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Kivonat 

Az USA nemzeti erdei által biztosított erőforrások magukban foglalják a fatermékekhez 
felhasznált (élő)fát, a vadon élő és házi állatok takarmányát, a faipari gyártáshoz és az 
energiatermeléshez felhasznált fa és ásványi erőforrásokat, a vadászatot és a halászatot, valamint 
számos speciális terméket, például gomba, bogyósok, gyümölcsök és a hagyományos gyógyszerek 
begyűjtését. Az egészséges erdei ökoszisztémák megtisztítják a levegőt, amelyet belélegzünk, 
biztosítják a tiszta vizet városi és vidéki otthonaink számára, és megteremtik az öntözéshez 
szükséges vizet. Csökkentik az aszály és az árvizek hatásait, termékeny talajokat generálnak, 
biztosítják a táplálékot és búvóhelyet a vadon élő állatok számára, elősegítik a biodiverzitás 
fenntartását, biztosítják az esztétikai, szellemi és kulturális értékeket. Az Egyesült Államok 
Nemzeti Erdőségei (United States Forest Services) kültéri rekreációs élmények széles skáláját 
nyújtják – a turizmust és a vadonban tapasztalható élményeket, amelyek páratlan kikapcsolódást 
nyújtanak milliók számára. A motorizált eszközök segítségével megszerzett élmények (vízisíelés, 
terepmotorozás stb.) kihívást és izgalmat kínálnak sok e sportot szerető embernek. A rekreáció 
hozzájárul az életminőséghez és a jóléthez. A nemzeti erdők által kínált rekreációs lehetőségek 
sokfélesége nemcsak a helyi gazdaságokat érinti, hanem befolyásolja azt is, ahol az emberek 
élnek, és ahol a vállalkozások székhelyeiket kiépítik. 

Kulcsszavak: erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, természeti erőforrások, ökoszisztéma szolgáltatások 

 
Abstract 

Resources provided by national forests include timber used for wood products, forage for livestock 
and wildlife, mineral resources used in manufacturing and energy production, hunting and fishing, and 
many specialty products such as mushrooms, berries, and traditional medicines. Healthy forest 
ecosystems purify the air we breathe; provide clean water for our cities, homes, and irrigation; reduce 
the effects of drought and floods; store carbon; generate fertile soils; provide wildlife habitat; maintain 
biodiversity; and provide aesthetic, spiritual, and cultural values. The USA National Forests also 
provide a wide variety of outdoor recreational experiences—from nonmotorized backcountry and 
wilderness experiences that provide incomparable solitude, to managed motorized experiences that 
provide challenge and excitement. Recreation contributes to our quality of life and well-being. The 
great diversity of recreation opportunities offered by our national forests not only benefits local 
economies, but also influences where people choose to live and where businesses choose to locate. 
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1. Az Egyesült Államok erdészeti bizottságainak háttere 

 

Az erdőgazdálkodással és a vadvédelemmel foglalkozó szenátusi bizottság az Egyesült 

Államok egyik megszűnt bizottsága. 1896. március 19-én hozták létre, és 1921. április 18-án 

szüntették meg, amikor feladatai átkerültek a Mezőgazdasági és Erdészeti Bizottsághoz. 

A bizottság átfedésben volt az erdészeti politikával, amelyet a mezőgazdasági bizottság 

vezetett, és későbbi éveiben a bizottság már nem tűnt időszerűnek. 

A bizottságot két másik bizottság előzte meg: az 1892. július 28-tól 1893. március 15-ig 

létező kaliforniai Erdészeti Fenntartások Különbizottsága (Select Committee on Forest 

Reservations in California) és az 1896. március 19-ig működő Erdészeti Fenntartások 

Különleges Bizottsága (Select Committee on Forest Reservations). 

A becslések szerint az európai telepesek előtt az Egyesült Államok erdei csaknem 

404 millió hektár kiterjedésűek voltak. Az európaiak érkezése azonban az őslakos népesség 

csökkenését okozta, és mivel az őslakosok nagyrészt mezőgazdasági életet folytattak, ez a 

mezőgazdasági területek újra erdősítését okozta. 

Az 1600-as évek közepe óta mintegy121 millió hektár erdőt vágtak ki, elsősorban a 19. 

században a mezőgazdaság számára. (forrás: Nationalatlas.gov) 

2016-ban hozzávetőlegesen 36,2%-a (az Egyesült Államok kb. Egyharmada) erdősült 

terület, ami körülbelül 331 millió hektár. 2005 óta az Egyesült Államok a hetedik helyen áll 

az eredeti természetes erdők elvesztésének arányában a világon. 

