 Silba – a víz alatti világ D03.01 

HR300005
2 Olib – a víz alatti világ D03.01 

HR300006
3 A Zapuntela és Ista közötti átjáró D03.01 

HR300007
4 Rivanji-csatorna és Sestrice D03.01 

HR300006
7 Soliščica-kikötő; Dugi Otok D03.01.02 

Dokkok/turisztikai kikötők 

HR300004
4 Vlašići-öböl D03.01.02 

HR300044
5 Murteri-csatorna D03.01.02 

HR300045
7 Hvar-sziget déli partja - a Nedjelja-foktól a Česminica-öbölig D03.01.02 

HR100002
3 ÉNY Dalmácia és Pag D03.01.02 
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HR300041
5 Jaz; Soline és Sulinj öblök Krk-szigeten D03.01.02 

HR300046
8 A Lopar-félsziget – Rab körüli tenger alatti világ D03.01.02 

HR300041
7 Sv. Eufemija-öböl Rab-szigeten D03.01.02 

HR300009
5 Pakleni otoci szigetek D03.01.02 

HR300008
5 Vrgada-sziget ÉK rész, a Kozina-szigettel D03.01.02 

HR300004
5 Dinjiška-öböl D03.01.02 

HR300002
4 Supetarska draga Rab-szigeten D03.01.02 

HR500003
8 Lastovsko otočje Természeti Park D03.02 

Hajózási útvonalak 

HR300007
3 A Zverinac-sziget déli foka D03.02 

HR300041
9 J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat D03.02 

HR300046
3 Remac-öböl D03.02 

HR400000
2 Telašćica Természetvédelmi Park D03.02 

HR300044
2 Kakani-öböl D03.02 

HR300007
4 Rivanji-öböl és Sestrice D03.02 

HR300007
8 Tukošćak-sziget és Mrtonjak-sziget D03.02 

HR300007
5 Jidula-sziget az Ovčjak-fokig; V. Ždrelac-átjáró D03.02 

HR500003
7 Mljet Nemzeti Park D03.02 

HR400000 Kornati Nemzeti Park D03.02 
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1 
HR300000
4 Cres – Grota-fok - Merag D03.02 

HR300007
9 Karantunić-sziget D03.02 

HR300000
2 Plomin - Moščenička draga D03.02 

HR300046
9 Viš-sziget környéki tengeri övezet D03.02 

HR300047
1 Škvaranska-öböl - Sv. Marina-öböl D03.02 

HR300043
3 A Mirna-folyó torkolata D03.02.01 Teherszállítási útvonalak 

HR300043
0 Pantan D03.03 

Tengeri építmények 

HR300017
7 Zmajevo oko D03.03 

HR300000
1 Lim-csatorna, a tenger D03.03 

HR300041
4 Zmajevo uho D03.03 

HR300000
3 Vrsari-szigetek D03.03 

HR400000
4 Velo i Malo Blato D04 

Repterek és repülési útvonalak 

HR200135
7 Krk-sziget D04 

HR500002
5 Vranai-tó és Jasen D04 

HR100003
3 Kvarner-szigetek D04 

HR100002
5 Vranai-tó és Jasen D04 

HR500003
7 Mljet Nemzeti Park D04.03 Repülési útvonalak 
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HR400000
1 Kornati Nemzeti Park D04.03 

HR500003
7 Mljet Nemzeti Park D05 

Jobb hozzáférés a területhez 

HR200058
0 Papuk D05 

HR400000
1 Kornati Nemzeti Park D05 

HR500003
8 Lastovsko otočje Természetvédelmi Park D05 

HR400000
2 Telašćica Természetvédelmi Park D05 

HR500002
5 Vranai-tó és Jasen D05 

HR100002
5 Vranai-tó és Jasen D05 

HR200094
2 Vis-sziget D05 

HR200044
7 Risnjak Nemzeti Park D06 Más közlekedési és 

kommunikációs formák HR200060
1 Učka Természevédelmi Park D06 
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11.5 A Stratégia ökológiai hálózatra gyakorolt hatásának leírása 

A közlekedésfejlesztés hatásai a biodiverzitásra, illetve az ökológiai hálózat célfajaira és élőhely céltípusaira több 
módon mutatkozik meg, a közlekedés fajtájától függően, mely a jelen Stratégiában szektorokra oszlik: 
Tömegközlekedés, Közúti Közlekedés, Vasúti Közlekedés, Légiközlekedés, Tengeri Közlekedés és a Belvízi 
Közlekedés.  

Az elsődleges hatások az élőhely-fragmentációra, a migrációs útvonalak megszakítására (főként a 
nagyragadozók, kétéltűek és hüllők esetében), a fajok egyedeinek baleseteire a közlekedési eszközökkel való 
ütközések miatt, a környezet (levegő, talaj, földalatti, felszíni és tengeri vizek) szennyeződésére, a 
zajszennyezésre, vibrációs szennyezésre, fényszennyezésre, invazív fajok terjeszkedésére, stb. vonatkoznak.  

A hajózási útvonalak esetében a hatások a vízi és mocsaras élőhelyek degradációjára, a folyó áramlásának 
hidromofrológiai változásaira, a vízminőség változására, a fajok folyamatos zavarására vonatkoznak. 
Légiforgalom esetén a negatív hatások a madarak zavarásában, a földterületnek a repterek bővítésére való 
felhasználásában, a madarak repülőgépekkel való ütközésében és hasonlókban nyilvánulnak meg.  

A tengeri közlekedésben várható fő hatások erőteljesen kötődnek a tengervíz minőségére történő hatásokhoz, a 
kikötőkben való eutrofikációhoz és az invazív fajok terjedéséhez. Mindezek a hatások fokozódnak a már meglévő 
infrastruktúra és különféle közlekedési formák meglévő hatásai miatt is (kummulatív hatás).  

A Főcélok, valamint az összes közlekedési szektorra vonatkozó Specifikus Célok elemzésével megállapítást 
nyert, hogy azok hatása semleges az ökológiai hálózatra, ezért csak az adott területekre való konkrét 
intézkedéseket emeltük ki, az ő hatásukat pedig az ökológiai hálózatra a folytatásban elemeztük.   

Az ökológiai hálózatra való hatásvizsgálat elvégzéséhez, a Stragétiában meghatározott intézkedéseket négy 
kategóriába csoportosítottuk:  

1. Általános intézkedések
2. Fejlesztési intézkedések
3. Vezetési és szervezési intézkedések
4. Térbeli intézkedések.

Az első három kategória tartalmaz minden intézkedést, melyek vagy a közlekedési rendszer szervezésére, vagy 
irányítására, vagy a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére és javítására vonatkoznak, a konkrét projektek 
kiemelése nélkül. Ezekre az intézkedésekre vonatkozóan úgy ítéltük meg, hogy az ökológiai hálózatra semleges 
hatással vannak (0), vagy olyan hatással, mely nem becsülhető meg (?), és a folytatásban szektoronként 
kerülnek felsorolásra, a két fejlesztési intézkedés esetében pedig, melyek potenciálisan hatással lehetnek az 
ökológiai hálózatra: I.1 A Duna és Dráva folyók hajózási útvonalainak javítása Eszékig, valamint I.2 A Száva-folyó 
fejlesztése, elvégeztük a hatásvizsgálatot. 

Az intézkedések utolsó kategóriája konkrét térbeli beavatkozásokat tartalmaz, az intézkedések hatásvizsgálata 
pedig, mely a Térbeli intézkedések kategóriába tartozik, a 9.5.1. alfejezetben került bemutatásra.  

Általános intézkedések 

G.1 Árulogisztikai Nemzeti Koncepció 
G.2 Nemzetközi repterek megközelíthetőségének javítása tömegközlekedés útján. 
G.3 A közlekedési rendszer biztonságának javítása 
G.4 Az intermodalitás megnövelése az utasforgalomban, és az intermodális utasforgalmi csomópontok 
fejlesztése.  
G.5 A különféle közlekedési rendszerek fenntartásának koncepciója 
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G.6 A közlekedési rendszer energiahatékonyságának növelése  
G.7 A közlekedési rendszer átszervezése a nagyobb pénzügyi fenntarthatóság céljából 
G.8 A jogi keret és a tervezési iránymutatások kiigazítása az Európai Unió megfelelő követelményeivel és 
politikáival összhangban  
G.9 A Schengeni Egyezmény követelményeire való felkészülés és azok alkalmazásba való átültetése  
G.10 Az adminisztratív kapacitások / oktatások megnövelése 
G.11 A közlekedési rendszer horvát közvélemény általi megítélésének javítása  
G.12 A közlekedés környezetre gyakorolt hatásának csökkentése  
G.13 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak mérséklése 
G.14 Az adatgyűjtési folyamatok jobbítása 
G.15   A szomszédos országokkal való interoperabilitás megnövelése 

Fejlesztési intézkedések 

Városi, elővárosi és regionális közlekedés 

U.2 Infrastruktúra-fejlesztés 
U.3 Állomások fejlesztése 
U.4 Közlekedési formák szétválasztása – prioritások meghatározása a tömegközlekedésben, szűk 
keresztmetszetek megszüntetése  
U.6 Alternatív üzemanyag töltő állomások 

Vasúti közlekedés 

R.15 Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) beépítése L1, L2 az egyéb vasútvonalakon, 
GSM-R 
R.16 Az egyéb vasútvonalak villamosítása 
R.17 Az egyéb vasútvonalak rehabilitációja, korszerűsítése 
R.18 Regionális közlekedés, kivéve Zágráb és Rijeka között (Split, Varaždin, Osijek, stb.) 
R.19 Fejlesztések és új rendezőpályaudvarok 

Közúti közlekedés 

Ro. 18 A horvát autópályadíj-fizetési rendszer átszervezése 
Ro. 20 Az utak másodlagos és harmadlagos rehabilitációja és összekapcsolása 
Ro. 21 A közúti hálózatban a magas szintű szolgáltatást nyújtó pihenőhelyek koncepciójának fejlesztése 
Ro. 22 Forgalomirányítás és ellenőrzés, forgalomszámlálás és információs rendszer 
Ro. 23 Csomópont-fejlesztési terv 

Légiforgalom 

A.10 Repterek megközelíthetősége 
A.11 Repterek biztonsága 
A.13 A regionális repterek bezárása, vagy szerepmódosítása/tulajdonosváltása 

Tengeri forgalom 

M.1 Intermodalitás és megközelíthetőség javítása 
M.2 A „Tengeri autópályák” projekt végrehajtása 
M.4 Töltőállomások a gázüzemű és öko-hajók üzemanyag-töltéséhez 
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M.5 Hajózhatóság 
M.6 Szigetek elérhetőségének javítása, kikötőfejlesztés 
M.7 Egyéb kikötők fejlesztése (pl. Korčula, Pula…) 
M.14 Speciális célú kikötők fejlesztése (hajóépítő kikötők, jachtkikötők, katonai kikötők, ipari kikötők, halászati 
kikötők, sportkikötők) 
M.16 A kihasználatlan kikötők bezárása, vagy szerepmódosítása/tulajdonosváltása  

Belvízi közlekedés 

I.1 A Duna és Dráva folyókvíziútjának fejlesztése Eszékig* 
I.2 A Száva fejlesztése* 
I.11 Veszélyes anyag terminál, és hulladékgazdálkodási építmények 

Vezetési és szervezési intézkedések 

Városi, elővárosi és regionális közlekedés 

U.13 Viteldíj megfizettetése és közös menetjegy-rendszerek 
U.14 Igény esetén történő tömegközlekedési szolgáltatás bevezetése (On- demand) 
U.15 Menetrendek összehangolása (koordináció) 
U.16 Adminisztratív kapacitások és képzés 
U.17 Új járműpark beszerzése 
U.18 A közlekedés átszervezése 
U.19 Információs platform 
U.20 A közlekedési szektor nonprofit szervezeteinek támogatása 
U.21 Forgalomirányítás, logisztika és tájékoztatás 
U.22 A helyi/regionális Kerettervek áttekintése/frissítése (Masterplan) 

Vasúti közlekedés 

R.26 A vasúti infrastruktúra használati díja beszedésének átszervezése 
R.30 A személyszállító járműpark fejlesztése 
R.31 A teherszállító járműpark fejlesztése 
R.35 A személyszállítás liberalizációja 
R.36 A teherszállítás liberalizációja 
R.38 Az üzletmenet/menetrendek átszervezése 

Közúti közlekedés 

Ro. 35 Az úthálózat újrakategorizálása  
Ro. 36 Végrehajtás 
Ro. 37 Az adatgyűjtési folyamatok fejlesztése 

Légi közlekedés 

A.15 Együttműködés fejlesztése az illetékes regionális hatóságokkal 
A.16 A Croatia Airlines átszervezése 
A.19 Együttműködés a légiközlekedési ágazattal 
A.20 Légiforgalmi irányítás, Egységes Európai Égbolt, SESAR 
A.21 A vevői elégedettségre vonatkozó tudatosság növelése 
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A.22 A repterek pénzügyi fenntarthatóságának növelése 
A.23 Környezetre gyakorolt hatások korlátozása 
A.24 A repterek Keretterveinek felülvizsgálata/frissítése 
A.25 Együttműködés/Megállapodások más nemzetközi repterekkel 

Tengeri közlekedés 

M.17 Együttműködés a hajózási ágazattal 
M.18 Stratégiai hajózás meghatározása 
M.20 A működési terv fejlesztése (hajóirányítás, stb.) 
M.21 Forgalomirányítás IT rendszer segítségével, VTMIS 
M.28 Úszójárművek modernizációja (biztonság, energiahatékonyság és környezetvédelem) 
M.29 Együttműködés/megállapodások más nemzetközi tengeri kikötőkkel 

Belvízi közlekedés 

I.16 Együttműködés a horvát hajózási társaságokkal 
I.18 A belvízi közlekedéssel foglalkozó társaságok támogatása 
I.20 A hajózásbiztonsági ellenőrzést és környezetvédelmi felügyeletet végző hajóflotta növelése Povećanje 
I.21 Együttműködés/megállapodások más nemzetközi kikötőkkel 

Térbeli intézkedések 

Közúti közlekedés 

Ro. 1 Hídal való összeköttetés megépítése Gradiškánál 
Ro. 2 A5 Eszék – magyar államhatár Pécs irányában (TEN-T átfogó hálózat/Vc Páneurópai Közlekedési 
Folyosó) 
Ro. 3 A5 az A3-tól a bosznia-hercegovinai államhatárig (TEN-T átfogó hálózat/Vc Páneurópai Közlekedési 
Folyosó) 
Ro. 4 A7 Križišće - Žuta Lokva (TEN-T átfogó hálózat/adriai-égei irány) 
Ro. 5 A11 Lekenik - Sisak 
Ro. 6 DC 10 Vrbovec - Križevci - Koprivnica – magyar államhatár Kaposvár irányában  
Ro. 7 DC 12 csomópont Vrbovec 2 - Ivanja Reka - Vrbovec - Bjelovar - Virovitica – magyar államhatár Barcs 

irányában  
Ro. 8 A zágrábi vasúti főhálózat átszervezése 
Ro. 9 D2 a szlovén államhatártól a szerb államhatárig 
Ro. 10 A folyami hálózat átszervezése 
Ro. 11 Dubrovnik – montenegrói államhatár 
Ro. 12 Kapacitásnövelés – tömegközlekedési eszközök számára kijelölt sáv Zágráb és Karlovac között 
Ro. 13 Kapacitásnövelés – tömegközlekedési eszközök számára kijelölt sáv a zágrábi elkerülőn  
Ro. 14 A slavonski brodi kikötő megközelíthetőségének javítása 
Ro. 15 A spliti hálózat átszervezése 
Ro. 16 Előkészületek Dubrovnik megközelíthetőségének biztosítására Horvátország schengeni tagsága után 
(Peljesaci híd) 
Ro. 17 Az adriai-égei folyosó csatlakoztatása az autópályára Pločétől Montenegróig 

Vasúti közlekedés 
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R.1 Zágráb – szlovén államhatár Ljubljana irányában (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediterrán Folyosó/ 
Páneurópai Folyosó)  

R.2  Zágráb - Karlovac (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediterrán Folyosó/ Vb Páneurópai Folyosó) 
R.3 Karlovac+ Rijekáig (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediterrán Folyosó/ Vb Páneurópai Folyosó) 
R.4 Rijeka körüli vasúti hálózat 
R.5 Zágráb - Križevci (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediterrán Folyosó/ Vb Páneurópai Folyosó) 
R.6 Križevci – magyar államhatár Budapest irányában (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediterrán Folyosó/ Vb 

Páneurópai Folyosó) 
R.7 Zágráb - Novska (TEN-T alaphálózat/ X Páneurópai Folyosó) 
R.8 Novska – szerb államhatár (TEN-T alaphálózat/ X Páneurópai Folyosó) 
R.9  Magyar államhatár - Eszék – bosznia-hercegovinai államhatár (TEN-T átfogó hálózat/alaphálózat/Vc 

Páneurópai Folyosó) 
R.10 Regionális összeköttetés Vinkovci - Vukovar (TEN-T alaphálózat/csatlakozás a X Páneurópai 
Folyosóhoz) 
R.11 Zágrábi csomópont 
R.14 Zágrábi Központi Vasútállomás 

Légiközlekedés 

A.1 Dubrovnik Reptér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
A.2 Pula Reptér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
A.3 Brač Reptér fejlesztése 
A.4 Mali Lošinj Reptér fejlesztése 
A.5 Eszéki Repőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
A.6 Rijeka Reptér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
A.7 Split Reptér fejesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
A.8 Zadar Reptér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
A.9 Franjo Tuđman Reptér fejlesztése (TEN-T alaphálózat) 

Tengeri közlekedés 

M.8 Rijekai Kikötő specializációja (konténer, folyadékszállítás és LNG terminál) 
M.9 Pločei Kikötő specializációja (konténer és ömlesztett áruszállítás) 
M.10 Dubrovniki Kikötő specializációja (kruzerek) 
M.11 Spliti Kikötő specializációja (RO-RO, utasszállítás és sétahajózás) 
M.12 Zadari Kikötő specializációja (RO-RO, utasszállítás és kruzerforgalom) 
M.13 Šibeniki Kikötő specializációja (kisebb kapacitású hajók és szuper-jachtok) 

Belvízi közlekedés 

I.3 Vukovari Kikötő fejlesztése (TEN-T alaphálózat) 
I.4 Eszéki Kikötő fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
I.5 Slavonski Brodi Kikötő fejlesztése (TEN-T alaphálózat) 
I.6 Sisaki Kikötő fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 
I.7 Többcélú Duna-Száva csatorna megépítése 
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11.5.1 A Stratégia térbeli intézkedéseinek egyes lehetséges hatásai 
Amikor a közlekedési infrastruktúráról van szó, a beavatkozások leginkább csak nagyságuk szerint különböznek, 
illetve ezzel összhangban a behatás erőssége szerint. A beavatkozások nagysága az új közlekedési utak 
megépítésétől a már meglévő utak új forgalmi sáv, kereszteződés, átjáró és hasonló hozzáadásával történő 
rekonstrukciójáig terjednek. A hatások, melyet a közlekedési beavatkozások okozhatnak az ökológiai hálózat 
célfajaira és élőhelyeire, általában hasonló jellegűek. A hatás értékelése függ az adott beavatkozás nagyságától 
és tervezési megoldásától is.  

A HKTÜ Szakmai Irányelvei szerint, a közlekedésépítés ökológiai hálózatra gyakorolt hatásának megítélése 
céljából a beavatkozás hatásának három fő forrását kell megkülönböztetni. Az első forrás az építési munkák 
kivitelezése, a második maga a műtárgy, a harmadik pedig a közlekedés hatása. Az elsődleges hatásforrástól 
függően azok eltérnek intenzitásukban, hatókörükben, tartamukban és jellemzőikben. A hatás általában az 
építési munkák során a legerőteljesebb. Azonban, szintén korlátozott időtartamú is, a beavatkozás nagyságától 
függően. Nagy autópályák építése során a különböző intenzitású munkálatok akár évekig is tarthatnak. Egyszer, 
amikor a munkálatok befejeződnek, az építési fázis hatásai csökkennek, de mégis hosszabb időtartamon 
keresztül jelen maradnak. Másrészt, magának a forgalomnak a hatása leggyakrabban az idő előrehaladtával 
növekszik, és nagyban függ a gépjárművek forgalomsűrűségétől és mennyiségétől.   

Az építés során a következő hatásmódozatok lehetségesek: 

 Földterület-veszteség/területhasználat: Ideiglenesen használt területek (az útpálya elhelyezkedési
területén kívül, üzemi sáv) pl. raktározás, munkagépek elhelyezésének szükségleteire, stb.

 Táj kinézete változik (geomorfológia): A vizuális változások a legnagyobbak az építési munkák során,
tekintettel arra, hogy az építés leggyakrabban nagy mennyiségű talaj áthelyezését igényli. A szerkezet
földalatti részeit be kell ásni, építeni, az építési munkák nagyobb területet igényelnek pl. a raktározáshoz
és a gépek mozgásához, mint maga az útpálya.

 A funkcionális összeköttetés módosul: az építkezés akadályozza az összeköttetést, különösen az
intenzív munkálatok helyszínén.

 Zaj: Az építkezések leggyakrabban nagy zajforrások, mely zaj állandó a munkálatok ideje alatt (pl.
munkagépek működése, stb.), a legnagyobb zaj pedig a robbantási és fúrási munkálatok során
keletkezik.

 Levegőszennyezés: A gépek olyan anyagokat bocsátanak ki, melyek szennyezik a levegőt, por száll a
levegőben, a robbantások nagy mennyiségű porral járnak.

 Vízszennyezés: A munkagépek szabályos működésük során olyan anyagokat bocsátanak ki, melyek
szennyezik a vizet, de lehetséges üzemanyag-, olajcsöpögés, stb.

 Vibrációk: Az építési munkák, kamionok és nagy munkagépek vibrációkat okoznak, melyek robbantás,
vagy fúrás során a legintenzívebbek.

 A hidrológiai rendszer (mennyiség és minőség) módosulása: Az építési munkák ideiglenesen
megzavarhatják a hidrológiai rendszert, előfordulhat, hogy át kell helyezni a földalatti, vagy felszíni vizek
folyását.

Vonalas műtárgy másodlagos struktúrákkal a következő módokon gyakorolhat hatást: 

 Földterület-veszteség/földhasználat: az útpálya által elfoglalt terület tartós használata, de ez jellemző a
másodlagos struktúrákra is, mint amilyenek a segédutak, vízforrás védelmi struktúrák, stb.

 Aszfaltozás: főként útpályák, de másodlagos szerkezetek, pl. segédutak esetén
 A táj kinézete változik: a védművek, hidak és kereszteződések módosítják a táj kinézetét, de a

munkálatok befejezése után az útpályát igyekeznek integrálni az őt körülvevő tájba, ahol az lehetséges
(növényületetés).

 A funkcionális összeköttetés módosul: az útpálya megszakítjatja az összeköttetést (a struktúrától
függően), ha nem hoznak intézkedést ennek enyhítésére. Ekkor az összeköttetés tartósan megszakad.
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 A hidrológiai rendszer módosulása: a műtárgy tartósan meghavarhatja a hidrológiai rendszert, pl.
alapozás miatt, ami hatással van a talajvízre.

