EURÓPAI NEMZETI PARKOK NAPJA
Május 24-e az európai nemzeti parkok ünnepe. Számos országban emlékeznek meg erről a jeles napról, melynek célja, hogy
felhívja a figyelmet a védett és védendő területek értékeire és megóvásuk fontosságára, a nemzeti parkok munkájának
jelentőségére.
Az Európai nemzeti parkok napját az első európai nemzeti parkok
megalapításának emlékére hozták létre. 1909. május 24-én ugyanis
Svédországban egyszerre kilenc nemzeti park létrejöttét mondták ki.
Ezek voltak a kontinens első, ebbe a védelmi kategóriába sorolt területei.
Az EUROPARC Szövetség javaslatára 1999 óta ennek az eseménynek
állítanak emléket.
Tudtad? Hazánkban 10 nemzeti park van, ezek a következők
(a zárójelekben az alapítási éveket találod):
Hortobágyi Nemzeti Park (1973)
Kiskunsági Nemzeti Park (1975)
Bükki Nemzeti Park (1977)
Aggteleki Nemzeti Park (1985)
Fertő-Hanság Nemzeti Park (1991)
Duna-Dráva Nemzeti Park (1996)
Körös-Maros Nemzeti Park (1997)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park (1997)
Duna-Ipoly Nemzeti Park (1997)
Őrségi Nemzeti Park (2002)
Minden hazai nemzeti park változatos programokkal várja az
érdeklődőket május 24-én. Nézz szét Te is a hozzád legközelebb található
nemzeti park honlapján, hátha kedvet kapsz egy kis kikapcsolódáshoz!

Mi is egészen pontosan a nemzeti park?

Az 1996. évi LIII. törvény alapján:
„28. § (2): Nemzeti park az ország jellegzetes, természeti
adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, olyan
nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges
rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes
növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség
és természeti rendszerek zavartalan működésének
fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a
felüdülés elősegítése.”
Vagyis a nemzeti park kezelőjének az a feladata, hogy a
területén található értékeket megóvja, megtartsa, hogy
azokban a jövő generáció is gyönyörködhessen, ám ezt
nem a nyilvánosság kizárásával teszi, tehát a terület
látogatható, megismerhető. Kivételt képeznek ez alól a
szigorúan védett, látogatók elől elzárt területek.

Az EUROPARC Szövetség egy európai hálózat,
melynek célja, hogy nemzetközi összefogás
és együttműködés révén hozzájáruljon az
európai természeti és kulturális értékek
fennmaradásához, megóvásához, valamint a
társadalom minél szélesebb rétegeit nyerjék
meg a természetvédelem ügyének.
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