Noha az erdős területek viszonylag stabilok voltak az elmúlt 100 évben, jelentős 

regionális változások történtek a nemzet erdeinek területében és összetételében. A keleti, 

kevésbé termékeny mezőgazdasági területek erdősítése, a déli nagyléptékű erdősítések 

létrehozása, és a jobb hatásfokú tűzvédelem és tűzoltás hozzájárult az erdőterület növeke-

déséhez. A másik részről viszont az urbanizáció, a mezőgazdaságra való áttérés, a víztározók 

építése és természeti katasztrófák nagyban hozzájárultak az erdők elvesztéséhez. 
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1. ábra: Erdészeti tájegységek  

(forrás: USDA United States Department of Agriculture) 

 

A keleti erdők (Eastern Forests) körülbelül 155 millió hektár kiterjedésűek, és túlnyomó-

részt lombos állományok (74%), kivéve a déli partvidéki kiterjedt tűlevelű erdőket és 

ültetvényeket. Ezek nagyrészt magántulajdonban vannak (83%). Ezzel szemben mintegy 
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146 millió hektár nyugati erdő (Western Forests) túlnyomórészt tűlevelű (78%) és (57%) 

állami tulajdonban van. Közel tízmillió magánszemély kb. 170 millió hektár erdő és egyéb 

erdős földterület birtokában van. A legtöbb nyilvános erdőterület négy szövetségi ügynökség 

tulajdonában van, az Egyesült Államok Erdészeti Szolgálata (United States Forest Services), a 

Földgazdálkodási Iroda (Bureau of Land Management), a Nemzeti Park Szolgálat (National 

Park Service), a Hal- és Vadvédelmi Szolgálat (Fish and Wildlife Service), valamint számos 

állami, megyei és önkormányzati szervezetnél. 

Az erdők fő funkcióterületei a fatermelés, a rekreáció, a vadászat, a halászat, a vízgyűjtő- 

és a halászterületek védelme, a vadon élő állatok élőhelyének és a biodiverzitásnak a védelme, 

valamint az olyan növények, mint például a bogyók, gombák és gyógynövények gyűjtése. 

Ezek mellett Alaszkában vannak boreális erdők, Hawaii és az Egyesült Államok Territóriumai 

(U.S. Territories) erdei pedig trópusi erdők. 

Az Egyesült Államok legsűrűbben erdősült területei Maine, New Hampshire, Amerikai 

Szamoa, az Északi-Mariana-szigetek és Nyugat-Virginia; a legkevésbé erdős régiók Észak-

Dakota, Nebraska és Dél-Dakota. 
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2. ábra. Erdőtulajdonosok megoszlása   

(forrás: https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/forest-ownership-map.png) 

 

 

1.1. Ásványi és geológiai erőforrások az USA nemzeti erdeiben és gyepein 

Az ásványi és geológiai erőforrások használata a nemzeti erdőkben program (Forest Service 

Minerals and Geology Management - MGM) elősegíti az ásványi és geológiai erőforrások 

fenntartható használatát a nemzeti erdőkben és gyepeken. 

Az ásványi anyagok és a geológia program munkatársai felügyelik a szövetségi (állami 

tulajdonban lévő) és nem szövetségi (magántulajdonban lévő) ásványbirtokokkal kapcsolatos 

ásványkutatási, fejlesztési és rekultivációs tevékenységeket az adott törvények, szabályok és 

rendeletek szerint. Az Erdészeti Szolgálat ásványi és geológiai munkatársai kapcsolatban 

vannak a Földgazdálkodási Irodával (Bureau of Land Management) és az állami 

ügynökségekkel az ásványok kezelésével kapcsolatban. A nemzeti erdőkből és gyepekről 

előállított ásványi anyagok közé tartozik az arany, ezüst, réz, platina, palládium, ólom és cink, 

homok, kavics, dekorációs és építőkő, valamint szén, olaj és gáz, foszfátok és geotermikus 

erőforrások. Az MGM program az elhagyott bányaterületeket is vizsgálja és orvosolja a 

https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/forest-ownership-map.png
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hiányosságokat. A geológiai erőforrások programon keresztül szaktudást nyújt a földtudo-

mányok területén, például geológia, geológiai veszélyek és talajvíz kezelésére. Ez a barlangok 

és karszt jellegzetességeit, paleontológiai (fosszilis) erőforrásokat és egyéb geológiai 

szempontból különleges területeket kezel, amelyek a Nemzeti Erdészeti Rendszer területein 

fordulnak elő, és amelyek alapként szolgálnak a különféle ökoszisztémák támogatására. 