A használat során, a közlekedési infrastruktúra a következő módon gyakorolhat hatást: 

 Zaj: A forgalom különböző erejű, intenzitású, jellegű és fekvenciájú zajokat produkál, függően a forgalom
sűrűségétől, ami változhat a napszaktól, de a forgalom fajtájától is, pl csak teherautók, vagy csak
személyautók közlekednek (a vasút által keltett zaj egészen más jellemzőkkel bír a gépkocsiforgalom
által keltett zajhoz képest).

 Légszennyezés: a légszennyező anyagok nagyban függnek a forgalom fajtájától, a járművek
eloszlásától (pr. Kamionok, személyautók), a forgalom sűrűségétől, a sebességkorlátozástól, stb.

 Fény: A nagy jelentőségű utak általában nincsenek kivilágítva, de a közlekedő járművek fényt
bocsátanak ki.

 Vízszennyezés: a forgalom sűrűségétől függően, balesetek veszélyes anyag szállításánál, stb.
 Vibrációk az infrastruktúra használatbavétele után: A vasút okoz legfőképpen vibrációkat, míg a

személyautók nem, a teherautók és kamionok viszont okoznak vibrációkat, de leggyakrabban relatíve
kis mértékben.

 A funkcionális összeköttetés megváltozása: A forgalomsűrűség gyakorta meghatározó tényező, mely
melytől függ, hogy sor kerül-e az összeköttetés megszakadására, vagy sem.

A vonalas műtárgyak építése és használata különböző hatásokkal van az élőhely-típusokra, valamint a növény- 
és állatfajokra. A hatások különböznek a vonalas műtárgy építése és használata fázisában, ahol a hatások az 
építés fázisában általában rövid ideig tartók, a használat fázisában viszont sokkal hosszabb ideig tartanak.  

11.5.1.1 Közúti forgalom 

Intézkedés 
kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 1 Híddal történő összeköttetés Gradiškán 

Intézkedés 
leírása 

A Gradiškánál a Száva-folyó felett épülő híd a magyar országhatár mađarska granica - Virovitica - 
Okučani – bosznia-hercegovinai országhatár (Stara Gradiška) közúti közlekedési folyosó részét 
képezi. Ez az út a meglévő D5 országos főút által kijelölt közlekedési folyosón helyezkedik el, a híd 
pedig szerves részét képezi a Horvátország és Bosznia-Hercegovina között megkötött nemzetközi 
megállapodásnak. Bosznia-Hercegovina már befejezte az autópálya építést Banja Luka (B-H) és 
Gradiška között, azonban meg kell építeni a tervezett hidat, hogy a Bosznia-Hercgovinai autópályát 
össze lehessen kapcsolni a meglévő Zágráb - Lipovac (A3) autópályával. A Gradiškai Határátkelő 
egyike a két legnagyobb határátkelőnek Horvátország/EU és Bosznia-Hercegovina között, a közúti 
forgalom minden típusához.  

Az 
ökológiai 
hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR1000004 Donja Posavina 
HR2001311 A Száva alvízi irányban Hrušćicétől 
HR2000416 Lonjsko polje (Lonja-mező)  

A hatás 
leírása 

A tervezett híd kb. 220 m hosszon a Száva-folyó felett ível át, azzal, hogy a hídnak csak mintegy a 
fele található a HR2001311 Száva alvízi irányban Hrušćicétől és a HR1000004 Donja Posavina 
(Alsó-Szávamente) ökológiai hálózatok területén. Marginálisan, az északi oldalon a híd 
építményének egy része érinti a HR2000416 Lonja-mező ökológiai hálózat területét is (9.1 Kép).   
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11.4 kép: Az ökológiai hálózat területei a Ro1 intézkedéssel tervezett beavatkozás területén 
(Kidolgozta: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
Jelmagyarázat 
A Ro1 intézkedéssel tervezett beavatkozás 
Tervezett 
Meglévő 
A beavatkozás lehetséges hatásának övezete (buffer) 
Az ökológiai hálózat területe (FÉVT) 
Az ökológiai hálózat területe (MVT) 

Magával a hídépítéssel a HR2001311 Száva alvízi irányban Hrušćicétől ökológiai hálózat kb 0,22 
ha területe, melyen az ott található következő élőhelytípusok – 3270 Iszapos partú folyók 
Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. növényzettel, valamint a 91E0 Ártéri erdők (Alno Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) – egy része véglegesen megszűnik. Az építés folyamán sor kerülhet 
az ottani halfajok (balin - Aspius aspius, selymes durbincs - Gymnocephalus schraetser, magyar 
bucó - Zingel zingel, német bucó - Zingel streber, Vladykov-ingola - Eudontomyzon vladykovi, 
nyurga csík - Cobitis elongata, vágócsík - Cobitis elongatoides, halványfoltú küllő - Romanogobio 
vladykovi, leánykoncér - Rutilus virgo) és mészhéjúak (tompa folyamkagyló - Unio crassus) - 
megzavarására is. A hídépítés és az A3 autópálya-csatlakozási szakasz építése során ideiglenesen 
megjelenhetnek az építkezés negatív hatásai (zaj és az élőhelyek egy részének megszűnése) a 
HR1000004 Donja Posavina ökológiai hálózat madárfajaira. Ezen útszakasz használata során 
számítani lehet további negatív hatásokra, madárbalesetek, valamint a madaraknak az újonnan 
épült útszakasztól való eltávolodása formájában.  

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000004 Donja Posavina -1 
HR2001311 A Száva alvízi irányban 
Hrušćicétől -1 

HR2000416 Lonja-mező  0 

Intézkedé Ro. 2 A5 Eszék – magyar államhatár, Pécs irányában (TEN-T átfogó hálózat/Vc Páneurópai 
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s kódja és 
megnevez
ése 

Közlekedési Folyosó) 

Intézkedés 
leírása 

Az A5 autópálya az átfogó TEN-T hálózat és az Vc Páneurópai Közlekedési Folyosó része. Az A5 
autópálya teljes hossza 86,8 km-t tesz ki, és a bosznia-hercegovinai államhatártól, Eszéken és 
Pélmonostoron keresztül, a magyar államhatárig húzódik. Az autópálya különböző szakaszai az 
építés különböző fázisában vannak. A legkorábbi építési fázisban az autópálya Eszéktől a magyar 
államhatárig terjedő szakasza van, az Eszék – Pélmonostor (24,6 km) és a Pélmonostor – magyar 
államhatár (5 km) szakasz. A többi szakasz, mint a Dráva-híd (2,4 km) a tervezett közlekedési 
folyosó részei, építésük folyamatban van. A funkcionális régió koncepcióján keresztül elemezni 
fogjuk a befejezési fázisokat, és a fennmaradó szakaszok építésének időbeli sorrendjét, valamint a 
szükséges műszaki paramétereket, figyelembe véve a várható igényeket, valamint a gazdasági és 
ökológiai szempontokat, pl. azt a tervezett szakaszt, mely a Natura 2000 terület egyes részein halad 
át.  
A Ro2 intézkedésért felelős Minisztérium meghozta az ökológiai hálózat szempontjából való 
elfogadhatóságról szóló Határozatot, az ökológiai hálózat megőrzését és területi egységét 
veszélyeztető káros hatások enyhítésére törvényileg előírt és megállapított intézkedések 
(BESOROLÁSI SZÁM: UP/I 612-07/13-60/63, IKTATÓSZÁM: 517-07-1-1-2-14-12, 2014. június 3.) 

Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 3 Az A5 autópálya az A3 autópályától a bosznia-hercegovinai államhatárig (TEN-T átfogó 
hálózat/Vc Páneurópai Közlekedési Folyosó)  

Intézkedés 
leírása 

Az A5 autópálya az átfogó TEN-T hálózat és az Vc Páneurópai Közlekedési Folyosó részét képezi, 
Svilaj pedig az EU alaphálózatának egyik határátkelőhelyeként szerepel. Az A5 autópálya teljes 
hossza 86,8 km-t tesz ki, és a bosznia-hercegovinai államhatártól Eszéken (Osijek) és 
Pélmonostoron (Beli Manastir) keresztül egészen a magyar államhatárig húzódik. Az autópálya 
különböző szakaszai az építés különböző fázisaiban vannak. A Sredancitól (A3 autópálya) a 
bosznia-hercegovinai államhatárig húzódó szakasz 3,5 km hosszú, és jelenleg építés alatt áll. Ez a 
szakasz magában foglalja a Száva-folyó felett átívelő hidat (660 m hosszú). A híd kivitelezésére 
irányuló szerződés odaítélésére jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban. A szakasz 
folytatása Bosznia-Hercegovinában már elkészült.  
A Ro3 intézkedésért felelős Minisztérium meghozta a környezet és ökológiai hálózat szempontjából 
való elfogadhatóságról szóló Határozatot, az ökológiai hálózat megőrzését és területi egységét 
veszélyeztető káros hatások enyhítésére törvényileg előírt és megállapított intézkedések 
(BESOROLÁSI SZÁM: UP/I 351-03/15-02/16, IKTATÓSZÁM: 517-06-2-1-2-15-16, 2015. november 
2.) 

Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 4 A7 Križišće - Žuta Lokva (TEN-T átfogó hálózat/Adriai-égei irány) 

Intézkedés 
leírása 

Az A7 autópálya (szlovén államhatár - Rupa - Rijeka - Žuta Lokva (A7)) része az átfogó TEN-T 
hálózatnak és az Adriai-égei iránynak. Az A7 autópálya teljes hossza 99 km-t tesz ki, minek során 
az autópálya különböző részei az építés különböző fázisaiban vannak. Az A7 autópálya Rupe 
(szlovén államhatár) és Križišće közötti szakasza már megépült, míg a Križišće - Žuta Lokva 
alszakasz projektfejlesztési fázisban van. Az A7 autópályának fontos szerepe van a horvát 
autópálya-hálózat, az A8 autópálya (Isztriai ipszilon), A6 autópálya (Rijeka – Bosiljevo) és A1 
autópálya (Zágráb – Split) összeköttetésének megteremtésében. Továbbá, figyelemmel az A7 
autópálya nemzetközi jelentőségére, ez az autópálya regionális és helyi szinten is a tengerpart, a 
szigetek, valamint az adriai-égei régió fejlődésének motorjává válhat, és kapcsolatot képezhet az 
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adriai városok és kikötők között. A funkcionális régió koncepcióján keresztül elemezni fogjuk a 
befejezési fázisokat, és a fennmaradó szakaszok építésének időbeli sorrendjét, valamint a 
szükséges műszaki paramétereket, figyelembe véve a várható igényeket, valamint a gazdasági és 
ökológiai szempontokat, különösen pedig az orográfiai jellemzőket, tekintettel a tengerparti relief 
nagyfokú összetettségére.  

Az 
ökológiai 
hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR1000019 Gorski kotar és észak Lika 
HR1000022 Velebit 
HR1000033 Kvarner-szigetek 
HR2000131 Škabac špilja (barlang) 
HR2000190 Vlaška peć (barlang) 
HR2000200 Zagorska peć (barlang) Novi Vinodolskinál 
HR2001154 Orlovac špilja (barlang) 
HR2001357 Krk-sziget 
HR5000019 Gorski kotar és észak Lika 
HR5000022 Velebit Természetvédelmi park 

A hatás 
leírása 

A szakasz elejétől, Križišćétől, a tervezett szakasz az ökológiai hálózat HR2000131 Škabac špilja 
(barlang) területétől mintegy 200 m távolságra halad, majd áthalad a HR2000200 Zagorska peć 
(barlang) Novi Vinodolskinál területén, mintegy 4,5 km hosszon. A szakasz majdnem teljes második 
része az ökológiai hálózat HR1000019 Gorski kotar és észak Lika, valamint HR5000019 Gorski 
kotar és észak Lika területén halad, mintegy 22 km hosszon, valamint részben Senj felett, az 
ökológiai hálózat HR1000022 Velebit és HR5000022 Velebit Természetvédelmi Park területén (11.5 
kép). 

11.5 kép: – Az ökológiai hálózat területei az Ro4 intézkedéssel tervezett beavatozás területén 
(Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
Jelmagyarázat 
Az Ro4 intézkedéssel tervezett beavatkozás 
A beavatkozás lehetséges hatásának övezete (buffer) 
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Az ökológiai hálózat területe (FÉVT) 
Az ökológiai hálózat területe (MVT) 
Az ökológiai hálózat HR2000131 Škabac špilja területe egy tipikus élőhely az Episinus cavernicola 
faj számára, mintegy 125 m-re nyugatra található a jelen intézkedéssel tervezett nyomvonaltól. A 
topográfiai térkép (TK 1:25 000) szerint a barlang bejárata a tervezett nyomvonaltól kb. 280 méterrel 
nyugatra található (11.6 Kép). Tekintettel arra, hogy az ökológiai hálózat e területe viszonylag közel 
van a nyomvonalhoz, a 8310 A nyilvánosság számára nem látogatható barlangok és üregek 
élőhelytípusra való mérsékelten negatív hatás nem zárható ki.  

11.6 kép – Az Ro4 intézkedéssel tervezett beavatkozásnak az ökológiai hálózat HR2000131 
Škabac špilja területéhez képesti elhelyezkedésének bemutatása (Készítette: IRES EKOLOGIJA 
d.o.o., Forrás: Bioportal) 
Jelmagyarázat 
A Ro4 intézkedéssel tervezett beavatkozás 
Az ökológiai hálózat HR2000131 Škabac špilja területe 
Tekintettel arra, hogy a Zagorska peć barlang, mely az ökológiai hálózat HR2000200 Zagorska peć 
területén belül található, több mint 1 km távolságra van a tervezett szakasz nyomvonalától, 
kizárható a negatív hatás a 8310 A nyilvánosság számára nem látogatható barlangok és üregek 
élőhelytípusra (11.7 kép). Mégis, tekintettel arra, hogy az ökológiai hálózat HR2000200 Zagorska 
peć (barlang) Novi Vinodolskinál nemzetközileg fontos földalatti élőhelye a következő fajoknak: 
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis capaccinii i Miniopterus schreibersii, számítani 
lehet mérsékelten negatív hatásra a tervezett szakasz építése és használata során is.  
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11.7 kép: Zagorska peć barlang elhelyezkedése a trevezett nyomvonalhoz képest (Készítette: IRES 
EKOLOGIJA d.o.o., Forrás: HKTÜ, 2017.) 

Jelmagyarázat 
A Zagorska peć barlang az ökológiai hálózat területén belül 
Az Ro4 intézkedéssel tervezett beavatkozás 
Az ökológiai hálózat területei 

Szintén, az ökológiai hálózat HR2000190 Vlaška peć elnevezésű területe, mely a tervezett 
nyomvonaltól mintegy 2,1 km távolságra található, támogatja a 12 egyedből álló Rhinolophus 
ferrumequinum fajt. Az ott élő denevérfaj vonatkozásában, az élőhely egy részének elvesztése 
mellett, a zavaró zajok miatt nem zárható ki a balesetek lehetősége a tervezett út használata során. 
A behatás jelentősége mérsékelten negatív (-1) besorolást kapott. 

11.8 kép: – Az ökológiai hálózat HR2000190 Vlaška peć területe (Készítette: IRES EKOLOGIJA 
d.o.o., Forrás: Bioportal) 
Jelmagyarázat 
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A Ro4 intézkedéssel tervezett beavatozás 
Az ökológiai hálózat területei (FÉVT) 

Az építés során lehetséges a negatív hatás az ökológiai hálózat HR2001154 Orlovac špilja 
területére is, a tervezett munkavégzési sáv műtárgyainak viszonylagos közelsége miatt (11.9 kép).  

11.9 kép: Az ökológiai hálózat HR2001154 Orlovac špilja területe (Készítette: IRES EKOLOGIJA 
d.o.o., Forrás: Bioportal) 
Jelmagyarázat 
Az Ro4 intézkedéssel tervezett beavatkozás 
Az ökológiai hálózat területe (FÉVT) 

A beavatkozás alkalmazása során azon a szakaszon, mely az ökológiai hálózat HR1000019 Gorski 
kotar és észak Lika, valamint a HR5000019 Gorski kotar és észak Lika területein halad át, 
lehetséges jelentősen negatív behatás a célzott madárfajok, valamint – főként – az ott élő 
nagyragadozó fajok populációjának fragmentációjában, valamint funkcionális összeköttetésének 
megszűnésében, az ökológiai hálózat HR5000019 Gorski kotar és észak Lika, valamint HR5000022 
Velebit Természetvédelmi Park területei között. A szakasz áthalad a medvék, farkasok és hiúzok 
számára nagyon alkalmas élőhely területén, így amennyiben nem biztosítjuk a populáció számára a 
megfelelő átjárhatóságot és kommunikációt, számítani lehet a jelentősen negatív hatásra az 
ökológiai hálózat HR5000019 Gorski kotar és észak Lika területén található nagyragadozók 
célfajaira.   

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000019 Gorski kotar és észak Lika -1 
HR1000022 Velebit -1 
HR1000033 Kvarner-szigetek  0 
HR2000131 Škabac špilja (barlang) -1 
HR2000190 Vlaška peć (barlang) -1 
HR2000200 Zagorska peć (barlang) Novi 
Vinodolskinál -1 

HR2001154 Orlovac špilja (barlang) -1 
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HR2001357 Krk-sziget  0 
HR5000019 Gorski kotar és észak Lika -1 
HR5000022 Velebit Természetvédelmi Park -1 

Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 5 A11 Lekenik – Sisak 

Intézkedés 
leírása 

Az A11 autópálya (Zágráb – Sisak) építés alatt áll, illetve egy szakasz már befejezésre került. Az 
autópálya teljes hossza Zágráb és Sisak között 48,1 km-t tesz ki. A következő tervezett szakasz, a 
Lekenik – Sisak hossza 10,8 km. Az utolsó szakasz a Sisak – Mošćenica kell, hogy legyen, melynek 
építését az előző szakaszok befejezése után fogjuk vizsgálni. A további tanulmányokban elemezni 
fogjuk a befejezés fázisait, és a fennmaradó szakaszok építésének időbeli sorrendjét, figyelemmel 
az intermodalitásra, valamint a szükséges műszaki paraméterekre, tekintettel a várható igényekre, 
valamint a gazdasági és ökológiai szempontokra. 

Az 
ökológiai 
hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR1000003 Turopolje 
HR2000415 Odransko polje 
HR2000642 Kupa 

A hatás 
leírása 

Az A11 autópálya utolsó szakasza teljes hosszában áthalad az ökológiai hálózat HR1000003 
Turopolje ás HR2000415 Odransko polje területein (11.10 kép). A tervezett összekötő utak a Sisaki 
csomópont után az ökológiai hálózat HR2000642 Kupa területén haladnak.  
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11.10 kép: Az ökológiai hálózat területe az Ro5 intézkedéssel tervezett beavatkozás területén 
(Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Jelmagyarázat 
Az Ro5 intézkedéssel tervezett beavatkozás 
A11 
Összekötő utak 
A beavatokzás lehetséges hatászónája (buffer) 
Az ökológiai hálózat területe (FÉVT) 
Az ökológiai hálózat területe (MVT) 

Mérsékelten negatív hatás várható a beavatkozás használatakor az ökológiai hálózat HR1000003 
Turopolje területének madárfajaira, zajszennyezéssel és fényszennyezéssel.  
Az összekötő utak építésekor, melyek az ökológiai hálózat HR2000642 Kupa területén haladnak át, 
vagy mellette helyezkednek el, negatív hatás következhet be az építkezés során, a vízfolyások 
szennyezése és a célélőhelyek elvesztése formájában. 

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000003 Turopolje -1 
HR2000415 Odransko polje  0 
HR2000642 Kupa -1 

Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 6 DC 10 Vrbovec - Križevci - Koprivnica – magyar államhatár Kaposvár irányában 

Intézkedés 
leírása 

A DC10 főút előzetesen A12 autópályaként került kategorizálásra. Az A12 autópálya részben 
megépített autópálya Horvátország középső részén, Zágrábtól északkeletre, Vrbovec város 
irányában. A kétpályás út 23 km hosszon az A4 autópálya és Sveta Helena között került 
megépítésre. A DC10 főút az ún. „Drávamenti ipszilon” nyugati ágát képezi, minek során a terv az, 
hogy a keleti ág legyen a DC12, és hogy összekösse Zágrábot a magyar államhatárral, Kaposvár 
irányában. A folyosót több szakaszra osztották, és a tervdokumentáció (tervek és engedélyek) a 
elkészültség különböző fokán van, ami szakaszról szakaszra változó.   

Az 
ökológiai 
hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR1000008 Bilogora és Kalničko gorje (Kalniki hegység) 
HR1000014 a Dráva-folyó felső szakasza (Donja Dubrava és Terezino polje között) 
HR2001404 Glogovnica 
HR5000014 A Dráva-folyó felső szakasza (Donja Dubrava és Terezino polje között) 

A hatás 
leírása 

A tervezett szakasz kb. 8 km hosszon áthalad az ökológiai hálózat HR1000008 Bilogora i Kalničko 
gorje területén, amivel jelentősen fragmentálja az ökológiai hálózat területét, tartósan megszűnnek 
a madarak által használt élőhelyek, továbbá az építés, valamint a használat során is arra lehet 
számítani, hogy negatív hatása lesz a célzott madárfajokra, zajszennyezés és fényszennyezés 
formájában.  
Tekintettel arra, hogy a Križevci és Koprivnica közötti szakasz azon része, mely átvágja az ökológiai 
hálózat HR1000008 Bilogora és Kalnički hegység Velika Mučna településig, már előkészület alatt 
állnak, a nyomvonal pedig a meglévő közlekedési infrastruktúrát (közút és vasúti sínpár), a tervezett 
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szakasz építése, valamint használata miatti hatás mérsékelten negatívnak tekintendő.  
A terep konfigurációja lehetővé teszi elnyújtott nyomvonal kivitelezését, mely síkvidéki területen 
került elhelyezésre, a megfelelő átjárókkal a létező vízfolyások, utak és vasúti vágányok felett. 
A negatív hatás az ökológiai hálózat HR1000014 A Dráva-folyó felső szakasza (Donja Dubrava és 
Terezino polje között), HR2001404 Glogovnica és HR5000014 A Dráva-folyó felső szakasza (Donja 
Dubrava és Terezino polje között) területén, lehetséges az építés során, a vízfolyások 
beszennyezésével. Mégis, tervi szinten a létező vízfolyások esetleges szennyezésének 
megakadályozása érdekében a szakasz teljes területén óvintézkedésként zárt rendszerű 
vízelvezetést kell beépíteni, valamint víztisztító berendezést – szeparátort és lagunát.  

