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EURÓPA AMAZONASA

“coop MDD” projekt Európa Amazonasának
hatékonyabb határokon átnyúló kezeléséért
A projekt célja, hogy összhangba hozza a védett területek kezelési gyakorlatát és
felhívja a figyelmet a TBR MDD különleges természeti értékeire
Noskovci, Horvátország – Múlt héten zajlott a “coop MDD” című, 2,5 éves EU Interreg
projekt hivatalos megnyitója a Dráva melletti Noskovciban, Horvátországban. A projekt célja
a kezelési gyakorlatok harmonizációja az öt ország (Ausztria, Szlovénia, Magyarország,
Szerbia és Horvátország) 12 érintett védett területe között, hogy biztosítsa az ökológiai
egységet a tervezett egyedülálló, ötoldalú Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO
Bioszféra Rezervátumban (TBR MDD) – amely kivételes folyómenti tájat az “Európa
Amazonasa” névvel is illetik.
A Dráva, Mura és Duna folyók alsó szakasza által meghatározott, Ausztrián, Szlovénián,
Horvátországon, Magyarországon és Szerbián átívelő folyami táj 700 kilométer hosszú „zöld
sávot” képez, amely majdnem 1.000.000 hektárnyi, természetvédelmi és kulturális
szempontból rendkívül értékes területet kapcsol össze Európa egyik legfontosabb folyómenti
ökofolyosójává. Civil szervezetek és az illetékes hatóságok csaknem 25 éve dolgoznak
ennek az egyedülálló tájnak a védelme érdekében és most minden országban az utolsó
lépéseket teszik meg a hivatalos UNESCO jelölésért.
Az egészséges és dinamikus folyami ökoszisztémák számos előnyt nyújtanak a helyi
lakosságnak és lehetővé teszik számukra a fenntartható megélhetést. A turizmus és a
rekreáció alapjául szolgál a természetközeli környezet, valamint a tiszta víz, a halak és az
erdők, mint természeti erőforrások. Sőt, a folyó menti természetes árterek védelmet
biztosítanak az embereknek és falvaknak, azáltal, hogy elnyelik a folyó vizét áradáskor. A
TBR MDD fenntartható kezelésének, a helyi lakosoknak, valamint azoknak a fajoknak az
érdekében, melyek túlélése ezektől a területektől függ, mint például a fokozottan védett réti
sas és fekete gólya, nélkülözhetetlen a védett területeken alkalmazott kezelési gyakorlatok
összeegyeztetése a kezelők között, csak ezáltal biztosítható az ökológiai integritás és az
ökoszisztémák országhatárokon átnyúló kapcsolata.
"A védett területeken és a Natura 2000 területeken eltérő gazdálkodási gyakorlatok vannak a
TBR MDD mentén, mert a területkezelőknek és hatóságoknak nincs elegendő lehetősége a
rendszeres kapcsolattartásra és tapasztalatcserére. Ezen akadály leküzdésére ad
lehetőséget a „coop MDD”, amely összehozza a területkezelőket és hatóságokat, létrehozva
ezzel egy hosszú távú, transznacionális együttműködést, ami lehetővé teszi a TBR MDD
helyreállítását és kezelését. Ez fontos lépés az összefüggő, határokon átnyúló védelem
érdekében, amely biztosítja a folyók természetes dinamikáját és az ökoszisztémaszolgáltatásokat", mondta Magdalena Wagner, a WWF Ausztria projektmenedzsere.
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A TBR MDD sikerének egy fontos eleme lesz az annak mentén élő helyi lakosok bevonása
és elköteleződése a “saját” Bioszféra Rezervátumuk vezetésében, ami biztosítani tudja a
terület fenntartható fejlődését. Erre a célra 8 darab – „River School”-nak elnevezett –
folyóparti erdei iskolából álló hálózat jön létre a TBR MDD mentén, ami támogatja a
környezeti nevelést és miközben az iskolás gyerekek új tapasztalatokat szereznek,
megtanulják, hogy Európa Amazonasának természeti értékeit védenünk kell. Ezen kívül
számos esemény kerül megrendezésre a TBR MDD mind az öt országában.
"A Mura, a Dráva és a Duna határokon átnyúló folyók, amelyek vize és hordaléka számos
országot keresztez. Mivel a természet nem ismer határokat, és a fajok, amelyek ebben az
ökoszisztémában élnek nem törődnek nemzetiségekkel sem, szükségünk van egy hatékony
határokon átnyúló együttműködés megteremtésére, a kezelési gyakorlatok egyeztetésére,
annak érdekében, hogy megvédjük a régió egyedülálló természeti értékeit, és a helyi
lakosoknak nyújtott javait " foglalta össze Wagner.
A programindító megbeszélés volt az első koordinációs ülés a védett területek kezelői között
annak érdekében, hogy meghatározzák a legfontosabb akadályozó tényezőket, ezáltal
biztosítani tudják a határokon átnyúló ökológiai folyosók működését és elkezdhessenek
dolgozni a közös megoldásokon és a területrendezési és használati elképzelések
közelítésén, különösen a vízgazdálkodás, turizmus, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat és vadászat tekintetében.
Az európai uniós alapokból (ERFA, IPA) társfinanszírozott projekttel kapcsolatos további
információért kérjük, látogasson el a projekt honlapjára.
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