A talajvédelmi erdő a meredek lejtőket védi a lezúduló csapadékvíztől, a vízmosások 

mélyülését lassítja, valamint a szélfúvástól fenyegetett laza termőrétegű homokos talaj 

felszínét védi. Az ún. vízvédelmi erdő az ivóvízbázisok felszíni területén, a tározók, tavak és 

más felszíni és felszín alatti vizek, források vízkészletének mennyiségi és minőségi 

védelmében játszik meghatározó szerepet. A világ ásványi és energiaforrásainak nagy része 

erdős régiókban található. A bányák biztonsági övezetében, a bányászati tevékenység által 

veszélyeztetett területeken találjuk a bányászati erdőket.  

 

1.2. Vadászat és halászat 

A nemzeti erdők és gyepek biztosítják a vadon élő állatok és a halak legfontosabb élőhelyeit. 

Számtalan előnyt nyújtanak az ökológiai, rekreációs, gazdasági és kulturális oldalról úgy a 

természet, mint a társadalom számára. A létező és kialakuló fenyegetések, például az 

élőhelyek elvesztése, az éghajlatváltozás és az inváziós fajok terjedése, befolyásolja a nemzeti 

erdők és gyepek azon képességét, amivel elősegítik a vadon élő állatok és a halpopulációk 

megőrzését a következő generációk számára. A vadászat és a vadon élő állatok megfigyelése 

a kikapcsolódás egyik formája az Egyesült Államokban. 2017-ben több mint 15 millió ember 

vadászott (lakosság 4,6%-a). Az Egyesült Államokban a vadászatot általában állami alapon 

szabályozzák, de az összes államban a vadászoknak vadászati engedéllyel kell rendelkeznie. 

2017-ben az Egyesült Államokban 15,49 millió fizetett vadászati engedély volt. Az 

amerikaiak 12,75%-a rendszeresen vadászik vagy horgászik. A vadászatban résztvevők száma 

18-tól 24 éves korig 2,1 millió fő. 

 

 

3. ábra. A vadászatban résztvevők száma az Egyesült Államokban 2006 és 2018 között 
Megjelent: S. Lock, 2020. február 12. (forrás: https://www.statista.com/ 
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4. ábra. Természetjárók száma az Egyesült Államokban 2006 és 2018 között  
Megjelent: S. Lock, 2020. február 12. (forrás: https://www.statista.com/ 

 

 

5. ábra. Az amerikai sportfegyverek és lőszerek iparának gazdasági hatása 2019-ben  
(forrás: https://www.statista.com/) 

(Amerikai sportfegyverek: a vadászatra és sporttevékenységekre hasznát fegyverek csoportja, 

ide tartoznak a puskák, marokfegyverek és íjak) 

 

1.3. Erdészeti tervezési szabályok 

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (U.S. Department of Agriculture) 2012 

áprilisában bejelentette, hogy az Egyesült Államok a nemzeti erdészeti rendszerére vonatkozó 

új tervezési szabályt vezet be, amely magában foglalja az erdők, a vizek és a vadon élő állatok 

erősebb védelmét, miközben támogatja a vidéki közösségek gazdasági életképességét. A 

tervezetet a „The National Forest Management Act”-nek (NFMA) nevezték el. 

A Nemzeti Erdőgazdálkodási Törvény (NFMA) előírja az Erdészeti Szolgálat számára a 

44 millió hektár Nemzeti Erdészeti Rendszert alkotó 154 nemzeti erdő, 20 gyep és 1 préri 

irányítására irányuló földgazdálkodási terveket. Az NFMA arra kötelezte a mezőgazdasági 

minisztert, hogy dolgozzon ki egy szabályozást az 1960-as többszörös felhasználású 

multifunkcionális, fenntartható hozamról szóló törvény elvei alapján, amely meghatározta a 

földgazdálkodási tervek és az iránymutatások kidolgozásának és felülvizsgálatának 

folyamatát és az NFMA által megkövetelt szabványokat. 
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Az új szabály szerinti földgazdálkodási tervek a következőkre terjed ki: 

 Erdők és gyepek helyreállítása és karbantartása. 