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000008 Bilogora és Kalniki hegység -1 
HR1000014 A Dráva-folyó felső szakasza (Donja 
Dubrava és Terezino Polje között) -1 

HR2001404 Glogovnica 0 
HR5000014 a Dráva-folyó felső szakasza (Donja 
Dubrava és Terezino Polje között) -1 

Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 7 DC 12 főút, Vrbovec 2 csomópont - Ivanja Reka - Vrbovec - Bjelovar - Virovitica – 
magyar államhatár Barcs irányába 

Intézkedés 
leírása 

A DC12 főút az ún. „Drávamenti ipszilon” keleti ágát képviseli, aminek során a terv az, hogy a 
nyugati ág a DC10 legyen, és hogy összekösse Zágrábot a magyar államhatárral, Pécs irányába. 
jelenleg csak a Vrbovec 2 csomópont kész, valamint a DC12 főút (nyugati) kezdeti szakasza. A 
közlekedési folyosó fennmaradó része néhány szakaszra oszlik, a tervdokumentációk (terv és 
engedélyek) készültségi foka pedig szakaszról szakaszra eltér. A funkcionális régiók koncepcióján 
keresztül eldöntjük a fennmaradó szakaszok befejezési fázisait és építésük időbeli sorrendjét, 
valamint a szükséges műszaki paramétereket, tekintettel a várható igényekre, valamint a gazdasági 
és ökológiai szempontokra. 

Az 
ökológiai 
hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR1000008 Bilogora és Kalniki hegység 
HR1000012 A viroviticai (Verőce) cukorgyár ülepítői 
HR1000014 A Dráva-folyó felső szakasza (Donja Dubrava és Terezino polje között) 
HR1000009 A Česma melletti halastavak 
HR5000015 A Dráva-folyó középső szakasza (Terezino polje és Donji Miholjac között) 
HR2001281 Bilogora 
HR2000441 Nartai halastavak 

A hatás 
leírása 

A tervezett DC12 főút kb. 18 km hosszon az ökológiai hálózat HR1000009 Česma melletti 
halastavak madárvédelmi szempontból jelentős területén, valamint kb. 24 km hosszon a 
HR1000008 Bilogora és Kalniki hegység területén halad át. (11.11 kép). A HR1000012 Verőcei 
cukorgyár ülepítők és a HR1000014 a Dráva-folyó felső szakasza (Donja Dubrava és Terezino polje 
között) a beavatkozás lehetséges hatásterületén belül taláhatók, de nem számítunk arra, hogy 
hatással lenne a zónák célfajaira, a beavatkozás távolsága miatt. A fajok és élőhelyek 
szempontjából különleges természetmegőrzési területen a tervezett kb. 9 km hosszon halad át, az 
ökológiai hálózat HR2001281 Bilogora területén. A tervezett nyomvonal nagyobb része a zóna 
peremén halad, de nem zárható ki a negatív hatás, mely a célzott élőhelytípusok és/vagy célfajok 
(Bombina variegata és Euplagia quadripunctaria) elvesztésében nyilvánul meg.  
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11.11 kép: Az ökológiai hálózat területei az Ro6 intézkedéssel tervezett beavatkozás területén 
(készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
A tervezett nyomvonal legközelebbi pontja kb. 1 km-re északra halad el az ökológiai hálózat 
HR2000441 Nartai halastavak területe mellett, így az építés, valamint a használat során sem 
zárhatók ki a szennyeződések negatív hatásai a célzott élőhelytípusra 3130 Kétéltűek élőhelyei 
Isoeto-Nanojuncetea, a hozzájuk tartozó célfajokkal.  
Jelentős negatív hatás várható a madár célfajokra az ökológiai hálózat HR1000009 Česma melletti 
halastavak területein, tekintettel az élőhely egy részének elvesztésére, a terület funkcionális 
összeköttetésének megváltozására, a használat során lehetséges szennyeződésekre, a 
zajszennyezés és fényszennyezés miatti zavarásra.  

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000008 Bilogora és Kalniki hegység -1 
HR1000012 A viroviticai (Verőce) cukorgyár ülepítői  0 
HR1000014 A Dráva-folyó felső szakasza (Donja 
Dubrava és Terezino polje között)  0 

HR1000009 A Česma melletti halastavak -1 
HR2001281 Bilogora -1 
HR2000441 Nartai halastavak -1 
HR5000015 A Dráva-folyó középső szakasza 
(Terezino polje és Donji Miholjac között)  0 

 

Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 8 A zágrábi főhálózat átszervezése 

Intézkedés 
leírása 

Zágráb a Horvát Köztársaság fővárosa, és a fő közlekedési folyosók csomópontja. Jelenleg minden 
autópálya-folyosó a zágrábi elkerülőn keresztül van összeköttetésben, mely Horvátország 
legnagyobb forgalmi terhelésű útja. Vizsgáljuk egy új autópálya, „Zágrábi Körgyűrű” építését, 
Pojatno – Horvati – Ivanić Grad – Sveti Ivan Zelina között, a tranzitforgalom átirányítása céljából. 
További tanulmányok szükségesek a „Zágrábi Körgyűrűhöz”, melyekben meghatározzuk az 
alkalmazandó kapacitásokat, összeköttetést és műszaki paramétereket, figyelembe véve a várható 
igényeket és a gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontokat. A fő úthálózatot a városon belül 
szintén át kell szervezni, figyelembe véve a funkcionális régiók koncepciójában kiszámított 
hatásokat.    

Az 
ökológiai 

HR1000003 Turopolje 
HR2000415 Odransko polje 
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hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR2000589 Stupnički lug 
HR2001311 A Száva-folyó Hrušćica alatti szakasza 
HR2001506 A Száva folyó Zágráb feletti szakasza 

A hatás 
leírása 

Az ezen intézkedéssel tervezett beavatkozás áthalad az ökológiai hálózat a madárvédelem 
szempontjából jelentős HR1000003 Turopolje szakaszán, kb. 4,5 km hosszon (11.12 kép). 
Közvetlenül áthalad az ökológiai hálózat Száva-folyón található két területén, a HR2001311 A 
Száva-folyó Hrušćica alatti szakasza és a HR2001506 A Száva-folyó Zágráb feletti szakasza, 
valamint az ökológiai hálózat HR2000415 Odransko polje és HR2000589 Stupnički lug területei 
mellett.  

11.12 kép: Az ökológiai hálózat területei a Ro.8 intézkedéssel tervezett beavatkozás területén 
(Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
Jelmagyarázat 
Az Ro.8 intézkedéssel tervezett beavatkozás 
A beavatkozás lehetséges hatászónája (buffer) 
Az ökológiai hálózat területei (FÉVT) 
Az ökológiai hálózat területei (MVT) 

A negatív hatás az ökológiai hálózat HR1000003 Turopolje területére nem tekinthető jelentősen 
negatívnak, mivel a tervezett beavatkozás a terület északi széle mentén halad, és a hatások 
enyhítő intézkedésekkel csökkenthetők. A negatív hatás HR2000415 Odransko polje terület 
célfajaira és élőhelyeire nem zárható ki az építés és használat során, elsősorban pedig az élőhelyek 
és hozzátartozó fajok fenntartása szempontjából fontos vizek szennyeződésének lehetősége miatt. 
Az építés során a szakasz azon részén, mely elhalad az ökológiai hálózat HR2000589 Stupnički lug 
területe mellett, lehetséges a célélőhelyek, valamint a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) célfaj 
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károsodása a munkaövezeten belül. A használat során negatív hatás nem várható. 
A Száván átívelő híd építése során nem hárható ki az építési munkálatok negatív hatása az 
ökológiai hálózat HR2001311 A Száva-folyó Hrušćica alatti szakasza és HR2001506 A Száva folyó 
Zágráb feletti szakasza területein.  

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000003 Turopolje -1 
HR2000415 Odransko polje -1 
HR2000589 Stupnički lug -1 
HR2001311 A Száva-folyó Hrušćica alatti szakasza -1 
HR2001506 A Száa-folyó Zágráb feletti szakasza -1 

Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro. 9 D2 főút a szlovén államhatártól a szerb államhatárig 

Intézkedés 
leírása 

A D2 egy létező főút a tranzitforgalom számára, Horvátország északi részén. Nyugaton a Dubrava 
Križovljanska, szlovén határon található határátkelőtől, Varazsdon, Eszéken, Vukováron keresztül 
egészen a horvát-szerb államhatáron található Ilok - Bačka Palanka hídig húzódik. A D2 
nyomvonalának legnagyobb része párhuzamosan fut a Dráva-folyóval (Dráva-menti főút). A 
teherforgalom nagyon nagy volumenének releváns intenzitása hatással van a meglévő nyomvonal 
jellemzőire, amivel nyilvánvalóan csökken a biztonság szintje. Új folyosót tervezünk a D2 számára, 
de a funkcionális régiók koncepcióján keresztül kerülnek meghatározásra a fennmaradó szakaszok 
építésének fázisai és azok időbeli sorrendje, ahogy a szükséges műszaki paraméterek is, tekintettel 
a várható igényekre, valamint gazdasági és ökológiai szempontokra. 

Az 
ökológiai 
hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR1000011 Grudnjak és Našice halastavak 
HR1000012 Verőcei cukorgyár ülepítői 
HR1000013 Drávai tározók 
HR2000372 Duna - Vukovar 
HR2000368 Peteranec 
HR2000570 Crni jarki 
HR2000571 Đurđevački peski 
HR2000572 Kloštarski (Kalinovački) peski 
HR2000672 Zovje 
HR2001005 Starogradački Marof 
HR2001088 Mala Dubrava - Vučedol 
HR2001307 Dráva - tározók 
HR2001416 Brezovica-Jelik 
HR2001500 Pusztai élőhelyek Bapskánál 
HR2001501 Pusztai élőhelyek Opatovacnál 
HR2001502 Pusztai élőhelyek Šarengradnál 
HR2001004 Stari Gradac - Lendava 
HR2001086 Brezniki halastó (Našicei halastó) 
HR2001329 A Papuk-hegy körüli patakok 

A hatás 
leírása 

A D2 főút Ormož és Varaždin (Varazsd) között tervezett szakasza elhalad az ökológiai hálózat 
HR1000013 Drávai tározók és HR2001307 Dráva – tározók területe mellett, így az építkezés idején 
várhatók pontenciálisan negatív hatások zaj, szennyezés és hasonlók formájában. Ezek a hatások 
ideiglenesek és mérsékelten negatívnak tekinthetők. A tervezett nyomvonal egy része, 1,5 km 
hosszon, áthalad az ökológiai hálózat HR2001416 Brezovica-Jelik területén, melynek során a 
célzott élőhelytípus 91E0* Ártéri erdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) egy részének 
tartós elvesztése következhet be. Az ökológiai hálózat e területén áthaladó, tervezett 
nyomvonalának az élőhely-térképpel való összehasonlításával (11.13 kép) megállapítottuk, hogy az 
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ezen intézkedés végrehajtásával a célzott élőhelytípus egy kisebb része elveszne (az Nemzeti 
Élőhely-osztályozás6 szerint a térképen E.2.1.-ként jelölve), kb. 350 m hosszon.  

11.13 kép: Az Ro9 intézkedéssel tervezett nyomvonal egy része, mely áthalad az ökológiai hálózat 
HR2001416 Brezovica-Jelik területén (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
Jelmagyarázat 
HR2001406 Brezovica-Jelik 
Élőhely-térkép 
C23/C22/E31 Közép-európai mezofil rétek/Közép-európai láprétek/Vegyes gyertyános tölgyesek és 
tiszta gyertyánerdők 
D12 Kontinentális, kivételes esetben part menti területek mezofil sövényei és cserjései 
E21 Fekete éger és kőris ártéri erdők 
E31 Vegyes gyertyános tölgyesek és tiszta gyertyánerdők 
E92 Tűlevelű ültetvények 
E93 Lomblevelű fa ültetvények 

6 Horvátul: NKS 
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I21/J11/I81 Megművelt terület mozaikok / Aktív falusi területek / Közösségi nem termelő művelt 
zöldterületek 
I31 Intenzív művelésű szántók összevont területeken 
J11 Aktív falusi területek 
Drávamenti autóút (Ro9) 

Kb. 2 km hosszon a nyomvonal az ökológiai hálózat HR1000011 Grudnjak és Našice halastavak, 
valamint HR2001086 Brezniki halastó (Našicei halastó) területe mellett halad el, ahol lehetségesek 
negatív hatások a madár célfajokra és a vidrára, az építés során az ő háborgatásuk formájában, de 
a használat során zajszennyezés és fényszennyezés formájában is. Mindkét terület mintegy 200 m-
re található a tervezett útpálya tengelyétől. Mintegy 80 m hosszon a tervezett nyomvonal átszeli az 
ökológiai hálózat HR2001329 Papuk-hegy körüli patakok területét, ami miatt negatív hatásra kell 
számítani a célzott élőhelyek és a hozzájuk tartozó célfajok szennyeződése miatt. A nyomvonal 
Vukovárnál húzódó részén az közvetlenül az ökológiai hálózat HR2001088 Mala Dubrava - Vučedol 
területe mellett halad el, ahol fennáll a veszélye a célzott élőhelytípus 9160 Sub-atlanti és közép-
európai tölgyesek és gyertyános-tölgyesek Carpinion betuli károsodásának a tervezett szakasz 
építése során. A Horvátországi Élőhelyek Térképével (11.14 kép) való összehasonlítással 
megállapítottuk, hogy a tárgyi szakasz elég távol van az ökológiai hálózat e területének célzott 
élőhelyétől, így a negatív hatás kizárható. 
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11.14 kép: A Ro9 intézkedéssel tervezett nyomvonal része, mely áthalad az ökológiai hálózat 
HR2001088 Mala Dubrava – Vučedol területén (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
Jelmagyarázat: 
HR2001088 Mala Dubrava – Vucedol 
Élőhelytérkép 
C22 Közép-európai láprétek 
E31, Vegyes gyertyános tölgyesek és tiszta gyertyán erdők 
I31 Intenzív művelésű szántók összevont területen 
I81 Közösségi nem termelő művelt zöldterületek 
J21 Városközpontok 
J22 Városi lakóterületek 
Drávamenti autóút (Ro9) 

Mintegy 220 m hosszon a tervezett útpálya áthalad az ökológiai hálózat HR2001500 Pusztai 
élőhelyek Bapskánál területén, amivel tartósan módosulna a 6240* Szubpannonn sztyepprétek 
(Festucion vallesiacae) célzott és elsődeleges élőhelytípusa, ami jelentősen negatív hatást képvisel 
(11.15 kép). A nyomvonal áthelyezésével, vagy magasabbra helyezésével (völgyhíd) a jelentősen 
negatív hatás csökkenne. 

11.15 kép: A Ro9 intézkedéssel tervezett nyomvonal része, mely áthalad az ökológiai HR2001500 
Pusztai élőhelyek Bapskánál területén (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
Jelmagyarázat 
HR2001500 Pusztai élőhelyek Bapskánál 
Élőhelytérkép 
E93 Lomblevelű fa ültetvények 
I21/J11/I81 Megművelt terület mozaikok / Aktív falusi területek / Közösségi nem termelő művelt 
zöldterületek 
I31 Intenzív művelésű szántók összevont területen 
J11 Aktív falusi területek 
J11/J13 Aktív falusi területek / Urbanizált falusi területek 
Drávamenti autóút (Ro9) 
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Az ökológiai hálózat HR1000012 A verőcei cukorgyár ülepítői, HR2000372 Duna – Vukovar, 
HR2000368 Peteranec, HR2000570 Crni jarki, HR2000571 Đurđevački peski, HR2000572 
Kloštarski (Kalinovački) peski, HR2000672 Zovje, HR2001005 Starogradački Marof, HR2001501 
Pusztai élőhelyek Opatovacnál, HR2001502 Pusztai élőhelyek Šarengradnál és HR2001004 Stari 
Gradac – Lendava területei eléggé távol vannak a tervezett nyomvonaltól, így a Ro.9 intézkedés 
hatása ezekre semlegesnek tekintendő (11.16 kép). 

11.16 kép: Az Ro.9 intézkedéssel tervezett beavatkozás területe, mely áthalad az ökológiai hálózat 
területein (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000011 Grudnjak és Našice halastavak -1 
HR1000012 A verőcei cukorgyár ülepítői  0 
HR1000013 Drávai tározók -1 
HR2000372 Duna - Vukovar  0 
HR2000368 Peteranec  0 
HR2000570 Crni jarki  0 
HR2000571 Đurđevački peski  0 
HR2000572 Kloštarski (Kalinovački) peski  0 
HR2000672 Zovje  0 
HR2001005 Starogradački Marof  0 
HR2001088 Mala Dubrava - Vučedol 0 
HR2001307 Dráva - tározók -1 
HR2001416 Brezovica-Jelik -1 
HR2001500 Pusztai élőhelyek Bapskánál -2 
HR2001501 Pusztai élőhelyek Opatovacnál  0 
HR2001502 Pusztai élőhelyek Šarengradnál  0 
HR2001004 Stari Gradac - Lendava  0 
HR2001086 Brezniči halastó (Našicei halastó) -1 
HR2001329 Papuk-hegy körüli patakok -1 
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Intézkedé
s kódja és 
megnevez
ése 

Ro10 A rijekai hálózat átszervezése 

Intézkedés 
leírása 

A rijekai út csomópontja egyike a horvátországi utak fő csomópontjainak és fontos szerepe van a 
horvát autópálya-hálózat összekapcsolásában: az A7 összeköti az A8 autópályát (Isztriai ipszilon) 
és az A6 autópályát (Rijeka – Bosiljevo). A Rijekai Kikötő az egyik legfontosabb horvát kikötő (a 
TEN-T alaphálózat alapkikötője), így a kikötő fejlesztését össze kell hangolni a közúti fejlesztéssel. 
A tervezett nyugati konténer-terminál Rijekában összeköttetésben van a tervezett D403 országos 
főúttal. A rijekai elkerülő az A7 autópála része, és az egyik legnagyobb forgalomsűrűségű út 
Horvátországban. Az úthálózat további javításának céljából új közlekedési folyosót tervezünk a 
városon kívül az A7 autópála számára, a következő szakaszon: Permani – Grobničko polje (A6) – 
Križišće. Krk-sziget északi részét úgy terveztük, mint a Rijekai Kikötő lehetséges további 
fejlesztésének részét. Krk-szigetre szintén tervezzük a D102 állami főút egy új közlekedési 
folyosójának megépítését, ami egy új hidat is magában foglal. Mindezeket az intézkedéseket 
koordinálni kell Rijeka város belső úthálózatának átszervezésével, figyelembe véve a közösségi 
közlekedés, kerékpározás és gyaloglás iránti igényt, a kikötő fejlődését és a folyamatban résztvevő 
más fontos résztvevők fejlesztési terveit, mint amilyenek a vasúttársaságok. Ezen okokból kifolyólag 
további elemzésekre van szükség a funkcionális régiók koncepciójának figyelembevételével, hogy 
megállapíthassuk a végleges intézkedéscsomagot, valamint a szükséges műszaki paramétereket, 
figyelemmel a várható igényekre, valamint gazdasági és ökológiai szempontokra.  

Az 
ökológiai 
hálózat 
területei, 
melyekre 
az 
intézkedés 
végrehajtá
sa hatással 
lehet 

HR1000018 Učka és Ćićarija 
HR1000019 Gorski kotar és észak Lika 
HR2000131 Škabac špilja (barlang) 
HR2000146 Velika špilja Permaniban (barlang) 
HR2000601 Učka Természetvédelmi Park 
HR2000643 Obruč 
HR2000658 Rječina 
HR2001487 Bakar – Meja 
HR5000019 Gorski kotar és észak Lika 

A hatás 
leírása 

360



11.17 kép: Az Ro10 intézkedés hatálya (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 
Jelmagyarázat 
A Ro.10 intézkedés hatálya 
A lehetséges hatási zóna (buffer) 
Az ökológiai hálózat területei (FÉVT) 
Az ökológiai hálózat területei (MVT) 

A rijekai hálózat egy része az ökológiai hálózat HR1000019 Gorski kotar és észak Lika, HR2000643 
Obruč, HR2000658 Rječina és HR5000019 Gorski kotar és észak Lika területeinek szélén halad el, 
aminek során mérsékelt negatív hatás várható a célfajokra és élőhelyekre e területeken, az építés 
során történő megzavarás, valamint az út használata során a megnövekedett zaj, és az esetleges 
állatbalesetek formájában. Az ökológiai hálózat HR1000018 Učka és Ćićarija, HR2000131 Škabac 
špilja, HR2000146 Velika špilja Permaniban, HR2000601 Učka Természetvédelmi Park és 
HR2001487 Bakar – Meja területeihez kapcsolódóan nem várható negatív hatás, mivel azok elég 
távol vannak a tervezett utaktól.   

A hatás 
jelentőség
ének 
értékelése 

HR1000018 Učka és Ćićarija 0 
HR1000019 Gorski kotar és észak Lika -1 
HR2000131 Škabac špilja (barlang) 0 
HR2000146 Velika špilja Permaniban 
(barlang) 0 

HR2000601 Učka Természetvédelmi Park 0 
HR2000643 Obruč -1 
HR2000658 Rječina -1 
HR2001487 Bakar – Meja 0 
HR5000019 Gorski kotar és észak Lika -1 
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Kihatás 
leírása 

Ábra.11.17  Ro10 intézkedés kerete (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Folyóhálózat egy része az következő ökológia halózatok szélét metci: HR1000019 Gorski kotar és eszak Lika, 
HR2000643 Obruč, HR2000658 Rječina és HR5000019 Gorski kotar és észak Lika, ennek során várható a 
mérsékelt negatív kihatás a célzott fajtákra és élőhelyekre ezen a területen, mely építkezés során zavargás, 
illetve az útvonal használatában zaj nüvekdésével és esedleges kásoodásokkal nyilvánul meg. A HR1000018 
Učka i Ćićarija, HR2000131 Škabac špilja, HR2000146 Velika špilja u Permanima, HR2000601 Park prirode 
Učka és HR2001487 Bakar  ökológia halózatokban nem várható  negatív kihatás mert távol vannak a útvonal 
építésétől.  

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR1000018 Učka i Ćićarija 0 

HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika -1 

HR2000131 Škabac špilja 0 

HR2000146 Velika špilja u Permanima 0 

HR2000601 Park prirode Učka 0 

HR2000643 Obruč -1 

HR2000658 Rječina -1 

HR2001487 Bakar – Meja 0 

HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika -1 
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Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

Ro. 11 Dubrovnik – Montenegró állami határ 

Intézkedés 
leírása 

A Dubrovnik és a Montenegó állami hatá közötti koridór külömböző építkezési fázisokban van, egyes 
szakaszok fügvényében. Ezen koridór kiépítésével elkellene kerülni a Dubrovniki repülőteret.A funkcionális 
régió konceptumán leresztül értéklésre kerül a befejezés fázisa és az építkezési időrend, valamint a 
szükséges műszaki paraméterek, figyelembe véve a várható igényeket valamint a gazdasági és ökológiai 
szempontokat.   

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR2001010 Paleoombla – Ombla 

Kihatás 
leírása 

A tervezett szakasz kb. 9 km hosszában áthalad a HR2001010 Paleoombla – Ombla ökológia halózaton 
keresztül (Ábra.11.18). 

Ábra.11.18 Ro.11 intézkedés kerete (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o.) 

