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A közel 40 évig Kelet- és Nyugat-Európát elválasztó vasfüggöny
mentén mára egyedülálló ökológiai
hálózat és történeti emlékhely-rendszer
alakult ki. A humanitárius szempontok
semmibe vétele ellenére a határterüleha
tár
tek egyfajta oázist biztosítottak a terméőr-torony
szetnek 12 500 km hosszan, a Jeges-tengertől, Oroszország és Norvégia határa, a
Balti-tenger partja mentén, Közép-Európán és a Balkánon
keresztül, egészen a Fekete-tengerig. A hidegháborúban
megosztott Európa – bár nem tudatosan – mégis hozzájárult számos, különösen értékes élőhely eredeti állapotban
való fennmaradásához. A határmenti területek nagyszámú
veszélyeztetett fajnak nyújtottak menedéket. A háborítatlan, burjánzó természet már az 1970-es években felhívta
magára a természetvédők figyelmét, míg a 2003-ban elindított Zöld Öv (Green Belt) kezdeményezés különböző,
már létező regionális programok összefűzésével jött létre.
Mára 24 ország részese a programnak, melynek gerincét
a páneurópai ökológiai hálózat alkotja, jelentős mértékben
hozzájárulva Európa „Zöld Infrastruktúrájához”. A kezdeményezés a határon átnyúló együttműködés szimbóluma
lett, része Európa természeti és kulturális örökségének. Mivel 40 nemzeti park kapcsolódik közvetlenül a Zöld Övhöz,
ökológiai folyosóként betöltött szerepe elvitathatatlan. A
folyosó mentén, mintegy 50 km-es sávban, több mint 3200
védett természeti terület található, szinte az összes európai
biogeográfiai régiót érintve.
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A határok elválasztanak. A természet egyesít!

Fenno-Skandinávia Zöld Öve –
Természetvédelmi területek millió hektáros lánca
A Fenno-Skandináv Régió Zöld Öve Norvégia, Oroszország
és Finnország határán, 1 350 km hosszan elnyúló, a Jeges-tengertől egészen a Balti-tengerig húzódó terület.
Ez érintetlen övezet északi részét mohák, zuzmók és törpe
cserjék uralják. A középső és déli szakaszt tajga, jellemzően nagy kiterjedésű tűlevelű erdőség borítja, melyek menedékként szolgálnak olyan nagytestű emlősöknek, mint a
barnamedve, vagy a jávorszarvas. A táj arculatát megszámolhatatlan, nagy kiterjedésű láp, mocsár és tó formálja,
mely alkalmas élőhelyet biztosít Finnország nemzeti
madara, az énekes hattyú számára.
A három érintett ország környezetvédelmi minisztere 2010 februárjában aláírt egy szándéknyilatkozatot a Zöld Öv Fenno-Skandináv Régiójának kiépítéséről, mely elősegíti az ökológiai, társadalmi
és szociális szempontból is fenntartható fejlődést
szolgáló, határon átnyúló együttműködést.

Balti Zöld Öv – A tengerparti öv
Hiúz

A Balti-tenger partvidékén húzódik végig a Balti Zöld Öv. Ezt a régiót sokszínű
tengeri élőhelyei, változatos, homokdű-

Albán liliom (Lilium albanicum), Macedónia-Albánia
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határon átnyúló együttműködés és a regionális szinten vett
nékkel teleszórt partszakaszai, látfenntartható fejlődés kialakításával, illetve biztosításával.
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Balkáni Zöld Öv - A hegyvidéki öv
biztosítottak milliónyi vonuló madár, és
Az Európai Zöld Öv legdélebbi szakaszán a biolószámos tengeri állat, így többek között a kúposgiai sokféleség és a bennszülött fajok gócpontjai
és a gyűrűsfóka számára is. Az 1990-es évek eleje
sorakoznak. Legnagyobb részt a Balkán-félszióta azonban ezt a partvidéket is elérte a gazdaságet hegyvidéki régió természetes élőhelyeinek
Zö
gi fejlesztési hullám, mely komoly nyomást jelent a
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színes mozaikját rajzoló érintetlen
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természetes élőhelyekre. A Zöld Öv kezdeményezés
alpesi ökoszisztémák, erdei és füves élőhelyek,
számára a legnagyobb kihívást itt is a felbecsülhetetlen
valamint tavak és tengerparti szakaszok jellemzik. A
természeti és történelmi értékek megóvása jelenti, ezen az
lenyűgöző kultúrtáj megszámlálhatatlan veszélyeztetett áligen közkedvelt, látványos tájon.
lat- és növényfaj fennmaradása mellett tudott kifejlődni. A
török-bolgár határ mentén húzódó Sakar lekerekített dombvidéke felett a parlagi sasok a levegő urai. A távoli határ
Közép-Európai Zöld Öv – Sokszínű táj
menti, nagy kiterjedésű erdőségekkel borított területek a
A Közép-Európai Zöld Öv áthalad a Bohém-hegység erdővel
rejtőzködő balkáni hiúznak adnak otthont.
borított, határon átnyúló nemzeti parkjain, amilyen például a
šumava-i Bajor Erdő Nemzeti Park, követi a természetközeli folyók vonalát, így végig fut a Mura
Európai Zöld Öv Magyar szakasza –
és a Dráva öntésterülete mentén. Keresztezi
Folyók és tavak ölelésében
a Karavanke-hegység és az Adriai-tengeA magyar-osztrák-szlovák hármas határtól a magyar-rorig nyúló Júliai-Alpok hosszú hegyvonumán-szerb hármas határig tartó, csaknem 1 000 kilomételatait. Több helyen kultúrtájat is érint,
res magyarországi szakasz több szempontból is érdekes.
melyek egy része intenzív mezőgazdaFöldrajzilag azért, mert változatos, az ország szempontjásági művelés alatt áll. Az érintett államok
ból jelentős álló- és folyóvizek mentén halad. (Fertő, Mura,
regionális és nemzeti szintű támogatáDráva, Duna, Tisza, hogy csak a nagyobbakat említsük),
sával, valamint az EU finanszírozásában
történelmileg pedig azért, mert az idők során az államhatár
a Zöld Öv mentén elhelyezkedő területek
lefutása is állandóan változott. A Zöld Öv magyar szakaa
földtulajdonosai két multinacionális prograszának több, mint 40%-a országosan védett természeti
V idr
mot valósítottak meg. A fő cél a Zöld Öv, mint
terület, olyan különleges ritkaságokkal, mint a néhány éve
ökológiai folyosó és történelmi emlék megőrzése,
leírt, tudományra új délvidéki földikutya faj utolsó egyedei.
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Az európai Zöld Öv négy szervezeti egységre oszlik: a
Fenno-Skandináv, Balti, Közép-Európai és a Balkáni Régiók. A kezdeményezés végleges akcióprogramját egy
munkacsoport állította össze, melyben az összes régió,
számos ország képviseltette magát. Minden régiót külön koordinátor irányít, de országonként egy-egy nemzeti
összefogót is kineveztek.
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Barna medve, Finnország-Oroszország

