Magyarország Natura 2000 hálózata

MME természetvédelmi adatbázis

Hazánk területének 20%-a, tehát minden ötödik négyzetméter,
a Natura 2000 hálózatba tartozik. Ekkora terület esetében a
megôrzéshez alapvetô fontosságú a sokszor évszázados hagyományokkal bíró területhasználat, és a természetvédelmi célok
összehangolása.

Az MME faj- és területvédelmi tevékenységének alapja a több
ezer önkéntes terepi munkáján alapuló, folyamatosan frissülô
és bôvülô adatbázis. Csakis ezen adatok birtokában lehet
következtetéseket levonni, majd védelmi beavatkozásokat
szorgalmazni itthon és külföldön az értékes területek, az itt
élô számtalan pótolhatatlan állat- és növényfaj, és nem utolsó
sorban az emberformálta táj jellegének megôrzésére céljából.

A Natura 2000 program ezt az összhangot keresi és ösztönzi:
tájékoztatással, a gazdálkodókkal való együttmûködéssel,
pénzügyi támogatással. Fontos megjegyezni, hogy a védett
területek jelentôs részén a szabályozott emberi tevékenység
nem tiltott, sôt, a természetkímélô gazdálkodás fenntartása
vagy újbóli bevezetése kiemelt cél is. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a „madaras területek” népszerûsítésére is,
hiszen alapvetô fontosságú, hogy a területen élôk tisztában
legyenek szûkebb környezetük értékeivel, és ennek egyéni
boldogulásukat is segítô vonatkozásaival.

TERÜLETVÉDELEM

Legyen Ön is önkéntes
adatközlô munkatársunk!
Kérjük, keresse fel az MME
honlapját (www.mme.hu) és
kapcsolódjon be a természetvédelmi megfigyelô hálózatba.
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„A madárbarát Magyarországért!”
Csatlakozzon hozzánk!
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
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A területek védelme nélkülözhetetlen

A madarak hathatós védelme nem képzelhetô el élôhelyeik
alapos ismerete és megôrzése nélkül.
Az MME természetvédelmi munkájában kiemelt figyelmet
fordít Magyarország legértékesebb, leggazdagabb madárvilágú
területeire, amelyek kulcsfontosságúak vadonélô madaraink
fennmaradása szempontjából.

Elvi területvédelem - IBA kijelölés

A madártani szempontból legértékesebb területeket világszerte egységes szempontok szerint jelölik ki. Ezek az IBA
(Important Bird Area) területek, magyarul fontos madárélôhelyek, olyan természetes, vagy természetközeli állapotú
élôhely-együttesek, melyek a vadonélô madarak legfontosabb
fészkelô-, gyülekezô-, táplálkozó-, vagy pihenôhelyei.
Zavartalanságuk, természetes állapotuk megôrzése a rajtuk
elôforduló élôvilág, így a madarak fennmaradásának is a záloga.
Magyarországon 54 IBA területet tartunk nyilván, egyesek
kevéssé ismertek, mások nemzeti büszkeségeink, mint amilyen
a Hortobágy, vagy a Balaton. Tényleges védelmet azonban a
fontos madárélôhely címke nem von maga után, megoldást
a hivatalos védetté nyilvánítás, illetve az Európai Unióban a
Natura 2000 hálózatba való besorolás jelenti.
Az MME és külföldi társszervezetei munkájának köszönhetôen
az Unió tagországaiban az IBA-területek túlnyomó része mára
védelem alá került.

Magyarország IBA területei

2008-as kiadvány

Gyakorlati védelem - Natura 2000

Európában az élôvilág mai állapota az évezredes emberi
tevékenység nyomait ôrzi. Azok a területek, ahol a természet
átalakítása kisebb mértékû volt, ahol a gazdálkodás a természettel nagyobb összhangban folyt, ma a legféltettebb, foltokban megmaradt védendô értékeink közé tartoznak.
Ezek az élôhelyszigetek, közöttük az élôlények számára átjárást biztosító zöldfolyosók és a peremterületek olyan ökológiai hálózatot alkotnak, melyek megóvása közös feladatunk.
Az EU ezért hozta létre a tagállamokra nézve kötelezô Natura
2000 területvédelmi programot.