Negatív kihatás várható az építkezés során,  abban hogy a célzot denevér falyták élőhelyeinek feltételeit 
megzavárják, különösen azon a részen amely azon barlangok közelben haladnak amelyek a célzot denevér 
falyták jelentős élőhelyének vannak mínősítve (Vilina špilja és Močiljska špilja). Barlangok melyek célzoit 8310 
tipusu előhelynek van minősítve, nyilvánosságra zárt barlangok és odúk  a HR2001010 Paleoombla – Ombla 
ökológia halózatban, a tervezett szakasz közelében vanak a Vilina špilja ési Močiljska špilja barlangok 
(Ábra.11.19). A Močiljska špilja barlang kb. 320 méterre keletre van a tervezet szakasztól, a Vilina špilja 
barlang pedig kb. 220 m észak-keletre az útvonaltól. A barlangok távolsága miatt a 8310 tipusu előhelyre a 
kihatás kizárható. . 
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Ábra.11.19 A HR2001010 Paleoombla – Ombla  ökológia halózatban lévő barlangok 8310 tipusu előhelynek 
van minősítve,  nyilvánosságra zárt barlangok és odúk  elhelyezése az  Ro11 intézkedés keretén belül 

tervezet utvonalla szemben (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o., Forrás: HAOP, 2017.) 

Az útszakasz használata folyamán várható negatív kihatás a a célzot denevér falytákra, azok  károsodás 
lehtőségével, zaj és fény szennyeződéssel, és ezért az intézkedés a HR2001010 Paleoombla – Ombla 
ökológia halózatra mérsékelt negatív kihatássav van minősítve.  . 

Kihatás 
jelentőségé

nek 
értékelése 

HR2001010 Paleoombla – Ombla -1 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

Ro. 12  Kapacítás növelése – tömegközlekedési sáv  Zágráb és Karlovac között 

Intézkedés 
leírása 

A Zágráb és Karlovac közöt haladó közúti koridór az európai úthalózatban van a nemzetközi és regionális 
jelentősége illetve a Rijekából (Fiume) a kontinent közepébe vezető irány miatt. A Zűgráb és Karalovac közötti 
szakasz egyike a horvátországi autópályák hálózatában, igen rosz környezeti szabványokkal.  A 
megvalósíthatósági tanulmány a kapacítás korlátai a pályadíj fizetés rendszere miatt van.  

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR1000001 Pokupski bazen 

HR2001335 Jastrebarski lugovi 

HR2000450 Ribnjaci Draganići 

Kihatás 
leírása 

A tömegközlekedési sáv építése alatt várható mérsékelt negatív kihatás a célzott fajtákra a HR1000001 
Pokupski bazen, HR2001335 Jastrebarski lugovi és HR2000450 Ribnjaci Draganići ökológiai halózat 
területein.  
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Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR1000001 Pokupski bazen -1 

HR2001335 Jastrebarski lugovi -1 

HR2000450 Ribnjaci Draganići -1 

 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

Ro. 13 Kapacítás növelése – tömegközlekedési sáv a Zágrábi körgyűrűn 

Intézkedés 
leírása 

A Zágrábi körgyűrű legforgalmassabb útvonal Horvátországban és a forgalom színtje álandóan növekszik. A 
zágrábi körgyűrű egyes szakaszain szükséges tömegközlekedési sávokat építeni. A funkcionális régiók 
koncepcióján keresztül elemzésre kerül a kapacitás növelés lehetősége, a fázisok értekelése és az építési 
időrend, valamint a műszaki paraméterek meghatározása, figyelembe véve a várható igényeket valamint a 
gazdasági és ökológiai szempontokat, illetve a más kozlekedési eszközok fejlesztésének tervezését.    

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice  

Kihatás 
leírása 

Tekintettel, hogy a már létező útvonal bővítéséről van szó, nem várható jelentősebb kihatás a HR2001311 
Sava nizvodno od Hrušćice ökológiai halúzat területén, stratégiai szinten. 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice 0 

 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

Ro. 14 Slavonski Brod kikötő megközelítésének javítása 

Intézkedés 
leírása 

Slavonski Brod, a Száva folyó legfontosabb kikötője, egyetlen Horvátország belföldi vizeken fekvő folyami 
kikötő, a Száva folyón lévő kikötő TEN-T hálózat összetevő eleme, A kikötő és a mellete lévő vállakozási 
övezet fejlesztését koordinálni kell a többi közlekedési infrastruktura, különösen a közúti fejlesztéssél. NPM 
jelzi a  Slavonski Brod. kikötő jó megközelíthetőség. 

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice  

Kihatás 
leírása 

A tervezett útvonal kb. 700 méterre északra van a HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice ökológiai hálózat 
területétől, ezért a  Ro.14 intézkedéstől nem várható negatív kihatás az ökológiai hálózatra.  
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Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice 0 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

Ro. 15 Split hálózatának átszervezése 

Intézkedés 
leírása 

Split Horvátország fő turisztiaki központok egyike. Idegenforgalom mely hajó kőrutazásokkal van 
összefüggésben, lényeges kapcsolatban van a közúti hálózattal mert az idény alatt nagy megterheléseket 
okoz az szárazföldi közlekedési hálózatra is. Ezért szükséges a Split úthálózatának atszervezése, figyelembe 
véve a tömegközlkedést és a város, a kikötő és más közlekedési rendszerek – mint a vasúti hálózat, tervezet 
fejlődését. Egyike a jövendőbelit intézkedések között a spliti körgyűrű: Trogir – Split – Omiš építése, amely a 
regionális és a helyi forgalom éredkében tervezett. Egyes szakaszok külömböző epítkezési fázisokban van. A 
Trogir – Split közötti szakasz már kész, a Splitől vezető bekötőút az A1-es autópályával még építkezés alatt 
áll.  

A funkcionális régiók koncepcióján keresztül megállapításra kerül avégleges intézkedési csomag, a műszaki 
paraméterek, figyelembe véve a várható igényeket valamint a gazdasági és ökológiai szempontokat. 

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora 

HR1000029 Cetina 

HR2001352 Mosor 

HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio 

HR2001376 Područje oko Stražnice 

HR3000126 Ušće Cetine 

Kihatás 
leírása 

Potenciál kihatés a HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora ökológiai hálózatban lévő célzott madár 
fajtákra, illetve a HR2001376 Stražnice ökológia hálozat területén lévő denevér fajtára (hegyesorrú egérfülű 
denevér - Myotis blythii) lehtséges a kihatás, tekintettel a fragmentacióra és a lakhelyek feltételeinek 
változására a tervezett szakaszok építése miatt.  
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Ábra.11.20  Ro.15 intézkedés kerete (Készítette: IRES EKOLOGIJA d.o.o) 

Az útvolnál átmenetele miatt a HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio ökológia házat területén keresztűl  
negatív kihatással lehet a célzott 8210-es tipusú álőhelyre (8210 Karbonatne stijene sa hazmofitskom 
vegetacijom /  Karbonátos kőzetek hazmfit növényzettel). 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora -1 
HR1000029 Cetina -1 
HR2001352 Mosor  0 
HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio -1 
HR2001376 Stražnice körüli terület -1 
HR3000126 Cetina Delta  0 

 
Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

Ro. 16 Dubrovnik hozzáférhetőség előkészítés Horvátország Schengeni csatlakozása után (Pelješki 
most / Peljesaci híd /) 

Intézkedés 
leírása 

Nagy távolságok megközelítése a középtávú forgatókönyvben természetesen a repülőtéren keresztűl 
valósítható meg, miközben annak érdekében, hogy megtaláljuk az optimális megoldást, hogy a  horvát terület 
ezen része kapcsolódjék az ország többi részével, már elkészültek bizonyos vizsgálati elemzések. Az 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány amely a Horvátország déli részének a többi horvát területtel való 
összekötésével foglakozott, mind a legoptimálisabb összekötetési megoldást a Peljesac-híd építését találta. 
Egy további megvalósíthatósági tanulmány ismét elemzi majd, sokkal részletesebb szinten, összekötés 
minden lehetőségét ezen a területen, figyelembe véve az adott funkciót, valamint a szükséges műszaki 
paramétereket, figyelembe véve a várható igényeket és a gazdasági, társadalmi és ökölógiai szempontokat. 

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR1000036 Srednjedalmatinski szigetek i  Pelješac 
HR1000031 Delta Neretva 
HR2001364 JI dio Pelješac 
HR3000163 Stonski kanal 
HR3000167 Solana Ston 
HR4000015 Malostonski zaljev 
HR5000031 Delta Neretve 

Kihatás 
leírása 

Ezen intézkedésen belüli végrehajtásokból éredő lehetséges kihatások várhatók az építkezés alatt, valamint a 
későbbi használat során, tenger szennyeződésének formájában a HR4000015 Malostonski zaljev, 
HR3000163 Stonski kanal, HR3000167 Solana Ston ökológiai hálózatokban. A híd használata negatív 
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kihatással lehet a célzott madárfajokra HR100003 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac és a HR1000031 Delta 
Neretve ökológia házot területén belül. Megfelelő technológiák kiválasztása a végrehajtási eljárásban, illetve a 
és újabb csapadékvíz kérdésének megoldásával foglalkozó későbbi tanulmány mérsékelné a kihatást a 
HR4000015 Malostonski zaljev, HR3000163 Stonski kanal, HR3000167 Solana Ston területekre. Az Ro.16 
intézkedés teljes kerete negatív kihatással lesz az élőhelyek fragmetációja által, illetve a forgalom növelésével 
okozott zaj és fény szennyeződéssel, valamint károsodások miatt a HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i 
Pelješac és a HR2001364 JI dio Pelješca ökölógiai hálózat területén.   
Ez az intézkedés által előirányzott beavatkozásra (Most kopno – Pelješac s pristupnim cestama / Híd a 
szárazföld és a Pelješac félsziget között, bekötőutakkal együtt/) az illetékes minisztérium már hozott 
határozatot, a környezet és az ökológiai hálózat tekintetében való elfogadhatóságáról, a környezetre és az 
ökológiai hálózatra vonatkozó törvényben előírt és megfogalmazott enyhítési intézkdések alkalmazásával, a 
természetvédelmi és ökológiai hálózat integritásának megőrzésének céljából. (KLASA: UP/I 351-03/15-02/59, 
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-15, kelt 2015. október 30-án). A Sparagovići – Doli közötti országút szakaszra is 
meg lett hozva a környezet és az ökológiai hálózat tekintetében való elfogadhatóságáról szóló határozat 
(KLASA: UP/I 351-03/15-02/76, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-13, kelt 2016. április 26-án). 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac -1 
HR1000031 Delta Neretve -1 
HR2001364 JI dio Pelješca -1 
HR3000163 Stonski kanal -1 
HR3000167 Solana Ston -1 
HR4000015 Malostonski zaljev -1 
HR5000031 Delta Neretve  0 

11.3.1.2 Vasúti közlekedés 
A vasúti közlekedésben meghatározott intézkedések főként a meglévő vasúti folyosók fejleszésére vonatkoznak, 
ezért elemezésre kerültek az intézkedés illetve a vasút használatábó eredő kihatások, összhangban a 
közlekedés várható növelésével.  Az intézkedésnek következő negatív kihatásai lettek azonosítva:   a zaj, a 
rezgés, a baleset során keletkező környezetszennyezés, illetve a célfajok károsodása és a fényszennyezés. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése 

R1. Zagreb – Állami határ Szlóvéniával Ljubljana irányába (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediteráns 
koridór/ Páneurópai koridór) 

Intézkedés leírása 

M101 a TEN-T alaphálózat és a RH1 koridór része, valamint egyike a Zágráb irányába vezető fó 
nemzetközi utvonalok közűl   és egyetlen városi TEN-T alap hálózat csomópontja Horvátországban. Az 
RH1 folyosó történelmileg is legfontosabb volt a nagytávolságú szemforgalom szempontjából. Mivel a 
jövendőbeli forgatókönyv, mint például a Horvátország csatlakozás a Schengeni övezethez ezen a 
vasútvonalon növekszik majd a forgalom mértékét. Független attol, hogy ezen a pályaszakaszon 
bizonyos tevékenységek fejlesztése folyamatban van, jelenleg az a tény, hogy az M101 vasútvonal 
egyes részein 60 km/h sebességkorlátozás van.  Funkcionális régiók konceptum keretén belül 
értékelésre kerülnek azok a műszaki követelmények amelyeket teljesíteni kell a kapacitásban, 
sebességkorlátozásnál, figyelembe véve a gazdasági és a környezeti szempontokat. Mivel ez a pálya 
fontos teherszállítás szempontjából is, meg kell felelnie az alábbi minimális műszaki kritériumoknak: 
tengelyterhelés (tömeg tengelyenként) 22,5 t /tengely; a fogadó és továbbító pálya hasznos hossza 750 
m, ERTMS.  

Intézkedés kódja 
és elnevezése R.2 Zagreb – Karlovac (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediteráns koridór/ Páneurópai koridór-Vb) 

Intézkedés leírása 

Koridór mely összeköti Zágrábot és Rijekát elsősorban a teherszállítás miatt, illetve részben a  külvárosi 
forgalom miatt lényeges. Az elemzés azt mutatja, hogy az külvárosi forgalom elsősorban az Zágráb és 
Karlovac közötti szakasz utal. Jelenleg a M202 vonal ezen része főleg egypályás, ami korlátozza a 
potenciális kapacitás növelését. Várható, hogy ennek a vasútvonalnak teherforgalom szempontjából 
közép- és hosszú távon majd növekszik jelentösége, tekintettel hogy Rijekát a TEN-T hálózatban fő 
horvát kikötőjének definiáljuk. A további tanulmányok majd elemzik a tervezett sebességet és kapacitás 
igényeket, figyelembe véve a gazdasági és a környezeti szempontokat. A kapacitás növelse mellett, a 
teherszállításra még szükség hogy a vasútvonal megfeleljen az alábbi kritériumoknak: tengelyterhelés 
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(tömeg tengelyenként) 22,5 t / tengely; a fogadó és továbbító pálya hasznos hossza, illetve a logisztikai 
rendszer konceptusa, ERTMS. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése R.3 Karlovac+ Rijekáig (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediteráns koridór/ Páneurópai koridór-Vb) 

Intézkedés leírása 

Az elemzés azt mutatja, hogy a koridór ezen része, mely összeköti Zágrábot és Rijekát főleg a 
teherszállításra szolgál.  Jelenleg a M202 vonal ezen része egypályás és villamosított, míg az egyes 
szakaszokon a sebességkorlátozás 50 km/h. Tekintettel hogy Rijekát a TEN-T hálózatban fő horvát 
kikötőjének definiáljuk ezért várható hogy ennek a vasútvonalnak teherforgalom szempontjából közép- 
és hosszú távon majd növekszik jelentösége. Ezér ennek a szakasznak eleget kell tennie az alábbi 
műszaki elvárásoknak: tengelyterhelés (tömeg tengelyenként) 22,5 t / tengely; a fogadó és továbbító 
pálya hasznos hossza, illetve a logisztikai rendszer konceptusa, ERTMS. A további tanulmányok majd 
elemzik a tervezett sebességet és kapacitás igényeket, figyelembe véve a gazdasági és a környezeti 
szempontokat.  

Intézkedés kódja 
és elnevezése R.4 Vasúti hálózat Rijeka körül 

Intézkedés leírása 

Az előzetes elemzések szerint lehetséges egy esetleges átszervezés a Rijeka vasúti csomóponton, 
külvárosi vonalak bevezetésével, ahol előnyt élvezne az áttérés a személyigépkocsik használatáról a 
vasút használatára. A további elemzések majd kivizsgálják a vasút kapacitását,  figyelembe véve a 
logisztikai koncepciót és a Rijekai kikötő terminál kapacitását. A fennmaradó kapacitás felhasználható 
regionális utasszállításra. A Szlovéniával való kapcsolat javítását össze kell hangolni az R.2 és az R.3. 
intézkedésekkel. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése R.5 Zagreb – Križevci (TEN-T alaphálózat/TEN-T Mediteráns koridór/ Páneurópai koridór-Vb) 

Intézkedés leírása 

M102 és M103 vasútvonalak a  TEN-T alaphálózat és a RH1 koridór része és egyike a Zágráb irányába 
vezető nemzetközi vonalaknak, Horvátország egyetlen városi csomópont a TEN-T vasúti hálózatban. 
RH1 folyosó történelmileg is legfontosabb volt a nagytávolságú szemforgalom szempontjából (2012. 
évben több mint  59.000 személyszállító vonat közlekedett Zágráb és Dugog Selo között). Tekintettel 
hogy, a jövendőbeli forgatókönyv szerint miután Horvátország csatlakozik a Schengeni övezethez ezen 
a vasútvonalon növekszik majd a forgalom mértéke. Független attol, hogy ezen a Dugo Selo és Novska 
közötti szakaszon bizonyos fejlesztések folyamatban vanak, a tény az hogy mindkét vasútipálya egyes 
részein 50 km/h sebességkorlátozás van. Funkcionális régiók konceptum keretén belül értékelésre 
kerülnek azok a műszaki követelmények amelyeket teljesíteni kell a kapacitásban, 
sebességkorlátozásnál, figyelembe véve a gazdasági és a környezeti szempontokat. Mivel ez a pálya 
fontos teherszállítás szempontjából is, meg kell felelnie az alábbi minimális műszaki kritériumoknak: 
tengelyterhelés (tömeg tengelyenként) 22,5 t /tengely; a fogadó és továbbító pálya hasznos hossza 750 
m, ERTMS. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése 

R.6. Križevci – Állami határ Magyarországgal Budapest irányába (TEN-T alaphálózat/TEN-T 
Mediteráns koridór/ Páneurópai koridór-Vb) 

Intézkedés leírása 

Az elemzés azt mutatja, hogy a koridór ezen része, mely Zágrábot és Rijekát Magyarországon keresztűl 
összeköt Kelet-Európával, különössen lényeges a teherszállításra szempontjából, de részben a 
küvárosi vasúti forgalomra is. Magyarország jelen pillanat tevékenykedik ezen koridór 
továbbfejlesztésén (GYSEV vasútvonalak fejlesztése Szekesfehervárnál –Boba páyafejlesztés). 
Jelenleg az M201 vasútvonal ezen része egypályás és villamosított, míg az egyes szakaszokon a 
sebességkorlátozás 80 km/h. Tekintettel hogy Rijekát a TEN-T hálózatban fő horvát kikötőjének 
definiáljuk ezért várható hogy ennek a vasútvonalnak teherforgalom szempontjából közép- és hosszú 
távon majd növekszik jelentösége. Ezért és tekintettel hogy ez a szakasznak az alaphálózat és a TEN-T 
koridó része, eleget kell tennie az alábbi műszaki elvárásoknak: tengelyterhelés (tömeg tengelyenként) 
22,5 t / tengely; a fogadó és továbbító pálya hasznos hossza 750 m, ERTMS.  
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Intézkedés kódja 
és elnevezése R.7 Zagreb – Novska (TEN-T alaphálózat / Páneurópai koridór X) 

Intézkedés leírása 

M102 és M103 vasútvonalak a  TEN-T alaphálózat és a RH1 koridór része és egyike a Zágráb irányába 
vezető nemzetközi vonalaknak, Horvátország egyetlen városi csomópont a TEN-T vasúti hálózatban.  
RH1 folyosó történelmileg is legfontosabb volt a nagytávolságú szemforgalom szempontjából (2012. 
évben több mint  59.000 személyszállító vonat közlekedett Zágráb és Dugog Selo között). Tekintettel 
hogy, a jövendőbeli forgatókönyv szerint miután Horvátország csatlakozik a Schengeni övezethez ezen 
a vasútvonalon növekszik majd a forgalom mértéke. Független attol, hogy ezen a Dugo Selo és Novska 
közötti szakaszon bizonyos fejlesztések folyamatban vanak, a tény az hogy mindkét vasútipálya egyes 
részein 50 km/h sebességkorlátozás van. Funkcionális régiók konceptum keretén belül értékelésre 
kerülnek azok a műszaki követelmények amelyeket teljesíteni kell a kapacitásban, 
sebességkorlátozásnál, figyelembe véve a gazdasági és a környezeti szempontokat. Mivel ez a pálya 
fontos teherszállítás szempontjából is, meg kell felelnie az alábbi minimális műszaki kritériumoknak: 
tengelyterhelés (tömeg tengelyenként) 22,5 t /tengely; a fogadó és továbbító pálya hasznos hossza 750 
m, ERTMS. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése R.8 Novska – Állami határ Szerbijával (TEN-T alaphálózat / Páneurópai koridór X) 

Intézkedés leírása 

M105 a TEN-T alaphálózat és a RH1 koridór része, valamint egyike a Zágráb irányába vezető fó 
nemzetközi utvonalok közűl és egyetlen városi TEN-T alap hálózat csomópontja Horvátországban. Az 
RH1 folyosó történelmileg is legfontosabb volt a nagytávolságú szemforgalom szempontjából. Mivel a 
jövendőbeli forgatókönyv, mint a Horvátország csatlakozás a Schengeni övezethez, illetve a szomszéd 
országok EU csatlakozása, példáúl Szerbia, ezen a vasútvonalon növeli a forgalmat. Jelenlega az M105  
vasútvonal két pályás Novska és Tovarnik között, amely az alaphalózatban határáttkelőhelynek van 
megépítve Horvátország és Szerbia között. A további tanulmányok majd értékelik azokat a műszaki 
követelmények amelyeket majd teljesíteni kell, figyelembe véve a gazdasági és a környezeti 
szempontokat. Mivel ez a pálya fontos teherszállítás szempontjából is, meg kell felelnie az alábbi 
minimális műszaki kritériumoknak: tengelyterhelés (tömeg tengelyenként) 22,5 t /tengely; a fogadó és 
továbbító pálya hasznos hossza 750 m, ERTMS.  

Intézkedés kódja 
és elnevezése 

R.9 Állami határ Magyarországgal – Eszék – Állami határ Bosznia ás Hercegovinával (TEN-T 
átfogó hálózat/ alaphálózat / Páneurópai koridór Vc) 

Intézkedés leírása 

M303 vasútvonal TEN-T alaphálózat része Horvátországban, a Slavonski Šamac az alaphalózatban 
határáttkelőhelynek Bosznia ás Hercegovinával. A M301 és a M302 vasútvonalak átfogó hálozathoz 
tartoznak, de alkalmazásra kerül mint kapcsolat Bosznia ás Hercegovina – Horvátország – 
Magyarorszák között, kísérve a  Vc Páneurópai koridórt. NPM azt mutatja, hogy jelenleg forgalomra 
nincs igény. A lehetséges Ennek a nemzetközi folyosó jeletősége megnő, ha a Schengeni határ 
megváltóztatja a jelenlegi helyét. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése 

R.10 Regionási összeköttetés Vinkovci – Vukovár (TEN-T alaphálózat/ csatlakozás a Páneurópai 
koridórra X) 

Intézkedés leírása 

Az M601 Vinkovci – Vukovar útvonal összekötő vasútvonalként fog szolgálni, amely összeköti az RH1 
útvonalat a  TEN-T alaphálózat egyetlen belföldi horvát kikötőjével a Dunán, Vukovárrall. A jövendőbeli 
forgatókönyvek a vukovári kikötő fejlestésével kapcsolatban növeli majd a teherforgalom jelentőségét 
ezen a vasútvonalom közép- illetve hosszútávon. A további tanulmányok majd értékelik azokat a 
műszaki követelmények amelyeket majd teljesíteni kell, figyelembe véve a gazdasági és a környezeti 
szempontokat. Mivel ez a pálya fontos teherszállítás szempontjából is, meg kell felelnie az alábbi 
minimális műszaki kritériumoknak: tengelyterhelés (tömeg tengelyenként) 22,5 t /tengely; a fogadó és 
továbbító pálya hasznos hossza 750 m, ERTMS. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése R.11 Zágrábi csomópont 
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Intézkedés leírása 

A horvát vasúti hálózat jelenlegi konfigurációja és az a tény, hogy Zágráb az egyetlen városi csomópont 
a TEN-T alaphálózatban, tanúskodik a horvát főváros fontosságáról a teljes közlekedési rendszerben. 
Annak érdekében, hogy a vasúti közlekedés fontossági szerepe növekedjen a regionális integrációban 
és a városi közlekedési rendszerben, a további tanulmányok elemezni fogják azokat az egyedi 
feltételeket amelyeket majd teljesíteni kell. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése R.14 Zágrabi főpályaudvar 

Intézkedés leírása 

Zágrábi főpályaudvarnak kulcsszerepe kell hogy legyen, nemcsak a hosszú távú közlekedésben, hanem 
a helyi és regionális forgalomban. Ezért valószínűleg szükséges lesz felújítani a meglévő 
megközelítéseket és a platformokat, valamint átszervezni az utasok mozgását a pályaudvaron belül és 
kívül, egy modális csomópont érdekében. Konkrét technikai követelmények a további tanulmányok 
eredménye lesz, amely figyelembe veszi majd a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok. 