 Élőhely biztosítása a növények és állatok sokféleségének fenntartásához és a fajok 

megőrzéséhez. A követelmények célja az őshonos fajok megőrzése, a veszélyeztetett 

fajok helyreállításának elősegítése, a javasolt és a kiválasztott fajok megőrzése, 

valamint a természetvédelmi szempontból fontos fajok védelme. 

 Fenntartja vagy helyreállítja a vízgyűjtőket, a vízkészleteket, a vízminőséget, beleértve 

a tiszta ivóvizet, valamint a partvidék ökológiai integritását. 

 Biztosítsa a természeti értékek többféle felhasználását, ideértve a szabadtéri rekreációt, 

a takarmány előállítását, a fát, a vízgyűjtőket, és vadon élő állatokat és a halakat. 

 Hozzon létre lehetőségeket a fenntartható kikapcsolódásra és elismerje az emberek és 

a természet kapcsolatának lehetőségeit. 

Az új szabály szerinti terveket az alábbiak felhasználásával kell kidolgozni: 

 A nyilvánosság bevonása és együttműködése a tervezési folyamat minden szakaszába. 

A végső szabály lehetőséget kínál a törzsi (tribal) konzultációra és koordinációra az 

állami és helyi önkormányzatokkal és más szövetségi ügynökségekkel, valamint 

előírásokat tartalmaz a hagyományosan alul reprezentált közösségekkel való 

kapcsolatfelvételre. 

 A rendelkezésre álló legjobb tudományos információk biztosítását a tervezési és a 

dokumentációs folyamatokhoz, hogy az új tervezési folyamat tudományos alapokra 

épüljön. 

Ezek az intézkedések lehetővé teszik az Erdészeti Szolgálat számára a hatékonyabb és 

alkalmazkodóbb folyamatokat az erdőgazdálkodás és földgazdálkodás tervezéséhez, lehetővé 

téve, a gyors reagálást a változó körülményekre. 

 

A közösségek bevonása a tervezet előkészítéséhez 

A nemzeti erdők és gyepek védelme és helyreállítása a közösségek, a természeti erőforrások 

és a környezet érdekében történik. A helyreállítás célja, hogy biztosítsa az adaptív 

földgazdálkodási tervezési folyamatot, amely befogadó, hatékony, együttműködésen alapuló, 

tudományos alapú és érdeke az egészséges, ellenálló, változatos és eredményes nemzeti erdő 

és gyep gazdálkodás megteremtése. 

A 2012. évi tervezési szabályhoz történő nyilvános hozzájárulás kritikus szerepet játszott 

abban, hogy segítse az ügynökséget az adaptív és hatékony tervezési megközelítés 

kialakításában. 2013. februárban az ügynökség nyilvános észrevételeket kért a tervezett 

irányelvekkel kapcsolatban. Több mint 16 000 hozzászólás, amely az egész ország különböző 

közösségeit és érdekeit képviselte, formálta a végleges tervezési irányelveket. A nyilvános 

észrevételek mellett az irányelvek tükrözik a Mezőgazdasági Minisztérium által megkérdezett 

Szövetségi Tanácsadó Bizottság (FACA bizottság) részletes ajánlásait. 

Az erdészeti terv felülvizsgálati és tervezési folyamata egy ciklus, amely három 

elsődleges fázist foglal magában: 

 felmérés 

 a terv kidolgozása és a 

 terv hatékonyságának nyomon követése 

Az alapvető koncepció e három ciklikus folyamat mögött adaptív menedzsment néven ismert. 

Az értékelés során az Erdészeti Szolgálat azonosította és értékelte a meglévő gazdasági, 

társadalmi, és a nemzeti erdők ökológiai feltételeit. Az erdészeti terv felülvizsgálata az 

értékelésből származó információk, valamint a nyilvánosság és más szervezetek megjegyzéseinek 

begyűjtéséből, az együttműködés és törzsi konzultációk és más lehetőségek révén történt. 
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Miután a tervet jóváhagyták, iránymutatásként szolgál például hogyan és hol lehet fát 

kitermelni. A terv végrehajtása során a meglévő területi kondíciók nyomon követése segített 

meghatározni, hogy a terv valóban eléri-e a kívánt feltételeket és célkitűzések. Az 

információfigyelése segítette a vezetőket abban, hogy mikor kellett javaslatokat tenni a terv 

módosítása vagy felülvizsgálata érdekében. 

