A „Repülés a Natura 2000 fölött” a WWF
projektje, melyet az Európai Bizottság
társfinanszíroz; célja a Natura 2000
hálózat felfedezése.
A fekete gólyák vonulásán keresztül
ismerheted meg a Natura 2000
területeket. Ezek a madarak minden
évben hosszú útra kelnek Európán át
afrikai telelőterületeik felé. A gólyák
mozgását a hátukra piciny hátizsákként
erősített rádiós adóvevő készülék
segítségével követhetjük, aminek a jeleit
műholdak továbbítják.
A programban résztvevő nyolc ország
mindegyikében két fekete gólya
képvisel minket „nagykövetként”.
Hosszú útjuk során minden nap
küldenek egy „képeslapot” vagyis egy
rövid tévéadást a nézők számára. A
képeslapokon azok a tájak láthatók,
amelyek fölött elrepültek a fekete gólyák.
Ezek többnyire Natura 2000 területek
(vagy jelölt területek). A felvételeken
láthatóak fő jellegzetességeik, biológiai
változatosságuk és megfigyelhetők a
területeken zajló emberi tevékenységek.
A képeslapok megtekintéséhez és a
fekete gólyák útjának követéséhez lásd a
http://ec.europa.eu/environment/nature/
home.htm oldalt.
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Fedezd fel Európa természeti kincseit!
Európai
Bizottság
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Mi az a
Natura 2000?
Európa területe a szárazföld felszínének
csupán 3%-át foglalja el, de mérete
ellenére nagyon gazdag élővilággal
rendelkezik. Az Északi sarkkörtől a
Földközi-tenger forró partvidékéig, az
Alpok csúcsaitól Közép-Európa nyílt
pusztaságaiig figyelemreméltó kis
földrészünk természeti gazdagsága.
A Natura 2000 a valaha létrejött
legambiciózusabb kezdeményezés
Európa gazdag természeti öröksége
védelmére. Keretében az EU mind a
25 tagállama határokra való tekintet
nélkül munkálkodhat együtt ritka
fajok és élőhelyek százainak védelme
érdekében, azok természetes előfordulási
helyén. A Natura 2000 lényege kijelölt
területek egységes ökológiai hálózatának
létrehozása: ez az úgynevezett Natura
2000 hálózat. Európa-szerte már legalább
18000 terület került be ebbe a hálózatba.

Európa természeti
kincseinek
felfedezése
A Natura 2000 segítségével
• felfedezheted Európa különböző régióit,
• bővítheted ismereteidet gazdag élővilágukról
és természetes területeikről,
• megismerheted az élővilágot fenyegető
veszélyeket és megtudhatod,
hogyan védheted meg a természetet,
• felfedezheted a lakóhelyed közelében
lévő tájakat és szabadtéri
foglalkozásokon számos
tevékenységben vehetsz részt.

Források
Európa természeti környezetéről és a Natura 2000 programról
rengeteg ismeretterjesztő anyag és tanítási segédanyag áll a tanárok
és iskolák rendelkezésére az Európai Bizottságnál.
•

A Bizottság honlapján elérhető ifjúsági sarokban a
tanulók megismerkedhetnek Európa különböző fajaival és
ökoszisztémáival, az ezeket fenyegető veszélyekkel, valamint a
veszélyek kezelésének lehetséges módjaival. A gyerekek próbára
tehetik a természettel kapcsolatos tudásukat, részt vehetnek
csoportos tevékenységekben és a javasolt projektekben.
További információért lásd: http://ec.europa.eu/environment/
youth/index_hu.html

•

Brosúra- és plakátsorozat készült Európa természeti környezetéről
és a Natura 2000 programról, ezek használata ingyenes az
iskolák, tanárok, diákok számára.
Ismeretterjesztő anyagokat és a
Natura 2000-ről, valamint az európai
jogszabályokról további információt a
Bizottság környezetvédelmi honlapján
lehet beszerezni, a http://ec.europa.eu/
environment/nature/home.htm címen.

Egy Natura 2000 terület meglátogatása jó
lehetőség arra, hogy bővítsd ismereteidet
Európa természeti környezetéről.
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