Az R1, R2, R3, R4 ,R5, R8, R9, R10 és R11 intézkedések a már meglévő szakaszokon lévő forgalom növekedésére 
vonatkoznak. Mint már említettük, bizonyos negatív hatásokat lehet előrelátni célzott fajokra az ökológiai hálózat területén, 
elsődlegessen olyan formákban, mint a  mozdony ütközés által okozott pusztitás, a vasútvonal növeli a zajt és a rezgéseket, 
illetve a balesetek miatt lehetséges a környezetszennyezés is. Ezeket a hatásokat enyhíteni lehet enyhítő intézkedésekkel, 
így a kihatások az ökológiai hálózatra mérsékelten negatívnak (-1) tekinthetők.  

Az R11 intézkedésnél, a Zágrábi csomópontnál valószínülega várható a negítív kihatás a HR2000589 Stupnički lug ökológiai 
hálózatra, amennyiben az intézkedés keretén belül egy ujabb vasútvonal szakaszol épülnének.  

Az  R6 i R7 intézkedésekre  ökológiai hálózat tekintetében való elfogadhatóságának vizsgálata által eljárása megtörtént és 
az illetékes minisztérium kiadott két határozatot, hogy a tervezett projekt efogadható a környezetre és az ökológiai hálózatra, 
természetvédelmi enyhítő intézkdések alkalmazása mellet (KLASA: UP/I 351-03/14-02/59, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-09, 
kelt 2015. március 16-án és KLASA: UP/I 351-03/18-02/27, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-23, kelt 2017. február 23-án) 

Az R.14 Zágrábi főpályaudvar intézkedésnek, a tervezet beavatkozások nagy távolsága miatt nem lesz kihatása az ökológiai 
hálózatra (0). 

11.3.1.3 Légi közlekedés 
Mjerama Stratégiai intézkedésekkel nincs előrelátva újabb repulőterek építése, amelyekek negatív kihatás lenne  az 
ökológiai hálózat megőrzésére és integrítására. nije predviđena izgradnja novih zračnih luka što bi imalo negativan utjecaj na 
ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Mégis az intézkedésem többsége a létező kapacítások bővítésére és/vagy 
bizonyos elemek (leszállási fényjelző rendszer és hasonlók) építéset.  

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.1 Dubrovniki repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés leírása 

Adria tengerpart egyik fő célpontja Dubrovnik. Dubrovniki repülőtér fő problémaja a főszezonban történő 
alacsony átengedőképessége (szűk keresztmetszet). Tekintettel a jellemzőire és földrajzi 
elhelyezkedésére és azért mert a környező területtel egy enklávét képez, fenn kell tartani és javítani 
közlekedési kapcsolatokat, hogy biztosítva legyen a jó osszekötetése. Tervezett intézkedések közé 
tartozik a már meglevő közlekedési/ infrastruktúrális kapacitások novelése, a meglévő szolgáltatás 
minőség szintjének fenntartása érdekében, illetve a szűk keresztmetszet csökkentése/ megszüntetése, 
a meglévő pályaszerkezetek és létesítmények felújítása és újjak építése, amelyek szükségesek a 
repülőtér biztonságos és zavartalan működésére, illetve a környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, 
az energiahatékonyság növelése, valamint a szükséges berendezések és eszközök beszerzése. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR2000946 Snježnica i Konavosko polje 
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Kihatás leírása 

Ezen intézkedés végrehajtásával lehetséges a negatív kihatás a célzott denevérfajtákra ((Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus) az 
ökológiai hálózatban, tekintetében hogy a Dubrovniki repülőtér határos az HR2000946 Snježnica és 
Konavle ökológiai hálózat területével. További negatív hatás A repülőtér meglévő közlekedési 
kapacitások bővítése további négativ hatásokat okoz, a fényszennyezést amelyre érzékenyek a 
denevérek, zaj növekedését, és közvetlenül pusztulásokat okozhat ha a denevérek a repülőgéppel 
ütköznek. 

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR2000946 Snježnica i Konavosko polje -1 

 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.2 Pulai repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés leírása 

A Pulai repülőter fontos ezen régió távolról való hozzáférhetőség szempontjából. A repülőtér forgalma 
szezonális ami az infrastruktúra miatt szük keresztmetszetet okozhat. Meg kell vizsgálni, két fontos 
működési szempontot, amelyek magába foglalják: 

1) a szolgáltatás minősége, elsősorban a szomszédos nemzetközi repülőterekkel való 
versenyképessége miatt  

2) a biztonság és a működési kapacitás közötti egyensúlyt. 

Ezek a szempontok, többek között hangsúlyozzák annak a repülőtér kapacitás novelésének 
szükségességét, egyes elemek: leszálási fényjelző rendszer, futópályák, kötények (gép megállók), 
terminálok és a hozzáférés korszerűsítésével. A funkcionális régiók konceptusán keresztül 
meghatározásra kerül ezen intézkedések megvalósíthatósága és a prioritások, figyelembe véve a 
környezeti követelményeket és a tényleges igényeket, valamint a lehetőségeket a várható igény szerint.  

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR1000032 Akvatorij zapadne Istre  

HR2000522 Luka Budava - Istra 

Kihatás leírása 

A Pulai repülőtér kapacitásának növelése hátrányosan befolyásolhatja a célzott madárfajokat az  
HR1000032 Akvatorij zapadne Istre ökológiai hálózat területén, de ez a hatás a távolság miatt (kb 4 km) 
elfogadhatónak tekinthető. A célzott élőhelyre 9340 (Quercus ilex) az HR2000522 Luka Budava - Isztria, 
ökológiai hálózat területén, a negatív hatás is elfogadhatónak tekinthető, mert nincsennek előrelátva 
olyan tevékenységet, amely sértenék az ökológiai hálózat területét.  

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR1000032 Akvatorij zapadne Istre 0 

HR2000522 Luka Budava - Istra 0 

 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.3 Brač szigeti repülőtér fejlesztése 

Intézkedés leírása 
A Brači repülőtér fejlesztése azért van tervbe véve, hogy javitsa a Brač sziget távolról való 
hozzáférhetőség és ez által a közep Dalmácia összekötetését is, összhangban a különböző biztonsági 
követelmények és a közlekedési igényeket. Az elemzés azt mutatja, hogy szükséges az ICAO  3C kód , 
illetve az CAO, az EASA valamint a nemzeti szabványok  megfelelőségének elérése. A funkcionális 
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régiók konceptusán keresztül meghatározásra kerül ezen intézkedések megvalósíthatósága és a 
prioritások sorrendje, figyelembe véve a környezeti követelményeket és a tényleges igényeket, valamint 
a lehetőségeket a várható igény szerint. A kifutópálya meghosszabbítása végre lett hajtva az 
intézkedésre vonatkozó hatásvizsgálati eljárás, és határozat  lett meghozva, hogy a beavatkozás az 
ökológiai hálózatra elfogadható.  

 Az intézkedés nem lát elő olyan tevékenységeket, amelyek kihatással lehetnének az ökológiai 
hálózatra. 

 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.4 Mali Lošinj szigeti repülőtér fejlesztése 

Intézkedés leírása 

A Mali Lošinj repülőtér fejlesztése tervezett azért hogy javitsa a Malog Lošinj sziget távolról való 
hozzáférhetőség és ez által az észak Dalmácia összekötetését is, összhangban a különböző biztonsági 
követelmények és a közlekedési igényeket. Az elemzés azt mutatja, hogy szükséges a futópálya, 
köténya (gép megálló) és a terminál bővítése. A funkcionális régiók konceptusán keresztül 
meghatározásra kerül ezen intézkedések megvalósíthatósága és a prioritások sorrendje, figyelembe 
véve a környezeti követelményeket és a tényleges igényeket, valamint a lehetőségeket a várható igény 
szerint.  

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR1000033 Kvarnerski otoci 

Kihatás leírása 

Mali Lošinj repülőtéren, a futópálya, a köténya (gép megálló) és a terminál bővítésével várhatóan 
mérsékelt negatív hatással van a célzott madárfajokra a HR1000033 Kvarnerski otoci ökológiai hálózat, 
területén, elsősorban a repülőgéppel való ütközésükből eredő pusztulás, a fényszennyezést és zaj 
növekedés formájában. Tekintettel arra, hogy erre az intézkedésre már megvan a helyszíni engedély, 
mely magábafoglalja a környezet- és természetvédelmi követelményeket, ezen intézkedések kihatása 
az ökológiai hálózatra mérsékelten negatívnak tekinthető. 

A légi forgalom növekedése Mali Lošinj sziget területén különösen hátrányosan érintheti a célzott 
ragadozó fajokat, amelyek használják a légtért: Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Circaetus gallicus, 
Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco vespertinus  és Pernis 
apivorus. A légi közlekedés káros hatással lehet a vándorló daru madarakra is (Grus grus). 

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR1000033 Kvarnerski otoci -1 

 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.5 Eszéki repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés leírása 

Regionális és a távoli helyekkel való kapcsolatok, a nemzeti összetartozás, a Eszéki repülőtér 
bővítésének fő okai, figyelembe véve a teherforgalmat, a többi közlekedési eszköz együttes hatása 
miatt. A funkcionális régiók konceptusán keresztül meghatározásra kerülne a  megvalósítható 
intézkedések és a prioritások sorrendje, figyelembe véve a környezeti követelményeket és a tényleges 
igényeket, valamint a lehetőségeket a várható igény szerint.  
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Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje 

Kihatás leírása Az Eszéki repülőtér bővítésének nem lesz kihatása az HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje 
ökológiai hálózat területése, sem a célzott madár fajokra, tekintettel hogy a távolság 8 km-nél nagyobb. 

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje 0 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.6 Rijekai repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés leírása 

Rijeka repülőtér jelentős utasforgalom növekedése mutat és további lehetőséget nyújt a teherforgalom 
számára rijekai kikötő miatt. A kötény, az operatív eszközök és irányítótorony berendezések felújítása/ 
bővítése/ cseréje folymatban van. Felsoroltak a repülőtéri fejlesztésének és az ICAO, az EASA és a 
nemzeti szabványoknak való megfelelés tervének része. Az energiahatékonyság és a 
környezetivédelem érdekében tervben van megvalósítani a következő projekteket: naperőmű építése, 
az utasterminál homlokzat felújítása és a szennyvíztisztítóüzem készítése. A funkcionális régiók 
konceptusán keresztül meghatározásra kerül ezen intézkedések megvalósíthatósága és a prioritások 
sorrendje, figyelembe véve a környezeti követelményeket és a tényleges igényeket, valamint a 
lehetőségeket a várható igény szerint. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR1000033 Kvarnerski otoci 

HR2001357 Otok Krk 

Kihatás leírása 
A Rijekai repülőtér fejlesztésével esedékes a kihatás növelése a célzott madár fajtákra az HR1000033 
Kvarnerski otoci ökológiai hálózatban és a HR2001357 Otok Krk ökológiai hálózat területén lévő célzott 
denevér fajokra. A negatív hatás a fényszennyezés növekedésével és a célzott álatfajok pustulásán, 
valamint a használat során növekvő zaj által mutatkozna.   

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR1000033 Kvarnerski otoci -1 

HR2001357 Otok Krk -1 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.7 Split repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés leírása 

Dubrovnik repülőtérhez hasonló szintű forgalommal a Spliti az ország második legfontosabb hozzáférési 
pont a dalmát tengerparton, amikor az utasforgalomról van szó. E repülőtér  fő problémája az alacsony 
átengedőképessége (szűk keresztmetszet) a főszezonban, az idény csucsán. A szárazföldi és légi 
épitmények bővítésével, amelyek kivitelezés alatt vannak, megoldódik a  szezonalitás problémája és a 
szolgáltatás minőség kérdése.  

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora 

HR2001363 Zaleđe Trogira 
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Kihatás leírása 

A Spliti repülőtér szárazföldi és légi épitményeinek bővítése negatív kihatással lehet a célzott madár 
fajtákra az  HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora ökológiai hálózatban, valamint a  HR2001363 
Zaleđe Trogira ökológiai hálózat trületén élő nagy patkósdenevér-re ( (Rhinolophus ferrumequinum). A 
negatív hatás a fényszennyezés növekedésével és a célzott álatfajok pustulásán, valamint a használat 
során növekvő zaj által mutatkozna.   

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora -1 

HR2001363 Zaleđe Trogira -1 

 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.8 Zadar repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés leírása 

A repülőtér bővítésének  fő oka  a Közép-Dalmácia távoli helyekről való elérhetősége.  Az elemzések 
azt mutatják, hogy a beruházásokat a közlekedési és az infrastrukturális kapacitások fejlestésére kell 
összpontosítani, hogy befogadhatja a ICAO 4E kódos repülőgépek is. A funkcionális régiók 
konceptusán keresztül meghatározásra kerül ezen intézkedések megvalósíthatósága és a prioritások 
sorrendje, figyelembe véve a környezeti követelményeket és a tényleges igényeket, valamint a 
lehetőségeket a várható igény szerint. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR1000024 Ravni kotari 

HR2001361 Ravni kotari 

Kihatás leírása 

Zadar repülőtér mintegy 300 méterre nyugatra fekszik HR1000024 Ravni kotari ökológiai hálózattól, 
illetve mintegy 3,5 km-re északra HR2001361 Ravni kotari ökológiai hálózattól,  ezért nem zárható ki a 
negatív kihatás a célzott madárfajok és denevérekre az ökológiai hálózat területén. Mivel a már meglévő 
terherésről van szó, a kihatást mérsékelten negatívnak minősíthető, az előírt enyhítési intézkdések 
mellet. 

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR1000024 Ravni kotari -1 

HR2001361 Ravni kotari -1 

 

Intézkedés kódja 
és elnevezése A.9  Franjo Tuđman repülőtér fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés leírása 

Zágrábi Franjo Tuđman repülőtér Horvátország fő belépési pontja Horvátországban és mint belföldi 
illetve nemzetközi forgalmi csomópont működik. Jelenleg a repülőtéret egy koncessziós irányítja aki új 
céget alapított  - Međunarodnu zračnu luku Zagreb d.d. / Nemzetközi repülőtér Zágráb Rt./ , amelynek a 
beruházási tervét időszakonként felülvizsgálja a horvát Közlekedési Minisztérium. A Zágráb repülőtér 
Kft. továbra is aktív, és most közvetítőként jár el a horvát kormány és a koncessziós közott, azzal a 
céllal, hogy azon a infrastruktúra fejlesztésére és az összes forgalom szegmensei, amely nem tárgya a 
koncessziós megállapodás megtörtényen. Ha a koncessziós eláll a projekt vezetésétől  és a repülőtér 
üzemeltetésétől, a Zágráb repülőtér Kft. azonnal átveszi a repülőtérret a koncesszióstól és biztosítja a 
Zágrábi repülőtér folyamatos és zavartalan működését. 

A repülőtér fejlesztési tervei közé tartozik egy kapacitás növelő új terminál építése. 
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Kihatás leírása Az intézkedés már megvalósított. 

 

11.3.1.4 Tengeri közlekedés 
Tengeri közlekedés kihatásai az ökológiai hálózat tengeri területeire elsősorban a tengeri környezet szennyezésben 
mutatkozik, különösen a kikötők területein, a kikötő területék bővitésénél a vízalatti élőhelyek elfoglalásával, a víz alatti zaj 
növelésével és a az invazív fajokbehozatlának kockázatával. Stratégiában javasolt intézkedések a tengeri forgalom 
ágazatban,  a meglévő kikötők terjeszkedésére, fejlesztésére és szakosításra vonatkoznak. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése M.8 Rijeka kikötő szakosítása (konténer, folyékony rakomány és LNG terminál) 

Intézkedés leírása 

A rijekai kikötő Horvátország egyetlen TEN-T fő tengeri kikötőkent minősítve. Ez a közforgalom számára 
nyitott kikötő Horvát Köztársaság különleges (nemzetközi) gazdasági érdeke. 

Horvátországban ez a legnagyobb kikötő melynek előnye, hogy itt van az Adriái tengernek a legmélyebb 
természetes csatornája. A forgalom legnagyobb része a tranzit rakomány forgalma a közép-európai 
hátországban, ami pedig a térfogatot (mennyiséget) illeti a folyékony és az ömlesztett árú dominál, majd 
a konténeres és alkalmi rakomány követi.  A kikötő továbbfejlesztése a  konténeres és a folyékony 
rakomány szakosítására fog irányulni. Arra hogy a kikötő sikeres legyen, szükséges biztosítani az kikötő 
interoperabilitást és hozzáférhetőségét, illetve kiegészíteni a kikötők fejlesztéséhez szükséges a közúti 
és a vasúti infrastruktúra fejlődésével és logisztika területtel. További elemzés fogja majd meghatározni, 
hogy szükség-e egy projekt készítése, amelynek célja ennek megvalósítása és a prioritások 
megállapítása, figyelembe vével a környezetvédelmi követelményeket és várhatő igényeket. A KRK  
szigeten épülő LNG terminált részletesebben kell megvizsgálni. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

/ 

Kihatás leírása A Rijekai kikötő területen Horvátországnak nincsen ökológiai hálózat területe, ezért a negatív 
kihatásokat ki is lehet zárni. 

 

Intézkedés kódja 
és elnevezése M.9 Ploče kikötő szakosítása (konténer, ömlesztett rakomány) 

Intézkedés leírása 

A Ploče kikötő Horvátország TEN-T átfogó kikötőjének minősül, ami különösen fontos a Bosznia és 
Hercegovina számára. A kikötő továbbfejlesztése a konténeres és az ömlesztett rakományra fog 
összpontosulni. Fejlesztési tervek szerint a fókusz egy új száraz és az ömlesztett rakomány terminál 
épitése, valamint konténer terminál építése, illetve a meglévő infrastruktúra modernizációja és egy új 
logisztikai területet készítése. Föggetlen attol hogy az a Stratégia keretén kívül van, meg kell jegyezni, 
hogy kikötő sikere közvetlenül kapcsolódik a Bosznia és Hercegovinában lévő közúti és vasúti 
infrastruktúra fejlődésére. További elemzés fogja majd meghatározni az intézkedés költségeinek 
hatékonyságát és meghatározza a prioritásokat, figyelembe véve a környezetvédelmi követelményeket, 
a valós igényeket és potenciális keresletet. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR1000031 Delta Neretva 

HR5000031 Delta Neretva 
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Kihatás leírása 
Egy új száraz és az ömlesztett rakomány, valamint konténeres terminál épitése, amennyiben azok az 
ökológia hálózatban epülnek, negatív hatást okozhat  a célzott fajokra és élőhelyekra az  HR1000031 
Delta Neretve és az HR5000031 Delta Neretve ökológia hálózat területén, a meglévő élőhelyek 
áthelyezésével. 

Kihatás 
jelentőségének 
értékelése 

HR1000031 Delta Neretva -1 

HR5000031 Delta Neretva -1 

Intézkedés kódja 
és elnevezése M.10 Dubrovnik kikötő szakosítása (kruzerok-tengeri cirkáló hajók) 

Intézkedés leírása 

A Dubrovniki kikötő Horvátország TEN-T átfogó kikötőjének minősül. Ez a közforgalom számára nyitott 
kikötő Horvát Köztársaság különleges (nemzetközi) gazdasági érdeke. Dubrovniki kikötő az utóbbi 
években Európában a körutazások legnépszerűbb céljává vált, ezért a fejlesztése is az utasforgalomi 
tengeri hajókra (kruzerokra) irányúl. A tervezett fejlesztés magában foglalja az utasterminál 
korszerűsítését és felújítását, illetve a komp forgalom létesítmények bővítését. További elemzés fogja 
majd meghatározni az intézkedés költségeinek hatékonyságát és meghatározza a prioritásokat, 
figyelembe véve a környezetvédelmi követelményeket, a valós igényeket és potenciális keresletet. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

/ 

Kihatás leírása A komp forgalom létesítmények bővítése és az utasterminál felújítása a Gruž kikötő területen tervezett, 
ezért nem várhatók negatív kihatásokat az ökológiai hálózat területén.  

Intézkedés kódja 
és elnevezése M.11  Split kikötő szakosítása (RO-RO, utasszállítás és körutazás) 

Intézkedés leírása 

Split kikötő Horvátország TEN-T átfogó kikötőjének minősül. Ez a közforgalom számára nyitott kikötő 
Horvát Köztársaság különleges (nemzetközi) gazdasági érdeke. Split kikötője a szigetek kapujával is 
nevezik. Ez Horvátországban a legnagyobb utasszállító kikötő, és ezért a fejlesztése összpontosított 
utasforgalomra és körutazásokra. A tervezett fejlesztés a komp új kikotési terület építésére, a vasúti és 
közúti közlekedésre, illetve a körütazási kruzer hajókra és utas mólók bővítésére irányúl. További 
elemzés fogja majd meghatározni az intézkedés költségeinek hatékonyságát és meghatározza a 
prioritásokat, figyelembe véve a környezetvédelmi követelményeket, a valós igényeket és potenciális 
keresletet. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

/ 

Kihatás leírása A komp új kikotési terület építése és az utas mólók bővítése a Split kikötő területen tervezett, ezért nem 
várhatók negatív kihatásokat az ökológiai hálózat területén. 

Intézkedés kódja M.12  Zadar kikötő szakosítása (RO-RO, utasszállítás és körutazás) 
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és elnevezése 

Intézkedés leírása 

A régi város központján kívüli új személyforgalmi kikötő építése Gaženica területen már folyamatban 
van. Az új kikötő lehetővé teszi majd a kapacitássok növelését a nagyobb nemzetközi kompok és 
modern körutazási hajok számára („home port”), illetve eleget tesz a kikötői létesítmények nemzetközi 
szabványainak a utasszállitás és gépkocsi befogadás szempontjából. A további elemzés fogják 
meghatározni az intézkedés költségeinek hatékonyságát és meghatározzák a prioritásokat, figyelembe 
véve a környezetvédelmi követelményeket, a valós igényeket és potenciális keresletet. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

/ 

Kihatás leírása A tervezet intézkdések a Gaženica kikötő szélesebb területen történnek, amely az ökológia hálózaton 
kivül fekszik. 