 

A tudomány szerepe 

A 2012. évi tervezési szabály megkövetelte a rendelkezésre álló legjobb tudományos 

információk felhasználását (BASI) a tervezés és tervezési döntések érdekében. Az Egyesült 

Államokban a közterület és a természeti erőforrások kezelésére vonatkozó törvények 

megvitatása megköveteli a „best available science information” (BASI) felhasználását a 

gazdálkodási tevékenységek tervezésében és végrehajtásában. Általában jó minőségű 

információ, amely a jól kidolgozott és megfelelő módszerek eredménye és logikus 

következtetéseket von le. A tudományos tevékenység egy dinamikus folyamat, amely 

ismereteket épít fel és csökkenti a bizonytalanságot az előrejelzések tesztelésével. A 

tudományos információk számos formában álltak rendelkezésre, beleértve a társadalmi, 

gazdasági, és ökológiai információkat. A tudományos információk számos forrásból 

származtak, például a szakértők által felülvizsgált cikkek, tudományos értékelések, szakértői 

vélemények és statisztikai adatok formájában.  

Az éghajlatváltozás várhatóan a XXI. Században komoly veszélyt jelent a biológiai 

sokféleségre, ám a pontos előrejelzések és a hatékony megoldások megfogalmazása nehéznek 

bizonyult. A riasztó előrejelzések meglehetősen szűk módszertani alapból származnak, ám új 

integrált tudomány áll elő az éghajlatváltozás biológiai sokféleségének értékeléséről. A 

paleoökológiai megfigyelésekből, a közelmúltbeli fenológiai és mikroevolúciós kutatásokból, 

kísérletekből és számítási modellekből származó bizonyítékokra támaszkodva a kutatók 

különböző megközelítésekkel értékelhetik az éghajlatváltozás veszélyeit, ideértve a fajok 

természetes ellenálló képességének mértékét is. Noha az áttekintett információk nagy része 

fajokra vonatkozik, keretrendszerük és következtetéseik az ökoszisztémákra, az élőhelyekre, 

az ökológiai közösségekre és a genetikai sokféleségre is vonatkoznak, legyen szó akár a 

szárazföldi, a tengeri vagy az édesvízi élővilágra.  

 

 

Források biztosítása a természetes élőhelyek fenntartásához 
 

A szövetségi területek védelme érdekében tett intézkedések négy elsődleges földgazdálkodási 

ügynökség létrehozását eredményezték: a National Park Service (Nemzeti Park Szolgálat), az 

U.S. Fish & Wildlife Service (Egyesült Államok Hal- és vadvédelmi szolgálata), U.S: Forest 

Service (az amerikai erdészeti szolgálat) és a Bureau of Land (földgazdálkodási iroda). Ma a 

Védelmi Alap segítséget nyújt minden ügynökségnek az amerikai természeti értékek, 

népszerű nemzeti parkok és erdők megőrzésében és helyreállításában.  

Az vadon élő állatok populációjának fenntartása, a veszélyeztetett fajok helyreállítása és a 

káros ökoszisztémák helyreállítása mind jelentős finanszírozást igényel. A vadon élő állatok 

védelme érdekében tett erőfeszítések messze meghaladják a jelenleg elérhető szövetségi, 

állami és törzsi ügynökségek rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat. Valójában az 

éghajlatváltozás okozta kihívások ezeket a költségek várhatóan hirtelen növelni fogják. A 

vadon élő állatok helyzete a jelenlegi koronavírus okozta gazdasági visszaesés fényében még 

súlyosabbnak tűnik, mivel számos természeti erőforrás-ügynökség költségvetése csökkenő 

tendenciát mutat. Ez a csökkenő tendencia befolyásolja a vadon élő állatok védelme 

szempontjából kritikus funkciók ellátását. Az Egyesült Államok fontos élőhelyeinek nagy 
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része magánterületen található. A természetvédelemmel foglalkozó közösségek egyre 

nagyobb érdeklődést mutatnak a magántulajdonosok körében a fontos élőhelyek és fajok 

védelme iránt. Ezek a lehetőségek azonban gyakran attól függenek, hogy a földtulajdonosok 

milyen támogatást kapnak az ingatlanuk élőhelyeinek és a vadon élő állatok védelmére, és 

ezek a források ugyanolyan gazdasági nyomásnak vannak kitéve, mint az ügynökségek 

finanszírozása. 

