A jövő nemzedékek szószólójának közleménye az európai nemzeti parkok napja
alkalmából
A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, Dr. Bándi Gyula a
természettel való jó kapcsolat helyreállítására hívja fel a figyelmet május 24-e, az európai
nemzeti parkok napja alkalmából.
Az európai nemzeti parkok napján arra az eseményre emlékezünk vissza 1999 óta minden
évben, hogy 1909. május 24-én alakultak meg Svédországban az első nemzeti parkok.
Az eredeti cél az, hogy megóvjuk az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen
meg nem változtatott, nagyobb kiterjedésű területeit, amelyek elsődleges rendeltetése a
természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a
biológiai sokféleség és a természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás,
a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése.
Magyarországon elsőként a Hortobágyi Nemzeti Parkot hozták létre 1973-ban. Hazánkban ma
10 nemzeti park működik, Európa-szerte pedig 244. Ennek ellenére a természettel való
kapcsolatunk nincs egyensúlyban, a mindinkább urbanizálódó Európában egyre kevésbé
jellemző az emberek mindennapi, tartós kötődése a természethez. Pedig a nemzeti parkokban
nyílik igazán lehetőség kikapcsolódni, feltöltődni és érezni azt, milyen előnyei vannak, ha mi
is harmóniában vagyunk az élő, gyógyító természettel.
A hazai nemzeti park igazgatóságok tevékenysége Európában egyedülálló módon nem
korlátozódik csupán a nemzeti parkok közvetlen területére, hanem ezen túl az egész országra
kiterjedően látják el természetvédelmi kezelési, bemutatási, oktatási feladataikat. A nemzeti
park igazgatóságok dolgozói és a természetvédelmi őrök minden nap keményen dolgoznak
azon, hogy a természeti értékeket megőrizzék és bemutassák számunkra és ennek révén
lehetőségünk legyen a természettel való kapcsolatteremtésre.
A nemzeti parkok nemcsak a biodiverzitás védelme miatt fontosak, ennél jóval komplexebb
funkciót is betöltenek, egyszerre szolgálva ökológiai, kulturális örökségvédelmi, oktatási,
szemléletformálási és rekreációs célokat is. A nemzeti parkok működtetése így nem csupán
természetvédelmi szempontból, hanem össztársadalmi szinten is nélkülözhetetlen, megfelelő
állapotban tartásuk stratégiai feladat.
A szószóló felhívja a figyelmet arra, hogy az Alaptörvény P) cikke alapján nemcsak az állami
szervek, hanem mindenki kötelessége a nemzeti parkok, mint a nemzet közös örökségét képező
értékek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése is. A látogatók
figyelmét a nemzeti parkokkal kapcsolatos felelős magatartásra hívjuk fel, tehát olyan
szabadidős tevékenység folytatására, ami tiszteletben tartja a területek természetvédelmi
kezelésének elsődlegességét, mert csak ennek révén tudjuk természeti értékeinket gyermekeink
és unokáink számára megőrizni.
Arra biztatunk mindenkit, hogy elevenítse föl, gondolja újra vagy állítsa helyre a kapcsolatát a
természettel! Éljen a kínálkozó lehetőséggel és látogasson el vagy ismét térjen vissza egy
csodálatos nemzeti parkba, ismerje meg természeti kincseinket, töltődjön fel a természetben!