Intézkedés kódja 
és elnevezése M.13  Sibeniki kikötő specializációja (kisebb befogadóképességű hajók és szuper- jahtok) 

Intézkedés leírása 

Šibenik kikötő Horvátország TEN-T átfogó kikötőjének minősül. Ez a közforgalom számára nyitott kikötő 
Horvát Köztársaság különleges (nemzetközi) gazdasági érdeke. A kikötő továbbfejlesztése szakirányú 
utasforgalomra fog összpontosulni,  kizárólagos kisebb kapacitású navigációs hajókra (butik hajók) és a 
szuper-jachtokra.  A további elemzés fogják meghatározni az intézkedés költségeinek hatékonyságát és 
meghatározzák a prioritásokat, figyelembe véve a környezetvédelmi követelményeket, a valós igényeket 
és potenciális keresletet. 

Ökölógia hálózat 
melyre kihathat az 
intézkedés 

HR3000171 Ušće Krka 

Kihatás leírása 
Ezzel az intézkedéssel tervezett szakosítása utasforgalomra és kisebb kapacitású hajókra illetve 
szuper-jachtokra irényúl, aminek nem lesz negatív kihatása a  HR3000171 Ušće Krke ökológiai területre 
és ott lévő álatfajokra és előhelyekre.   

11.3.1.5  Belső vízutakon lévó közlekedés 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

I.3 Vukovár kikötő fejlesztése (TEN-T alaphálózat) 

Intézkedés 
leírása 

A Vukovár kikötő a Duna folyón található és TEN-T alaphálózat kikötőjének van minősítve. Vukovár belvízi 
kikötő amely 5. osztályú hajókat képes befogadni.  A hajózási szempontból Vic osztájzatot kapott. A kikötő 
személy- és teherforgalma emelkedőben van. Meg lett állapítva hogy a Vukovár kikötő fejlesztése és 
korszerűsítse érdekében szükséges végrehajtani az alábbi intézkedéseket:   meglévő épületek korszerűsítése 
és új létesítmények építése, a mostani kikötő kapacitásának növelésére, illetve egy új keleti-kikötő építése, 
valamint a közúti és a vasúti kapcsolódási infrastruktúra korszerűsítése kapcsán, egy új ipari móló építésével 
Újlakon, szemályforgalmi létesítmények fejlesztése. A további elemzés fogják meghatározni az intézkedés 
megvalósíthatóságát és a prioritások sorrendjét, figyelembe véve a környezetvédelmi követelményeket, a 
valós igényeket és potenciális keresletet. 
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Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR2000372 Dunav – Vukovar 

Kihatás 
leírása 

Ezzel az intézkedássel tervezet beavatkozások negatívan fognak kihatni a célzot fajokra és előhelyekre az 
ökológiai hálózat területén, esödlegessen a tartós előhelyek változásokkal a 3270-es tipusu ispos partú 
folyókná Chenopodion rubri p.p. és Bidention p.p. füvezetnél, valamint a 91E0* ligeterdőknél (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), illetve a cálzott halfajták háborgatásával (Aspius aspius, Gymnocephalus 
schraetser, Zingel zingel, Pelecus cultratus és Gymnocephalus baloni). 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR2000372 Dunav - Vukovar -1 

 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

I.4 Eszéki kikötő fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés 
leírása 

Az Eszéki kikötő a Dráva folyón fekszik és TEN-T átfogó hálózat kikötőjének van minősítve. A kikötő személy- 
és teherforgalma emelkedőben van. Az Eszéki kikötőnek nagy lehetősége van intermodális logisztikai 
központtá válni, a mérete miatt és a kiváló hátországggal való közúti és vasúti forgalom integrációs potenciálja 
által. Meg lett állapítva hogy az Eszéki kikötő fejlesztése és korszerűsítse érdekében szükséges végrehajtani 
az alábbi intézkedéseket: kikötőmedence építése és vállalkozási övezet fejlesztése, az ömlesztett rakomány 
átrakodási terminál építése, a meglévő partján kiépítése és rendbehozása, a folyó és a biztonsági 
rendszereket alapvető infrastruktúrájának korszerűsítése. A további elemzés fogják meghatározni az 
intézkedés megvalósíthatóságát és a prioritások sorrendjét, figyelembe véve a környezetvédelmi 
követelményeket, a valós igényeket és potenciális keresletet. 

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje 

HR2001308 Donji tok Drave 

Kihatás 
leírása 

A kikötőmedence építése az Eszéki kikötőben átmenetileg negatív hatással lesz a célzott halfajokra az 
HR2001308 Donji tok Drave ökológiai hálózat területén és a célzott madárfajokra az HR1000016 Podunavlje i 
donje Podravlje ökológiai hálózat területén. A többi tevékenységek a meglévő kikötő  szárazföldi részeire 
korlátozódnak és nem várható további negatív hatásuk az ökológiai hálózatra ezen intézkedések 
megvalósításával. 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje -1 

HR2001308 Donji tok Drave -1 

 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

I.5 Slavonski Brod kikötő fejlesztése (TEN-T alaphálózat) 
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Intézkedés 
leírása 

A Slavonski Brod kikötő a Száva folyón van és TEN-T alaphálózat kikötőjének minősül. Slavonski Brod 
potenciálja, ami különösen fontos Bosznia és Hercegovina számára, nagyban függ a Száva folyó 
hajózhatóság fejlesztésétől Bosznia és Hercegovinában, valamint Szerbiában és/vagy a Szlavónián keresztül 
vezető Duna-Száva csatorna építésétől. A megbízható és biztonság hajózás a Száva folyón a legfontosabb 
tényezője amely befolyásolja a kikötő vonzerejét.  A teherforgalom legnagyobb részét teszi a kőolaj és a 
szállítmányok átrakományozása. A kikötő továbbfejlesztése a logisztikai koncepciótol függ. 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

Az illetékes Minisztérium határozato hozott, hogy a tervezett beavatkozsnak nem lesz jelentősebb kihatása az 
ökológiai hálózat területére (KLASA: 612-07/09-01/554, URBROJ: 532-08-02-1/2-09-4, kelt 2009. február  9-
én.)  

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

I.6 Sisak kikötő fejlesztése (TEN-T átfogó hálózat) 

Intézkedés 
leírása 

A Sisak kikötő a Száva folyón van és TEN-T átfogó hálózat kikötőjének minősül. A megbízható és biztonság 
hajózás a Száva folyón a legfontosabb tényezője amely befolyásolja a kikötő vonzerejét.  Ezek a tényezők 
három helyszínen jelentkeznek: a Kupa folyón Sisak városnál, a Száva folyón Crnac település mellett és 
Galdovon a Száva folyón. Sisak kikotő potenciálja nagymértékben függ a Száva folyó hajózhatóságának 
fejlesztésén a Bosznia és Hercegovina, illetve Szerbia határmenti térségben, valamint Szerbia és/vagy a 
Szlavónián keresztül vezető Duna-Száva csatorna építésétől.  Tervbe van egy új kikötő építése Sisaktól délre 
Crnac településnél. Teherforgalom leginkább a sisaki olajfinomítóhoz kapcsolódik, vagyis a nyersolaj 
szállítására. A kikötő továbbfejlesztése a logisztikai koncepciótol függ.  

Ökölógia 
hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR1000004 Donja Posavina 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice 

Kihatás 
leírása 

A tervezett új kikötő építése Sisaktól délre Crnac településnél negatív hatással lehet a célzott madárfajokra az 
HR1000004 Donja Posavina ökológiai hálózat területén, építkezés sorén történő háborgatás és zajjal. A 
HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice ökológiai hálózat területén lévő halfajtáknűl és élőhelyeknél is 
negatív kihatás várható az célzott élőhelyek átalakítás esetén. 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR1000004 Donja Posavina -1 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice -1 

Intézkedés 
kódja és 
elnevezése 

I.7 Duna-Száva többcélú csatorna építése 

Intézkedés 
leírása 

A tervezett Duna-Száva többcélú csatornának négy egyformán fontos funkciója van: hajózás, idegenforgalom, 
öntözés és vízelvezetés. A több funkciója miatt a csatornának jelentős hatása lesz a horvát gazdaságra. A 
forgalom szempontjából, a csatorna egy intermodális közlekedési folyosó Duna és Adria között, melynek 
hossza 560 km, és magában foglalja a Száva folyó hajózási utvonalát és a vasúti kapcsolatot a rijekai 
kikötővel. A csatorna építésének elfogadhatósága egy Csatorna megvalósíthatósági tanulmány eredéményei 
alapján lesznek majd kiértékelve. 

Ökölógia HR1000006 Spačvanski bazen 
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hálózat 
melyre 
kihathat az 
intézkedés 

HR2000372 Dunav - Vukovar 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice 

HR2001414 Spačvanski bazen 

Kihatás 
leírása 

Ábra.11.21 Intézkedás terjedelme I.7. (Készítette: IRES EKOLOGIJA) 

A HR1000006 Spačvanski bazen és a HR2001414 Spačvanski bazen ökológiai hálózat területeire már ismert 
hogy jelentőssen kihata vizáramlások átírányítása (kanalizációja és deviációja), illetve a hidrografikai funkciók 
változása. Duna-Szava csatorna építésével nagy mértékben változna a talajvíz rendszere, amelynek kulcs 
szerepe van a celzott és prirítást elvező előhelyekre, mint pld. a 91E0 * tipusú ligeterdőkre (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion alba), de különösen az 91F0 élőhelytípusra  keményfás ligeterdők (Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus) és a tölgy érzékenysége  végett a talajvíz 
hidrológiai rendszer változása miatt. Jelentős negatív hatással van az élőhelytípusokra és negatívan kihat a 
célfajokra is az HR2001414 Spačvanski bazen ökológiai hálózat terőletén (elsősorban: Cerambyx cerdo és 
Lucanus cervus) illetve a célzott madárfajokra az HR1000006 Spačvanski bazen ökológiai hálózat terőletén. 
Tekintettel a fentiekre, igen jelentős negatív befolyás várható ökológiai hálózatra az intézkedés megvalósítása 
során. 

Az HR2000372 Duna - Vukovar ökológiai hálózat és HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice ökológiai 
hálózat területén az építkezés során mérsékelten negatív hatások várhatók, átmeneti zavargások és 
lehetséges környezetszennyezés formájában 

Kihatás 
jelentőségé
nek 
értékelése 

HR1000006 Spačvanski bazen -2 

HR2000372 Dunav - Vukovar -1 

HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice -1 

HR2001414 Spačvanski bazen -2 
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11.4 A beavatkozás negatív kihatásának enyhítő intezkedései az ökológiai hálózat 
védelmi célkitűzések és integritásának érdekében 

Térben elhelyezett intézkedések 

Közúti közlekedés 
1. A Ro.1 intézkedés – Gradiškánál épülő összekötő híd tervezése során az építési időt és a használat

tervezésénél alkalmazni kell a védelmi célkitűzéseket a HR1000004 Donja Posavina /Alsó Száva-mente/
ökölógiai hálózat területén, illetve kerülni kell híd építését a halfajták legmagasabb aktív időszakában a
ökológiai hálózat HR2001311 Száva Hrušćica alatti területén

2. A Ro.4 A7 Križišće – Žuta Lokva intézkedésnél kivizsgálni a lehetőséget a jelentősen negatív kihatás
enyhítésére a  HR2000200 Novi Vinodolskinál lévő Zagorska peć ökológiai hálózat területének a
célfajaira, megfelelő enyhítő intezkedések a denevérek célfajára vonatkozó (például azok a fajok,
amelyek növényzetet nyomon kísérik magasabb fekvő struktúrákra való irányítása, lehetővé teszik a
denevéreknek az utak feletti átrepüléset (hop-over), olyan építmény segítségével, mely lefedi a közutat.

A munkaterületi sáv meghatározásánál ki kell zárni bármilyen tevékénységet a HR2000131 Škabac
barlang és HR2001154 Orlovac barlang ökológiai hálózat területe közelében.

Amikor a HR5000019 Gorski kotar és észak Lika ökológiai hálózat területén útszakaszokat kell tervezni,
melyek magas alkalmassági élőhelyeken halad át a nagy ragadozó célfajoknak (medve, farkas és hiúz)
lehetővé kell tenni az utak áthaladását zöld infrastruktúrális szerkezeti elemekkel.

3. A Ro.5 A11 Lekenik – Sisak inézkedés végrehajtási projekt szintjén tervezni kell a HR1000003 Turopolje
ökológiai hálózat területére a zajvédelmét, ornitológus szakértők egyreműködésével, illetve Kupa folyó
feletti összekötő útépítésnél kerülni kell beavatkozásokat prioritást élvező élőhelyek típusoknál a 91E0*
Liget erdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) és 7220* Lavaköves forrásoknál, ahol pont
vagy csík képződmények található (Cratoneurion), és ahol dominál a moha Cratoneurion commutati.

4. A Ro.6 DC 10 Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Államhatár Magyarországgal intézkedése
végrehajtásánál, Kaposvár irányában, meg kell fontolni a további ényhítő intézkedéseket, példaul a nem
átlátszó zajvédő falak építését az útmentén.

5. A Ro.7 DC 12 Vrbovec 2 csomopont – Ivanja Reka – Vrbovec – Bjelovar – Virovitica - Államhatár
Magyarországgal, Bécs irányában, úgy kell kihelyezni, hogy az  HR1000009 Ribnjaci uz Česmu
ökológiai hálózat területét ne metze.

6. A Ro.8 A zágrábi főhálózat átszervezési intézkedés által előrelátott útszakasz mentén, amely a
HR1000003 Turopolje ökológiai hálózat területén keresztül halad át nem átlátszó zajfalakat kell
integrálni. Azon az útszakaszon, amelyen HR2000589 Stupnički lug ökológiai hálózat területén áthalad
kerülni kell a környező fák károsodását, amelyek a célzott 9160 Sub-atlanti és közép-európai tölgy és
gyertyán-tölgy erdők Carpinion betuli élőhelyi típusúak.

7. A Ro.9 D2 Szlovénia államhatártól a Szerbia államhatárig intézkedés keretén belül előrelátott
útszakaszt, amely a HR2001500 Bapska melletti pusztai élőhelyek ökológiai hálózat területén keresztül
halad át, szükséges áthelyezni vagy viadukttal áthídalni és ezáltal megelőzni a 6240* Subpanoniai
pusztai pázsit (Festucion  vallesiacae) élőhely típusának átalakítását.

8. A Ro.15 Splitti hállózat átszervezése intézkedés keretén belül előrelátott Split és Omiš közötti
útszakaszt kivitelezése során, külön figyelemmel az ökológiai hálózat HR2001376 Stražnica területén
áthaladó útszakásznál és az építkezi időtartamot az élesfülű denevér - Myotis blythii célcsoport
ökologiájához időzíteni. Az útszakasz használata alatt enyhítú intézkdéseket kell tervezni a denevérek
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számára (lehetővé tenni a denvéreknek az útvonal átrepüléset (hop-over) valamint enyhíteni a 
fényszennyezést. 

Vasúti közlekedés 

9. A R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 8, R 9, R 10 és R 11 intézkdések által előrelátott vasúti pályafejlesztése
során tervezni kell enyhító intézkdéseket a célzott fajok útvonal feletti és alatti sérülése ellen (különösen
a nagy ragadozók esetén).

Légi közlekedés 

10. Az A.8. Zadari repülőtér fejlesztési intézkedésnél szükséges, hogy a repülőtér terjedése elkerülje a
HR1000024 Ravni kotari és HR2001361 Ravni kotari ökológiai hálózat területét.

Tengeri közlekedés 

11. A M9 Ploče kikötő szakosítása (konténeres és ömlesztett rakományra) intézkedes által előrelátott új
terminál építésénél kérülni kell a HR1000031 Neretva delta  és HR5000031 Neretva delta ökológiai
hálózat területén lévő élőhelyek elfoglalását.

Kumulatív hatások 

12. A HR2001311 Sava folyó Hruščica ökológiai hálózat területén felísmert negatív halmozott kihatás miatt
szükség a hídépítés és a Száva folyami kikötő rekonstrukciós munkák időbeli szétválasztása.

13. Amennyiben a R11 intézkedéssel tervezett új vasútvonal szakaszok építése, azokat egyeztetni kell a
Ro8 Zagreb fő hálózat átszervezési intézkedésekkel oly módon, hogy az kövesse a közúti
infrastruktúrát, és nem foglalja el az ökológiai hálózat részei (különösen a HR2000589 Stupnički lúg
ökológiai hálózat területén).

Az enyhítő intézkedések hatékonyságának megállapítására lényeges a monitoring (megfigyelés).  Néha csak kis 
változtatások elegendőek ahhoz, hogy jelentősen növeljük a funkcionalitásukat. Ugyanugy a megfigyelés során 
begyűjtött adatok alapján jobban lehet tervezni a jövendőbeli projekteket és az enyhítő intézkedéseket. 
Megfigyelést szükség előrelátni már az enyhítő intézkedések tervezésénél, az intézkedések engedélyezési 
folyamatban.  

11.5 Következtetés 
A Stratégia elemzés a lehetséges kihatásokrol az ökológiai hálózat az alábbiak: 

- A stratégia magában foglalja az általános fejlesztési és ellenőrzési és szervezési intézkedéseket, 
amelyek semleges hatásúak vagy a hatásukat nem lehet felmérni. 

- A  térbeli elhelyezatt  intézkedések  elemzés jelezte, hogy  két intézkedésnek  lehetséges jelentős 
negatív hatása az ökológiai hálózatra. 

- A stratégiái intézkedések  negatív kihatások azonosítottak az építés kivitelezése során, a bizonyos előírt 
beavatkozások során vagy a használat során. 

- Tekintettel arra, hogy az intézkedések egyes részei (illetve. intézkedés egyes szakaszai) már 
megépültek vagy épülnek (az élvonalbeli digitális ortofotó adatok szerint) az  ökológiai hálózatra 
vonatkozó kihátások értékelése a használat időszak alatti hatásokra középpontosult. Azon intézkedések 
amelyek még nem valósultak meg, de kihatásuk lehet a ökológiai hálózatra, az ökológiai hálózatra akkor 
lehetséges elfogadhatónak minősíteni, ha egy alacsonyabb rendű végrehajtás projekt során 
alkalmazásra kerül az ökológiai hálózat elfogadhatóság értékelése. 

Az alábbi táblázat mutatja azokat a ökológiai hálózat területeit, amelyekre meg lett állapítva a jelentős negatív 
hatást lehetősége,  javasolt az enyhítő intézkedés, és az enyhítő intézkedéseket  utánni jelentőség  
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Stratégiai intézkedés 
Kihatás alatti terület 

az ökológia 
házotban  

Kihatás 
jelentősége Hatást enyhítő intézkedés Végleges 

jelentőség 

Ro. 9 D2 a Szovén 
államhatártól  a 
Szerb államhatárig  

HR2001500 
Stepska staništa 
kod Bapske 

-2 A 7. szakaszt, előreláva az Ro. 9 
intézkedéssel D2 a Szovén 
államhatártól  a Szerb államhatárig, 
amely áthalad a HR2001500 
Stepska staništa kod Bapske 
ökológia hálozaton keresztül, 
sükséges áthelyezni vagy ili 
nadsvoditi viaduktal áthidalni, hogy 
meg legyen akadályozva a 6240* 
tipusu (Subpanonski stepski 
travnjaci/  (Festucion vallesiacae)) 
előhely pusztítása  

-1 

I.7  Duna-Száva 
többcélú csatorna 
építése 

HR1000006 
Spačvanski bazen 

-2 Az intézkedés magába foglalja a 
Duna-Száva többcélú csatorna 
építését mely jelentős negatív 
kihatással lesz a környezetre. 
Tekintettel hogy az eddig elvégzett 
kutatások és az intézkedések 
elégtelen meghatározása nem 
lehetséges stratégiai szinten 
meghatározni a  hatás* 
jelentőségét.  

-2 (?) 

HR2001414 
Spačvanski bazen 

-2 -2 (?) 

* Az HR2001414 Spačvanski bazen, ökológia hálózat területén lévő vörös tölgy különösen érzékeny a talajvizek
hidrológiai rendszerének változására és ezért szükséges folyamatos méréseket végezzen, hogy megbízható 
eredményeket kaphassunk. A szisztematikus kutatások és adatok hiánya miatt, illetve mert az I.7 intézkdésre a 
Duna - Száva csatorna építésére vonatkozó adatok hiányoznak, így nem lehet teljes bizonyossággal 
megerősíteni ezen intézkedés jelentős negatív hatását a környazetvédelmi célokra és az ökológiai hálózat 
integritására. Az esetleges kihatások intenzitása és jelentősége értékelhető a beavatkozás színtjén, amikor már 
lesznek adatok a projektről és miután elkészül az elfogadhatósági értékelés az ökológiai hálózatra. 
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12 Következtetés 
A Tanulmányban a környezet fennálló allapotának elemzése és a meglévő környezeti problémák alapján 
elemzésére kerültek a Strategiában meghatározott intézkedések, amelyek minden közlekedési ágazatra 
vonatkoznak..  

A Stratégia intézkedések végrehajtásá során várhatóan további terhelés keletkezik a környezetre, elsősorban a 
légszennyező anyagok kibocsátásával, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával, a zajkibocsátással, a 
keletkező ballaszt és szennyvíz valamint az esetleges balesetek miatt.  Az intézkedések javasolnak olyan 
tevékenységeket, amelyek kapcsolatban vannak a különböző közlekedési rendszerek infrastruktúrájának 
fejlesztésével, de a működési és szervezeti szempontokkal. Emellett a Stratégia meghatározza azon 
intézkedéseket amelyek nagyrészben a biztonság javításra és a környezetvédelemre vonatkoznak. Általános 
intézkedések, valamint az írányítási és a szervezési intézkedések a közlekedés szintjén meghatározza a 
közlekedés fejlesztése, a kapacitás növelése, a fejlúdés, a folyamatok javítása, stb, konceptusát és mint olyanok 
a stratégiai szinten nem generálnak kihatást a környezetre, de hosszú távon pozitív hatást gyakorolhatnak a 
környezeti elemekre.  

A fejlesztési intézkedések egy része a jövőben fognak keletkezni térbelileg meghatározott tevékenységek (pl. A 
„Tengeri pályák/ Marine Highway” projekt megvalósítása, a kikötők fejlesztése, stb.), és mjad abban a fázisban a 
pozitív vagy semleges kihatáson felül, számolni lehet arra is hogy negatív hatást gyakorolhat a környezetre. Az 
össz fersololt intézkedések típusára, a leirásuk alapján fel lett becsülva a kihatásuk a környezetre és az 
egészségre. Térbelileg meghatározott intézkedések konkretizálják a tervezett tevékenységeket és tartalmazza a 
kihatásuk értéklését a környezeti összetevők szintjén, amely nyomán javasoltak is a környezeti hatásokat 
enyhítésére vonatkozó intézkedések.   

