MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI KINCSEI
Három hazai nagy civil szervezet, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország a természet mellé állt, és megalapították a Magyar
Természet Napját, melyet 2015 óta minden május 22-én ünneplünk. Nem véletlen ez a dátum, mivel egybeesik a Biológiai Sokféleség Világnapjával, ilyenkor több lehetőség adódik, hogy megismerjük Magyarország értékeinek sokféleségét. A kezdeményezés célja, hogy sikeresen felhívják a polgárok figyelmét a
természet adta erőforrásaink megőrzésére. Emellett a szervezetek hangsúlyozzák, hogy nem elég az ő
munkájuk, mindenkinek tennie kell a biodiverzitás megőrzéséért, hogy a természet sokszínű pompájában
maradjon fenn a következő generációk számára is.
Magyarország egy kis terület Európában, mégis számos természeti értéket rejt. A védett területei, és az
ott fellelhető növények, állatok és életközösségek nemzetközileg is kiemelkedőek. A Hortobágy szikestől
elindulva, hazánk legszebb tájai találhatóak meg a Bükk erdein át egészen a Balaton-felvidékig.
Természeti értékeink közül a magyar lakosság 2008-ban megszavazta az ország hét csodáját. Vegyük
sorra ezeket!
A díjazottak között szerepel a 20 millió évvel ezelőtt elpusztult ősmaradvány-lelőhely, az ipolytarnóci
védett terület, amely az összeurópai természeti örökség részét képzi, Európa-diplomával tüntették ki.

A Zemplén-hegységhez tartozó Füzéri-vár, mely egy vulkanikus kúp tetejére épült a 13. század elején.

A történelmi és kulturális emlékek mellett számos védett, illetve fokozottan védett növénynek ad otthont
a várhegy. Ezek közül kiemelkedő a magyar kőhúr, a szirti sziklaiternye, a pongyola harangvirág, a kőtörőfű, a sziklai csenkesz, valamint az északi szirtipáfrány. Az állatvilágában többek között fellelhető a nagy
szarvasbogár, orrszarvúbogár, havasi cincér, fekete harkály, uhu, macskabagoly, császármadár és a szirti
sas.

A Dél-Tiszántúl legértékesebb, időszakos vízállású, szikes tava, a Kardoskúti Fehér-tó. A tavat 1966-ban
védetté nyilvánították, és 1997-től a Körös-Maros Nemzeti Park része. A Kárpát-medence egyik legfontosabb madárrezervátuma, illetve tavasszal és ősszel több tízezer madár szállója a tó és környéke. Nemcsak a madárvilágáról híres, hanem az itt található sótűrő, szikes növénytársulásokról is.

Az Őrség az egyetlen olyan tájegység hazánkban, mely néprajzilag
önálló, és sajátos kultúrát őriz. Az ország egyik legősibb magyar vidékeként van számontartva, a 2002-ben alapított Őrségi Nemzeti
Park része.

Európa legnagyobb melegvizes tava a hazánkban található Hévízi-tó. Tőzegmedrű forrástó, a legmélyebb pontja 38 méter.
Gyógyvize a triászkori dolomitrétegből, egy 18 méter átmérőjű forrásbarlangban tör elő, a víz hőmérséklete 38 Celsius-fok.
Különlegessége az indiai vörös tündérrózsa jelenléte, illetve a
kénbaktériumok, melyek a tó kénanyagcseréjét szabályozzák.
Magyarországon csak itt fordul elő a kékmoszatok két faja, a
Pseudanabaena papillaterminata és az Anomoeoneis serians. A
tó állandó lakói közé tartozik néhány védett hüllő, őshonos halfajok, illetve a kis vöcsök, mely az országban egyedül csak itt telel
át.
Az eurázsiai elterjedésű, nagytestű madár, egykor gyakori fajként volt ismert. A kerecsensólyom napjaikban természeti ritkaságnak számít, mégis Magyarország az
egyetlen hely, ahol állománya stabil. Ez egy olyan programnak köszönhető, melyet
civil és természetvédelmi szervezetek közös erővel valósítottak meg. Hasonló történettel rendelkezik a veszélyeztetett, eurázsiai kötődésű parlagi sas. Az 1970-es
években, hazánkban mindössze 10-12 pár élt, napjainkban ez a szám meghaladta
a 200-at. Világszerte csökkent a faj állománya, viszont országunkban egyre növekedett, köszönhetően az elkötelezett szakemberek munkájának.
Forrás:
https://www.mme.hu/parlagi-sas
https://impressmagazin.hu/magyarorszag-termeszeti-kincsek-csodak/
http://magyartermeszet.hu/magyartermeszetnapja/
http://magyartermeszet.hu/kezdooldal/
https://www.mme.hu/magyar-termeszet-napja-2018
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2261
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCz%C3%A9ri_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kardosk%C3%BAti_Feh%C3%A9r-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADzi-t%C3%B3
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