A szisztematikus kutatások és adatok hiánya miatt, illetve mert az I.7 intézkdésre a Duna - Száva csatorna 
építésére vonatkozó adatok hiányoznak, így nem lehet teljes bizonyossággal megerősíteni ezen intézkedés 
jelentős negatív hatását a környazetvédelmi célokra és az ökológiai hálózat integritására. Az esetleges kihatások 
intenzitása és jelentősége értékelhető a beavatkozás színtjén, amikor már lesznek adatok a projektről és miután 
elkészül az elfogadhatósági értékelés az ökológiai hálózatra.  

Értékelés a stratégiai szinten, ha kizárjuk az specifikus kihatásokat amelyek korlátozottak vagy jogszabályozás 
által vagy a környezeti kihatások szintjen kerültek felvizsgálásra, a Stratégiának lehetséges pozitív de negatív 
kihatásai is vannak a környezeti elemekre. Az beazonosított negatív hatások enyhítésére a Stratégiával előírtak a 
környezetvédelmi intézkedések, illetva a Stratégia esetleges kihatásának enyhítése.  

A Stratégia környezetre vonatkozó kihatásának értékelése során,  rögzítve lettek a potenciális határon átnyúló 
hatásokat is, amelyek elsődlegesen a légszennyezésre és a víztestek szennyezésre, valamint a zajszennyésre 
vonatkoznak, de azonosítva lettek a pozitív hatások is, mely a szomszédos országok gazdasági és társadalmi-
gazdasági képe javításában mutatkoznak (közlekedési kapcsolatokat az európai jelentőségű koridorokon 
keresztül). 

A Stratégia környezetre vonatkozó kihatásának stratégiai színtű értékelése során, a Stratégia 
elfogadhatóságának  értékelése is végre lett hajtva az ökológiai hálózat szempontjból. Azonosítva lettek a 
Stratégia potenciális negatív kihatásai az ökológiai hálózatra és meg lettek határozza az enyhítő intézkedések.   

A Stratégia azon kihatásaira, amelyek jelentősen negatívnak lettek felbecsülve, megfelelő biztonsági illetve 
enyhítő intézkedések lettek előírva. A Tanulmányban előírt és meghatározott környezetvédelmi intézkedések 
végrehajtása mellett a Stratégia elfogadható a környezetre illetve a Horvátországi ökológiai hálózatra. 
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13 Összefoglaló 

13.1 Bevezetés 
A Horvát Köztársaság közlekedés fejlesztési Stratégiájának (a továbbiakban: Stratégia) kidolgozója a 2017.-
2030. évekre vonatkozóan a Horvát Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium5 (a továbbiakban: 
Horvát Tengeri, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium). Az SPUO eljárás 2015. július 21-én „A Horvát 
Köztársaság 2017-2030. évekre vonatkozó közlekedés fejlesztés“ környezetre való hatásának Stratégiai 
felmérési eljárás lefolytatásáról szóló Döntésének meghozatalával kezdődött meg (Osztály: 340-03/15-10/03, Ikt. 
szám: 530-08-2-3-2-15-4). 

A Stratégiára vonatkozólag a SPUO eljárás a környezet védelmének általános szabályairól szóló Törvény 
rendeletei, a Stratégia, terv és a program környezetre való hatásának stratégiai felbecsülése rendelete alapján 
kerül lefolytatásra (Horvát Közlöny 64/08 száma)6 és a Rendelet a nyilvánosság és az érdekelt nyilvánosság 
tájékoztatásáról és annak részvételéről a környezet megóvásában (Horvát Közlöny 64/08 száma). Ezzel az 
eljárással becslésre kerülnek a valószínű jelentős hatások a környezetre és az emberek egészségére, amelyek a 
Stratégia alkalmazása során keletkezhetnek. 

Az SPUO eljárásban a Stratégiai környezeti hatástanulmány kerül kidolgozásra (a továbbiakban: Tanulmány), 
szakalap, amely a Stratégiához kerül mellékletként és magábafoglal minden szükséges adatot, indoklást és 
leírást, szöveges és grafiknos alakban. A Tanulmánnyal meghatározásra, leírásra és becslésre kerülnek a 
valószínű jelentős hatások a környezetre és az emberek egészségére, amelyek a Stratégia alkalmazásával 
keletkezhetnek. A szándék az, hogy a Stratégia előkészítésének fázisában kerüljön sor a környezetre és az 
emberek egészségére való hatás felmérésére, a végső javaslat és az arra vonatkozó meghozatali döntés 
eljárásba bocsátása előtt. 

13.2 A Stratégi környezethatásának előzetes ellemzése 
A levegő minősége és az éghajlati jellemzők 
Az becslés stratégiai szintjén, amikor kikapcsoljuk a különleges hatásokat, amelyek korlátozva vannak törvényes 
szabályozással, vagy a környezetre való hatás értékelésének szintjén vehetők figyelembe, a Stratégiának 
potenciálisan pozitív és negatív hatása van a levegő minőségére és az éghajlati jellemzőkre. Az újonnan kiépített 
közlekedési infrastruktúra használatával és a járművek számának növekedésével növekedni fog a károsanyag és 
üvegházhatást okozó gázok mennyisége, ami negatív hatással lesz a levegő minőségére. Azon intézkedések 
alkalmazása, amelyek csökkentik az üvegházhatást keltő gázok kibocsátását és az ökológiai és innovatív 
megoldásokon keletkezett intermodális rendszert vezetik be, pozitív hatással lesznek a levegő minőségének 
összetételére és az éghajlati jellemzőkre. 

Geodiverzitás 
A geo-örökség védett területeinek, és a Stratégia által tervezett beavatkozások elemzésével, megállapításra 
került, hogy nincsenek konfliktusok a területen, illetve, hogy a beavatkozás kiépítésével a geo-örökség védett 
területei nem károsodnak. 

Biodiverzitás 

A Stratégia véghezvitele során lehetségesek a hatások a biodiverzitásra, amelyek első sorban olyan módon 
válnak láthatóvá, hogy a ritka és veszélyeztetett élőhelyek további széttagoltsága keletkezik, továbbá a fajok 
zavarásával és a jelentős ökorendszerek stabilitásának megzavarásaval következik be. A víztestek 
hidromorfológiai feltételeinek változása miatt is lehetségesek jelentősebb hatások, amelyek élőhelyi feltételek 
változásához vezethetnek. Ezen kívül az új közutak jelentős mennyiségben csökkentik az élőhelyeket a 
marginális effektusuk és a gátoló hatásuk miatt.   

5 2016 oktoberében a Horvát Tengerészeti, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium megváltoztatta a nevét Tengerügyi, 
Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium 
6 2017 januárjától az új Stratégiai környezeti hatástanulmány terve és programja (NN 3/17) lép hatályba 
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Tájjellegzetességek 
A nagyobb infrastruktúrális beavatkozások a közlekedésben és az azt követő infrastruktúrában negatív hatással 
vannak a táj képére. A hatás ereje függ a területtől, illetve annak jellegzetességeitől, amelyen keresztül halad. 
Minden terület jellegzetességei a természetes, antropogén (kultúrális) és vizuális élmény minőségében láthatóak. 
Tekintettel a beavatkozások számára és fajtáira, illetve a közlekedés fajtáira, a Stratégia legjelentősebb hatása a 
tájjellegzetességekre az Észak-horvátországi síkvidéki területek régiójában várható.  

Talaj 
A vasutak és közutak kiépítésével a negatív hatások generálására kerül majd sor a talaj szempontjából, 
talajszennyezés alakjában azon szennyező anyagokkal, amelyek a vonatok közlekedése és a közúti járművek 
közlekedése során keletkeznek és a potenciális talajromlás miatt, amely az erózió és a talaj mozgásának 
következményeként keletkezhet. Tekintettel arra, hogy a talajra való hatás leginkább az utak mentén lévő szűk 
környezetre vonatkozik, ezért jelentősebb talajra való hatás nem várható a Stratégia végrehajtása során. 

Vizek 
A Stratégia alkalmazása során az emberi használatra szolgáló víztestek és a víz lehetséges szennyeződése, 
továbbá a víztestek hidromorfológiai állapotának esetleges romlása következtében negatív hatások várhatóak. 
Mégis az értékelés alapján ezek a hatások nem lesznek jelentősek, amennyiben a meglévő törvény általi 
szabályozásokat és a jelen Tanulmánnyal előírt vízvédelmi intézkedéseket tiszteletben tartják. 

Kultúr-történelmi örökség 
A Stratégia alkalmazása során lehetségesek a negatív hatások az építészeti örökségre való tekintettel (egyes 
építmények, kultúr-történelmi egységek) és kultúrális tájjellegzetességek, továbbá az archeológiai zónák és 
lelőhelyek tekintetében.  Mégis a Stratégia alkalmazásának az előzetes elemzése nem mutat jelentősebb 
hatásokat, tekintettel arra, hogy a hatás karaktere miatt a konfliktusos területeken óvintézkedések elvégzése 
lehetséges.  

Mezőgazdaság 
A közúti, a vasúti és a belvízi közlekedési szektorból származó intézkedések végrehajtásával bekövetkezhet a P1 
és P2 mezőgazdasági földparcellák típusmódosítása és fragmentációja. Tekintettel a P1 és P2 földparcellák 
elhelyezkedésére a P1 és P2 földparcellák típusmódosításának hatása a Dinári-hegység területén lehet 
jelentősebb. 

Erdészet 

Jelentősebb hatások várhatóak a tervezett intézkedések végrehajtása során a síkvidéki veszélyeztetett erdők 
területén, legfőképpen a kocsányos tölgyerdők árterületi részein. A közutak és vasutak kiépítésével bekövetkezik 
az erdős területek fragmentációja, a Duna-Száva csatorna kiépítésével pedig a vízháztartás jelentős változása 
következik be, aminek jelentős hatása lesz a síkvidéki erdők ökoszisztémáinak stabilitására. 

Vadon élő állatok és a vadászat 

A Stratégia alkalmazásával alaphatásként a vadászterületek fragmentálása, a vadon élő állatok zaklatása és 
azok balesetei következhetnek be az úttesteken. 

Turizmus 

A közlekedés lehetőségeit a túrisztikai forgalmi szükségletek kielégítésében meghatározza a közlekedési 
infrastruktúra és a közlekedési kapacitások nagysága és állapota, és azok képessége, hogy szolgáltatásaikkal 
eleget tegyenek a kereslet feltételeinek. A turizmus fontossága Horvátország gazdaságára nézve nagy, ezért a 
közlekedési rendszer egy fokozó vagy korlátozó tényezőként jelenik meg a turizmus fejlesztésében. 
Utasterminálok és kiegészítő létesítmények fejlesztése és felszerelése, az infrastruktúra a közlekedési 
szolgáltatás rensdszeres fejlesztése és a közlekedési rendszeren belül minden közlekedési ág egyenlő 
fejlesztése pozitívan hat majd a túrisztikai célállomások elérhetőségére, az utazás kényelmére, gyorsaságára és 
biztonságára, és a túristák mobilitására a célállomásokon belül, ami szinergikusan hat majd az idegenforgalmi 
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mutatók növekedésére és idegenforgalmi termékek fejlesztésének vagy új termékek megteremtésének 
lehetőségére. 

Társadalmi-gazdasági jellemzők 

Ma már elképzelhetetlen az összehangolt gazdasági fejlődés és a gazdasági és természeti erőforrások 
értékelése a teljes közlekedési infrastruktúra megfelelő fejlesztése nélkül. Ez még fontosabbnak tűnik, ha 
megnézzük országunk parti, és a partmenti szigetvilágának vonzerejét és idegenforgalmi szempontból a 
legfejletteb területét, amelyen az országban a BDP legnagyobb része keletkezik. A különböző közlekedési 
eszközök, infrastruktúra illetve különböző közlekedési rendszerek széles kínálatának nagy szerepe van a lakók 
életminőségének növelésében, az elérhetőségek javulása és az utazás gyorsaságának növekedése miatt. Ezzel 
erősödik a lakosság mobilitása, biztosítva van Horvátország távoli részeinek kielégítő és gyors ellátása, ami a 
gazdasági alanyok intenzívebb üzletelését, az idegenforgalmi aktivitás erősítését, a foglalkoztatottak számának 
növelését és a társadalom általános és gazdasági jólétének növelését eredményezi. Ezen hatások szinergikus 
befolyása a Horvátország kivándorlási területein a lakosság lassúbb gazdasági kivándorlásában tükrözödik, ami 
közvetlenül hat a lakosság stabil teljes (általános) mozgására. 

13.3 A hatásvizsgálat módszertana 
A hatásvizsgálat a stratégiai szinten alapszik, amely kizárja az egyenkénti beavatkozásokat és a különleges 
projekthez kötött környezeti hatásvizsgálatot. A stratégiákat, terveket és programokat elemző stratégiai 
tanulmányok kidolgozásáról szóló módszertani javaslatokkal összhangban, amelyeket az IPA 2010 projekt 
„Kapacitások erősítése a stratégiai környezeti hatástanulmány (SPOU) lefolytatásához  regionális és helyi 
szinten” keretein belül javasolnak  a 2014-es évből, a hatás értékelése a Tanulmány stratégiai céljának 
kiválasztása útján lett elvégezve. A stratégiai cél, amelyre a hatásvizsgálat vonatkozik a „A Stratégia 
intézkedéseinek összehangoltsága a környezet és a természet követelményeivel.” A cél kiválasztásából 
látható, hogy a fő módszertani irányelv a hatásvizsgálathoz a Stratégia által javasolt  intézkedések 
elfogadhatóságának becslése a releváns környezeti témákkal és azok összetevőivel szemben. 

A hatásvizsgálat során négy hatáskategória van használatba: 

 Pozitív hatás - olyan módon írja le a becslést, hogy az intézkedés alkalmazásával a környezet 
elemeinek állapota a mostani állapothoz képest javulni fog. Ez úgy következhet be, hogy a most 
meglévő valmelyik környezeti probléma megoldására kerül sor, vagy ha a most meglévő negatív 
tendencia megváltozik  

 Neutrális hatás – becslés alapján megállapítást nyert, hogy az intézkedésnek nincsen hatása a 
környezet elemére 

 Mérsékelten negatív hatás – olyan módon írja le a becslés eredményét, hogy az intézkedés 
lefolytatása során a környezet elemeinek állapota a mostani állapothoz képest valamivel rosszabb lesz, 
de nem olyan mértékben, hogy az a környezet és a természet jelentős és tartós károsodását okozná. 
Ebbe a kategóriába azok a hatások kerülnek, amelyek magukba foglalják a szennyező anyagok 
kibocsátását a törvény szabályozása által előírt határértékeken belül, számosabb vagy kevésbé értékes 
élőhelyek kisebb részeinek elfoglalása, nem védett állatfalyok kisebb számú példányának elpusztulási 
veszélye és hasonlók.  

 Jelentős negatív hatás – úgy írja le a becslést, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az intézkedés 
véghezvitele során a környezet elemeinek állapota rosszabbodni fog olyan mértékben, hogy a környezet 
és a természet jelentös károsodása következhetne be. Az ilyen hatás esetén olyan intézkedést kell 
előírni, amely a jelentős hatást a mérsékelt hatásra enyhítené, vagy annak kiküszöböléséhez vezetne.  

A Stratégia intézkedéseinek elemzéséhez azok indokoltságának osztályozása is megtörténik a környezet és 
természet ökológiai követelményeihez viszonyítva, és becsülésre kerülnek a lehetséges közvetlen, közvetett, 
rövidtávú, középtávú, tartós, kummulatív és határon túl terjedő hatások a környezetre. 
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A javasolt intézkedések a környezetre és a természetre való hatásának leírása alkalmával, a kövtkező 
kifejezések vannak használatban, amelyek az egyes hatások fajtájának és terjedelmének részletesebb 
meghatározására szolgálnak: 

- Közvetlen hatás – ha a leírt intézkedés a hatás közvetlen forrása   
- Közvetett hatás – ha az intézkedés generálja a változást, amely a leírt (jövőbeni) hatás forrása 
- Rövidtávú hatás – ha a környezetre/természetre való hatás megszűnik 5 éven belül 
- Középtávú hatás – ha a környezetre/természetre való hatás megszűnik az 5.  és 10. év között a hatás 

kifejlődésének kezdetétől számítva  
- Tartós hatás – ha a hatásnak tartós következményei vannak a környezetre/természetre nézve és nem 

szűnik meg 10 év után sem  
- Kummulatívan hatás – ha a Stratégia több intézkedése egyforma hatásokat generál a környezet 

összetevőjére, akkor azok együttes hatása az összetevőre kummulatív  
- Szinergikus hatás – ha a Stratégia több intézkedése különböző hatásokat generál, amelyek együtt 

hatnak a környezet összetevőjére olyan módon, hogy az összetevőre ható együttes hatás erősebb az 
egyéni hatások összegénél, ilyen hatást nevezünk szinergikusnak  

- Határon túl terjedő hatás – ha az intézkedés más országok környezetére/természetére is kihathat. 

13.3.1  A Stratégia környezetre való hatásának a becslése 
A Stratégiában meghatározásra került intézkedések, a környezetre való hatás becslésének céljából négy 
kategóriába kerültek felosztásra: 

1. általános intézkedések
2. fejlesztési intézkedések
3. irányítási-szervezési intézkedések és
4. térben elhelyezett intézkedések.

A Stratégia környezetre vonatkozó kihatásának értékelése során, ha kizárjuk a különleges hatásokat melyek 
korlátozottak vagy jogszabály vagy környezeti hatásvizsgálat színtjén rendezettek, a Stratégiának lehetséges a 
pozitív és a negatív kihatása a környezeti elemekre. AZ újonnan épített közlekedési infrastruktúra használata, 
valamint a növekvő járművek száma növelni fogja az károsanyag és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának mennyiségét, összeg a kibocsátásának, de azon intézkedések végrehajtásával, amelyek 
hozzájárulnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentésére, illetve az intermodális rendszer 
bevezetésével, mely környezetvédelmi és az innovatív megoldások alapszik, csökkennek a negatív kihatásokat a 
környezetre.  

A biodiverzitásra gyakorolt hatások elsősorban a ritka és a veszélyeztetett élőhelyek növelt töredezettségük által 
mutakozik, illetve a fajok zavarásán keresztül és ezzel csökkenti a fontosabb ökorendszerek stabilitását. 
Jelentős kihatások lehetségessek a víztestek hidromorfológiai feltételek változásai miatt, amelyek az élőhelyek 
körülményeinek változásához vezethetnek.  Ezen felül, az új közlekedési útvonalak jelentősen csökkenthetik 
élőhelyeket,  határos effektus és gát effektus miatt. A Zágráb - Rijeka vasúti hálózat fejlesztésének elemzése 
révén égy alternatív megoldás is vizsgált, illetve azonosítva lett az a vasútvonal amely mérsékelt hatással van a 
biológiai sokféleségre. 

Ami a táj jellegzetességeket illeti, a Stratégia legnagyobb kihatása az észak horvátországi alföldi területek 
elnevezésű (Nizinska područja sjeverne Hrvatske) táj régióban várható. A Stratégia végrehajtása szempontjából 
is várhatóan növekedni fognak a víz- és talajszennyezést okozó források, de becslések szerint ezek a kihatások 
nem lesznek jelentősek, ha tiszteletben lesznek tartva ebben a Tanulmányban fesorolt hatályos jogszabályok és 
a víz védelmére előírt intézkedések. 

Jelentős hatások az erdészetre várhatók  tervezett intézkedések végrehajtása során a veszélyeztetett alföldi 
erdők területén a, különösen az árvízterültén lévő tölgyerdőknél (a Duna – Száva csatorna építésénél). 

Másrészt, a stratégia pozitívan tükröződik a Horvátország teljes társadalmi-gazdasági képére. A különböző 
közlekedési eszközök széles kínálata, az infrastruktúra és a különböző közlekedési rendszereknek nagy szerepe 
van a lakosság életminőség javításában,  tekintettel a javult elérhetőségre és az utazás sebesség növelésére. Ez 
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növeli a lakosság mobilitást, a Horvátország távoli részeinek megfelelő és gyors ellátását, ami noveli az üzleti 
szervezetek gazdálkodását, erősíti a turisztikai tevékenységeket, növeli a munkaviszonybalévők számát, illetve  a 
társadalom általános és gazdasági jólét növekedését.  

Stratégia által meg lettek határozva azok a célok, amelyek végrehajtásával reális feltételezni a határokon átnyúló 
hatások is. Ez elsősorban vonatkozik arra a célra, amely magában foglalja az összes közlekedési ágazat 
szempontjából jobb forgalomirányítási összehangolást biztosít a szomszédos országokkal, valamint az egyéb 
célokra, mint pld. a Bosznia és Hercegovinával való együttműködés megvalósítása a Slavonski Brod teherkikötő 
fejlesztésben, valamint a fejlődő potenciális belvízi hajózás területén, az idegenforgalom és az árú szállítás 
szegmentusában, tekintettel hogy a víziutvonalak gyakran határossak a szomszédos országokkal. Mivel a 
Stratégia kiindulópontja lessz a kisebb területi egységek területrendezésénél, illetve a funkcionális régiók mester-
terv készítsenek, a további fázisok során egyes tevékenységekre lehtséges lesz majd részetessebben 
meghatározni a lehetséges határokon átnyúló hatásokat is. 

13.4. Környézetvédelmi intézkedések 
13.4.1. Talaj 
Amennyiben a beavatkozások a mérsekelt, illetve magas erozió kockazat területén tervezett, szükséges 
alkalmazni az agró-technikai csökkentő intézkedéseket, az Agró-technikai intézkedések szabályzata szerint. 

13.4.2. Vizek 

A vasúti pályák építésénél minél nagyobb mértekben betonaljakat kell alkalmazni, illetve talpfa használatát, 
melyeket beépítés előtt vegyszerekkel kell kezelni.  

A vasúti és közúti útvonalak tervezésénél és építésénél úgy kell az utvonalakat meghatározni, hogy minimalisán 
hassanak ki a már létező folyók és tavak medreinek változására, ezáltal csökken a kihatású a vízek 
hidromorfológiai alapotára. A serülhető, érzekény vagy védett területen közútak építésénél szükséges elemzést 
készíteni a környézetben lévő vizek esetleges szenyeződésével kapcsolatban, illetve előírni megfelelő védelmi 
intézkedéseket. 

A légi kikötők bövítési munkalatánál szükséges kiépíteni csapadékvíz elvezető rendszert, valamint kelő 
kategoriájú víztisztítő berendezést. 

Valamennyi útvonal vagy helyszíni kivitelezések tervezésénél fontos elkerülni a védett vizterületeket, illetve 
egészségügyi zonákat. 

Minden újjá építette kikötőre a fő projekt készítése előtt, illetve a kikötő üzemeltetése kezdete előtt – amennyiben 
a fő projekt nem szükséges – szükséges a Kikötői Kapítányság által elfogadott és hitelesített „Maritime 
Tanulmány” a kikötő feltételekről szóló Rendelet (NN 110/04 sz.) 5. cikkelye szerint.  

A tervezett kikötőknek szükséges szervezni a szilárd hulladék begyujtését és biztosítani megfelelő infrastrukturát 
a hajókon keletkezett szennyvízek begyűjtésére. 

Új tengeri és folyami kikötők tervezése olyan helyszíneken kell tervezni, ahol a vízterületek morfológiai alapota 
kitűnő, illetve ahol nincsenek létező nyomások a morfológiai alapotra. 
13.4.3. A biológiai sokféleség 

Karlovac-Rijekai vasúti útvonal fejlesztése vegyes megoldason alapszik, mely a Tengermenti-fensik megyében a 
Zlobin település déli részét metzi a már létező vasúti pálya helyrehozásával.  

Autóútakat, valamint a többi útakat melyeken a forgalomsűrűség meghaladja a 5000 jármű/nap, úgy kell tervezni, 
hogy az állatok áteresztő útvonalak biztosítva legyenek a kivitelezés következő fazisában is, figyelembe vivé a 
már létező közlekedési infrastrukturát. 
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A közlekedési infrastrukturát a nem fragmentaltan minősített területeken elsőlegesen úgy kell tervezni azon az 
élőhelyeken, amelyek magasabb antropogén kihatás alatt vannak, lehetőleg legrövidebb útszakaszok 
használatával a nem fragementalt területeken keresztül. Közlekedési infrastrukturát olyan módon kell tervezni, 
hogy lehetővé legyen a zöld infstruktura implementációja. 

A tengeri forgalom fejleszését úgy kell tervezni, hogy a Tursiops truncatus (Palackkorú delfin) élőterülete és 
halszaporítás (keltető) helyek elkerülésével az Adriában.  

Vukováron az új dunai keleti kikötőt tervezni kell a már létező Vukovári dunai sziget erdei vegetáció rezervatumán 
kívül.  

Cetina-Donji Tok jelentős tajkép határain belül tervezett útszakasz, amely az Ro. 15 Spliti hálózat reorganizáció 
keretén belül van, olyan módon kell kivitelezni, hogy ez a védett terület jelentősége ne legyen veszélyeztetve. 

Az R. 11 Zágrábi csomopont és az Ro.8 Zágrábi főhálózat átszervezése intézkedésekben előrelátott közlekedési 
folyosó több tipusú parhuzámos közlekedési infrastrukturák implementálását tervezett, azzal a céllal, hogy 
csökkentse a kumulátív kihatást sükséges minden közlekedési szektor közreműködésre szükséges, illetve az 
illetékes környézetvédelmi szakosztályokat és adott területen illetékes erdőgazdasági szerveket, annak 
érdekében, hogy az állat útvonal kivitelezése megvalosuljon a párhuzámos útvonalak felett az erdei élőhelyek 
minimális megrongalása mellett. 

13.4.4. Kulturális és történelmi örökség 
Arheológiai örökségek védelme 

A területi beavatkozások előtt szükséges a terep arheológiai átvizsgalása és szükség esetén próba arheológiai 
kutatásokat végezni ezen a helyszíneken, ahol már korábban vannak ismert és belyegyzett régeszeti lelőhelyek, 
amelyekkel meg lesznek hatarozva a védett arheológiai kutatások mérete, dokumentalása és a leletek és 
lelőhelyek konzerválása. Az arheológiai terepszemlét szükséges elvégezni azokon a poziciókon, ahol potenciális 
lelőhelyek lehetnek, indikátív (utaló) elnevezések, toponimek, illetve olyan helyeken, ahol jegyzett domborzati 
változások történtek emberi beavatkozások által a történelem során.  

Amennyiben a védett arheologiai kutatások eredménye jelentősebb leletek eredményezne, amelyeket 
konzerválni és prezentálni kell, fenn áll a lehetőség az infrastruktura útvonal és egyéb tervezett építmények 
kihelyezésére ezekről a lelőhelyekről. 

Kultúr-történelmi egységek, történelmi helyek és építmények védelme 

Védő-intézkedési rendszer magábafoglalja a veszélyeztetett kultúrális örökségek kutatását és dokumentálását, 
maximális megőrzés mellet, az épített örökség területi és vizuális integritására negatív kihatások enyhítésének 
érdekében.  

Történelmi kultúrtájak védelme 

A történelmi kultúrtájak védelmét már a projket tervezése során kell megtenni, a beavatkozási területre vonatkozó 
külön Kultúrtáj rendezési projekt készítéssel. 

A Kultúrtáj rendezési projekt előtt el kell készíteni a Tájérzékenységi Tanulmányt. 

13.4.5. Mezőgazdaság 
A Pannon-Horvátország területén, olyan intézkedések melyek a föld átsorolását és a föld P1-es és P2-es bonitási 
értékének fragmentálását generálhatnak, ugy kell tervezni, hogy csak rendkivüli helyzetek kivételével a föld P1-es 
és P2-es bonitási értékére kihatás okvetlen kerülve legyen.  
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A Dinarid hegység területén, olyan intézkedések melyek a föld átsorolását és a föld P1-es és P2-es bonitási 
értékének fragmentálását generálhatnak, a beavatkozásokat a P1-es és P2-es bonitási értékélt földterületeken 
kivül kell kivitelezni. 

Azon intézkedéseket melyek a mezógazdasági földterületek átsorolását és fragmentálását generálhatnak, olyan 
módon kell tervezni, hogy amennyire csak lehetséges felhasználásra kerüljön a már létező infrastruktúra és a 
mezógazdasági földterületek átsorolása és fragmentálása kerülve legyen. 

13.4.6. Táj jellegzetességek 
A Stratégiában előrelátott intézkedéseket a tájban kell beilleszteni Zöld infrastrukturális projektek által, illetve 
szakértők (táj-szakértől) által készített Tájrendezési projektektel.  

13.4.7. Társadalmi-gazdasági tényezők 
A közútak tervezése során, fel kell mérni az előrelátasok szerinti közlekedés növelés kihatásának befolyását és 
szükség szerint kellő zajvédelmi intézkedéseket végrehajtani. 

13.4.8. Klímaválltozások 
A Stratégiábol eredő minden infrastruktúrális projektet, a beavatkozási területre vonatkozó esetleges 
klímaváltozások figyelembevételével kell tervezni. Az intézkedéseket a „Non-paper Guidelines for Project 
Managers: making vulnerable investments climate resilient“ (Europai Bizottság, Klímapolitikai Főigazgatóság) 
nemformális írányelvek szerint kell kivitelezni 

A szisztematikus kutatások és adatok hiánya miatt, illetve mert az I.7 intézkdésre a Duna - Száva csatorna 
építésére vonatkozó adatok hiányoznak, így nem lehet teljes bizonyossággal megerősíteni ezen intézkedés 
jelentős negatív hatását a környazetvédelmi célokra és az ökológiai hálózat integritására. Az esetleges kihatások 
intenzitása és jelentősége értékelhető a beavatkozás színtjén, amikor már lesznek adatok a projektről és miután 
elkészül az elfogadhatósági értékelés az ökológiai hálózatra.. 

13.5 Ökológiai Hálózat Stratégia elfogadhatóságának értekélési 
Tanulmánya 

A Stratégia takarja Horvátország teljes területét és ezért átfedi az egész ökológiai hálózatot is, mely  Ökológiai 
Hálózatról szóló rendelettel lett meghatározva (Hivatalos Közlöny NN 124/2013, 105/15). Horvátoszág ökológiai 
hálózata egyúttal képviseli az EU Natura 2000 ökológiai hálózat területét is. A Horvátoszág ökológiai hálózatának 
részei a madarakra fontos természetvédelmi területek - POP (Európai Unió számára fontos madárfajok 
természetvédelmi, illetve kedvező védettségi állapot elérésére fontos területek valamint élőhelyük, azon  területek 
amelyek jelentőssek a vándorló madárfajok megőrzésére, különösen a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek) 
és fajok és élőhelytípusok szempontjából jelentős természetvédelmi területek - POVS (más vadon élő állatok és 
azok élőhelyei melyekre fontos a természetvédelem és a kedvező természetvédelmi helyzet elérése, valamint az 
Európai Union számára érdekes természetes élőhelyek). 

13.5.1. Stratégia kihatása az ökológiai hálozatra 
Amikor a közlekedési infrastruktúráról van szó, az intézkedések általában csak nagyságrendben és ennek 
fügvényében a hatás mértékében külömböznek. A beavatkozások nagysága új út építésétől a már létező 
útszakaszok bővítéseig illetva átépítéséig terjed, új kereszteződések, átkelőhelyek vagy hansoló létesítmények 
építitésével.  A közlekedési beavatkozások kihatása a célzot fajtákra és  élőhelyek fajtájára általában hasonló 
természtűek. A kihatás értékelése a beavatkozás nagyságától és az egyes intézkedés kivitelezési megoldásától 
függ. 
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A Horvát Környezeti és Természeti Ügynökség /Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)/ Szakmai Irányelvei 
szerint, a közlekedési beavatkozások kihatásának értákelése során az intézkedés kihatásánál három fő forrást 
kell megkülönböztetni. Az elsődleges kihatás forrás formájának fügvényében, azok mértékben (intenzításban), 
hatókörben, időtartamban és jellemzőkben különböznek egymástól. A kihatás általában legkifejezetebb az 
építkezési munkálatok alatt. Ugyanakkor az korlátozott időtartamú a művelet méretétől függően. A nagy 
autópályák építés során a különböző intenzitású műveletek több évig is tarthatnak. Miután a munkák 
befejeződnek, az építési fázis kihatása idővel csökken, de még mindig jelen van még sokáig.  

Másrészt maga a forgalom kihatása általában idővel növekszik és nagymértékben a forgalom sűrűségétől és 
járművek mennyiségétől függ. 

Az építés során az alábbi hatásmódokat lehetségesek: 
 A fölterület vesztesége/terület használata: A területek ideiglenes használta (az útvonalon kívűli lokáciok,

munkaterületek) példáúl raktározásra, munkagépek elhelyezésére, stb.
 A táj kinézetének változtatása (geomorfológia): A vizuális változások legnagyobbak az építkezési

munkálatok alatt, mivel az építésnél általában szükség nagy mennyiségű földet mozgatni. A szerkezet
földalatti részeit ki kell ásni, az építésihez sokkal több helyre van szükség pl. tárolásra és mozgásra,
mint ami magának az úttestnek kellene.

 A funkcionális kötődések (összeköttetések) változása: a munkaterület akadályoza az összeköttetéseket,
különösen azokon a területeken ahol intenzív munkálátok fojnak.

 Zaj: Építési területek gyakran a legnagyobb zajforrások és fojamossak a munkálatok alatt (például a
gépek használata, stb.), a legnagyobb zajt a fúrások vagy robbantások okoznak.

 Légszennyezés: A munkagépek légszennyező anyagokat bocsátanak ki, sok por keletkezik, föleg a
robbanások által.

 Vízszennyezés: A munkagépek normál működése alatt olyan anyagok kibocsátását következik, amelyek
szennyezik a vizet, de lehetséges az üzemanyag, olaj, vagy egyéb szennyező anyag kiáramlása is.

 Rezgés (vibráció): Építési munkák, teherautók és a nagy gépek rezgést okoznak, de legintenzívebb
rezgések a fúrások vagy robbantásoknál keletkezik.

 Hidrológiai rendszer változása (mennyiségi és minőségi): Az építési munkák átmenetileg
megzavarhatják a hidrológiai rendszert, néha szükség a felszín alatti és felszíni vizek áramlását is
mozgatni (áthelyezni).

Útvonali építmény másodlagos struktúrával az alábbi módon hathat a környezetre: 
 A fölterület vesztesége/terület használata: az útvonal tartós használata, de a másodlagos struktúrák is

mint például a segédutak, a vízforrást vedő struktúra (építmény), stb.
 Aszfaltozás: altalában a fő útvonalak, de a másodlagos struktúrák is mint például a segédutak
 A táj kinézetének változtatása: gátak, hidak és csomópontok változtatják a környező tájat, de a

mukálatok elvégzése után, ahol lehetséges az úttestet be kell illeszteni a környezetbe (növényzet
telepítéssel)

 A funkcionális kötődések (összeköttetések) változása: az utak megszakíthatják a kapcsolatokat
(szerkezet függvényében) ha nincs enyhítő intézkedés. Olyankor a kapcsolat véglegesen megszűnik.

 Hidrológiai rendszer változása: a létesítmények állandóan zavarják a hidrológiai rendszert, például a
kiépített alapok kihatnak a talajvízre.

Tijekom korištenja, zahvati prometne infrastrukture mogu djelovati na sljedeće načine: 
 Zaj: A forgalom (közlekedés) különböző térfogatú és hangerejű, a jellemzői és gyakorísága a forgalom

sürűságétől függ, amely váltzohat a nap szakaszától, de a közlekedés tipusátol is, nem mindegy hogy
csak teregépkocsik vagy csak személygépkocsik közlekednek (a vasút által kibocsátott zajnak teljesen
más jellemzői mint a közúti járműforgalomnak).

 Légszennyezés: légszennyező anyagok a forgalom típusától, a közlekedési  eszközöktől (teregépkocsik
vagy személygépkocsik), a forgalom sűrűségétől, sebességkorlátozástól vagy egyébtől függ.

 Fény: A nagy jelentőségű utvonalak általában nincsennek kivilágítva, de a mozgásban lévő járművek
fényt bocsát ki.
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 Vízszennyezés: a forgalom sűrűségétől függ, a veszélyes áruk szállításánál történő közlekedési
balesetek során is bekövetkezhet.

 Az infrastruktúra használata miatt keletkező rezgések: A rezgéseket föleg a vasúti közlekedés okoz,
miközben a személyigépkocsi forgalom általában nem okoz rezgéseket, míg a kereskedelmi járművek
és teherautók okoznak, de ezek viszonylag kis tartományban vannak.

 A funkcionális kötődések (összeköttetések) változása: a forgalom sűrűsége gyakran döntő tényező
amely meghatározza, hogy a kapcsolat megszakad-e vagy sem.

Útvonali építmények építésének és használatának különböző kihatása van az élőhelyek típusára, illetve a 
növény- és állat fajtákra. Útvonali építmények kihatása különbözik az építkezési fázisban és a használati 
fázisban, ahol az építkezési fázis hatása általában rövidtávú, a használati fázisban pedig hosszútávú. 

13.5.2. A beavatkozás negatív kihatásának enyhítő intezkedései az 
ökológiaihálózat védelmi célkitűzések és integritásának érdekében 

Térben elhelyezett intézkedések 

Közúti közlekedés 
1. A Ro.1 intézkedés – Gradiškánál épülő összekötő híd tervezése során az építési időt és a használat

tervezésénél alkalmazni kell a védelmi célkitűzéseket a HR1000004 Donja Posavina /Alsó Száva-mente/
ökölógiai hálózat területén, illetve kerülni kell híd építését a halfajták legmagasabb aktív időszakában a
ökológiai hálózat HR2001311 Száva Hrušćica alatti területén

2. A Ro.4 A7 Križišće – Žuta Lokva intézkedésnél kivizsgálni a lehetőséget a jelentősen negatív kihatás
enyhítésére a  HR2000200 Novi Vinodolskinál lévő Zagorska peć ökológiai hálózat területének a
célfajaira, megfelelő enyhítő intezkedések a denevérek célfajára vonatkozó (például azok a fajok,
amelyek növényzetet nyomon kísérik magasabb fekvő struktúrákra való irányítása, lehetővé teszik a
denevéreknek az utak feletti átrepüléset (hop-over), olyan építmény segítségével, mely lefedi a közutat.
A munkaterületi sáv meghatározásánál ki kell zárni bármilyen tevékénységet a HR2000131 Škabac
barlang és HR20001154 Orlovac barlang ökológiai hálózat területe közelében.
Amikor a HR5000019 Gorski kotar és észak Lika ökológiai hálózat területén útszakaszokat kell tervezni,
melyek magas alkalmassági élőhelyeken halad át a nagy ragadozó célfajoknak (medve, farkas és hiúz)
lehetővé kell tenni az utak áthaladását zöld infrastruktúrális szerkezeti elemekkel.

3. A Ro.5 A11 Lekenik – Sisak inézkedés végrehajtási projekt szintjén tervezni kell a HR1000003 Turopolje
ökológiai hálózat területére a zajvédelmét, ornitológus szakértők egyreműködésével, illetve Kupa folyó
feletti összekötő útépítésnél kerülni kell beavatkozásokat prioritást élvező élőhelyek típusoknál a 91E0*
Liget erdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) és 7220* Lavaköves forrásoknál, ahol pont
vagy csík képződmények található (Cratoneurion), és ahol dominál a moha Cratoneurion commutati.

4. A Ro.6 DC 10 Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Államhatár Magyarországgal intézkedése
végrehajtásánál, Kaposvár irányában, meg kell fontolni a további ényhítő intézkedéseket, példaul a nem
átlátszó zajvédő falak építését az útmentén.

5. A Ro.7 DC 12 Vrbovec 2 csomopont – Ivanja Reka – Vrbovec – Bjelovar – Virovitica - Államhatár
Magyarországgal, Bécs irányában, úgy kell kihelyezni, hogy az  HR1000009 Ribnjaci uz Česmu
ökológiai hálózat területét ne metze.

6. A Ro.8 A zágrábi főhálózat átszervezési intézkedés által előrelátott útszakasz mentén, amely a
HR1000003 Turopolje ökológiai hálózat területén keresztül halad át nem átlátszó zajfalakat kell
integrálni. Azon az útszakaszon, amelyen HR2000589 Stupnički lug ökológiai hálózat területén áthalad
kerülni kell a környező fák károsodását, amelyek a célzott 9160 Sub-atlanti és közép-európai tölgy és
gyertyán-tölgy erdők Carpinion betuli élőhelyi típusúak.
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7. A Ro.9 D2 Szlovénia államhatártól a Szerbia államhatárig intézkedés keretén belül előrelátott
útszakaszt, amely a HR2001500 Bapska melletti pusztai élőhelyek ökológiai hálózat területén keresztül
halad át, szükséges áthelyezni vagy viadukttal áthídalni és ezáltal megelőzni a 6240* Subpanoniai
pusztai pázsit (Festucion  vallesiacae) élőhely típusának átalakítását.

8. A Ro.15 Splitti hállózat átszervezése intézkedés keretén belül előrelátott Split és Omiš közötti
útszakaszt kivitelezése során, külön figyelemmel az ökológiai hálózat HR2001376 Stražnica területén
áthaladó útszakásznál és az építkezi időtartamot az élesfülű denevér - Myotis blythii célcsoport
ökologiájához időzíteni. Az útszakasz használata alatt enyhítú intézkdéseket kell tervezni a denevérek
számára (lehetővé tenni a denvéreknek az útvonal átrepüléset (hop-over) valamint enyhíteni a
fényszennyezést.

Vasúti közlekedés 

9. A R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 8, R 9, R 10 és R 11 intézkdések által előrelátott vasúti pályafejlesztése
során tervezni kell enyhító intézkdéseket a célzott fajok útvonal feletti és alatti sérülése ellen (különösen
a nagy ragadozók esetén).

Légi közlekedés 

10. Az A.8. Zadari repülőtér fejlesztési intézkedésnél szükséges, hogy a repülőtér terjedése elkerülje a
HR1000024 Ravni kotari és HR2001361 Ravni kotari ökológiai hálózat területét.

Tengeri közlekedés 

11. A M9 Ploče kikötő szakosítása (konténeres és ömlesztett rakományra) intézkedes által előrelátott új
terminál építésénél kérülni kell a HR1000031 Neretva delta  és HR5000031 Neretva delta ökológiai
hálózat területén lévő élőhelyek elfoglalását.

Kumulatív hatások 

12. A HR2001311 Sava folyó Hruščica ökológiai hálózat területén felísmert negatív halmozott kihatás miatt
szükség a hídépítés és a Száva folyami kikötő rekonstrukciós munkák időbeli szétválasztása.

13. Amennyiben a R11 intézkedéssel tervezett új vasútvonal szakaszok építése, azokat egyeztetni kell a
R08 Zagreb fő hálózat átszervezési intézkedésekkel oly módon, hogy az kövesse a közúti
infrastruktúrát, és nem foglalja el az ökológiai hálózat részei (különösen a HR2000589 Stupnički lúg
ökológiai hálózat területén).

Az enyhítő intézkedések hatékonyságának megállapítására lényeges a monitoring (megfigyelés).  Néha csak kis 
változtatások elegendőek ahhoz, hogy jelentősen növeljük a funkcionalitásukat. Ugyanugy a megfigyelés során 
begyűjtött adatok alapján jobban lehet tervezni a jövendőbeli projekteket és az enyhítő intézkedéseket. 
Megfigyelést szükség előrelátni már az enyhítő intézkedések tervezésénél, az intézkedések engedélyezési 
folyamatban.  

13.5.3 Következtetés
Az alábbi táblázat mutatja azokat a ökológiai hálózat területeit, amelyekre meg lett állapítva a jelentős negatív 
hatást lehetősége,  javasolt az enyhítő intézkedés, és az enyhítő intézkedéseket  utánni jelentőség  

Stratégiai intézkedés 
Kihatás alatti terület 

az ökológia 
házotban  

Kihatás 
jelentősége Hatást enyhítő intézkedés Végleges 

jelentőség 

Ro. 9 D2 a Szovén 
államhatártól  a Szerb 

HR2001500 Stepska
staništa kod Bapske -2 A 7. szakaszt, előreláva az Ro. 9 

intézkedéssel D2 a Szlovén -1 
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államhatárig államhatártól  a Szerb 
államhatárig, amely áthalad a 
HR2001500 Stepska staništa 
kod Bapske ökológia hálozaton 
keresztül, sükséges áthelyezni 
vagy ili nadsvoditi viaduktal 
áthidalni, hogy meg legyen 
akadályozva a 6240* tipusu 
(Subpanonski stepski travnjaci/  
(Festucion vallesiacae)) előhely 
pusztítása  

I.7  Duna-Száva 
többcélú csatorna 
építése 

HR1000006 
Spačvanski bazen -2 

Az intézkedés magába foglalja a 
Duna-Száva többcélú csatorna 
építését mely jelentős negatív 
kihatással lesz a környezetre.  
Tekintettel hogy az eddig 
elvégzett kutatások és az 
intézkedések elégtelen 
meghatározása nem lehetséges 
stratégiai szinten meghatározni 
a  hatás* jelentőségét.  

-2 (?) 

HR2001414 
Spačvanski bazen -2 -2 (?) 

* Az HR2001414 Spačvanski bazen, ökológia hálózat területén lévő vörös tölgy különösen érzékeny a
talajvizek hidrológiai rendszerének változására és ezért szükséges folyamatos méréseket végezzen, hogy 
megbízható eredményeket kaphassunk. A szisztematikus kutatások és adatok hiánya miatt, illetve mert az 
I.7 intézkdésre a Duna - Száva csatorna építésére vonatkozó adatok hiányoznak, így nem lehet teljes 
bizonyossággal megerősíteni ezen intézkedés jelentős negatív hatását a környazetvédelmi célokra és az 
ökológiai hálózat integritására. Az esetleges kihatások intenzitása és jelentősége értékelhető a beavatkozás 
színtjén, amikor már lesznek adatok a projektről és miután elkészül az elfogadhatósági értékelés az ökológiai 
hálózatra.  
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