A vadon élő állatok védelmét célzó erőfeszítések finanszírozásának néhány módja a 

következő: 

 Szövetségi költségvetési előirányzatok 

 Tiszta energia és éghajlat-szabályozás 

 Állami területek és tengereken történő energiatermelés bérleti díja 

 Mezőgazdasági megőrzési programok 

 A környezeti károk enyhítésének költségei 

Kimutatható a kapcsolat a rendelkezésre álló természetvédelmi finanszírozás összege és 

megbízhatósága, valamint a vadon élő állatok védelmének és helyreállításának mértéke és 

minősége között. The National Wildlife Federation (A nemzeti vadon élő állatok és növények 

védelmének szövetsége) elkötelezett amellett, hogy jelentősen növelje a vadon élő állatok 

megőrzésére, a természeti erőforrások védelmére és rendelkezésre álló finanszírozás összegét. 

A vadászati engedélyek, krotáliák és egyedi engedélyek értékesítése az elsődleges 

finanszírozási forrás a vadon élő állatok védelmére. Az évszakok és korlátozások tiszteletben 

tartásával, az összes szükséges engedély megvásárlásával, valamint a vadászati felszerelések 

és lőszerek szövetségi jövedéki adójának megfizetésével az egyes vadászok nagyban 

hozzájárulnak számos vadon élő állatfaj és élőhely jövőjének biztosításához. A vadász-

felszerelések szövetségi jövedéki adójának megfizetésével a vadászok több százmillió 

dollárral járulnak hozzá a vadvédelmi programokhoz, amelyek hasznosak a vadászoknak és 

nem vadászó turistáknak és természetszeretőnek is. Évente közel 200 millió dollár vadászati 

szektorból származó szövetségi jövedéki adó visszaosztása az állami ügynökségeknek 

biztosítja a megfelelő forrásokat a vadon élő állatok és élőhelyük megvédésére irányuló 

programokhoz. Ilyen programok például az állami vadászterületek megnövelésére irányuló 

földterületek vásárlása, valamint a vadászoktatási és biztonsági tanfolyamok rendezése. A 

vándorló vízimadarak vadászatára szükséges engedélyek eladásából származó bevételekből 

2005-ben több mint 2 millió hektár élőhelynek és vadászatra szánt területet vásároltak a 

vízimadarak és más vadon élő állatfaj támogatására. A helyi vadász klubok és a nemzeti 

természetvédelmi szervezetek együtt támogatják a vadon élő állatok jövőjének védelmében 

indított programokat. 

A szövetségi természetvédelemmel foglalkozó ügynökségek az Egyesült Államokban több 

mint 12 000 fajt azonosítottak, amik védelemre szorulnak és köztük a több mint 1600 fajt, 

amelyek az Endangered Species Act. (A veszélyeztetett fajokról szóló törvény) szerint már 

veszélyeztetett vagy fokozottan veszélyeztetettként szerepelnek. Ezek közül a következő fajok 

kimondottan figyelmet érdemelnek: 

 Madarak – az észak-amerikai madárfajok egyharmadának sürgős védelmi intézke-

désekre van szüksége. 

 Halak – több mint 40%-a az édesvízi halfajoknak veszélyeztetett. 

 Kétéltűek – a békák, varangyok és szalamandrák körülbelül 42%-a veszélyeztetett 

vagy csökken a létszámuk. 

 Hüllők – a teknősök 33%-a míg a többi hüllők 5%-a veszélyeztetett. 

 Pillangók - körülbelül a 800 pillangófajból 17%-ról megállapított a kihalás veszélye, 

de ez valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, mivel sok natív pillangófajról nem áll 

rendelkezésre elegendő információ. 
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 Méhek – az észak amerikai méhfajok több mint egynegyede kihalási kockázatnak van 

kitéve. 

 Denevérek – a denevérfajok 18%-a veszélyeztetett, és további 13%-a potenciálisan 

veszélyeztetett. Ezzel a denevérek az észak-amerikai gerincesek legveszélyeztetettebb 

csoportjai közé tartoznak. 

 Édesvízi kagyló – az édesvízi kagylók 70%-a már kihalt vagy veszélyeztetett. 

Csak egy proaktív, helyszíni, együttműködő természetvédelemmel elkerülhető, hogy több 

ezer faj és természeti örökség örökre eltűnjön Észak-Amerikából. A vadon élő állatfajok és az 

azokhoz kapcsolódó élőhelyek gyors hanyatlása nagyban veszélyezteti az amerikaiak 

életminőségét, és az erre felépített szabadidős rekreációs gazdaságot, amely évente 

887 milliárd dollárral járul hozzá a nemzetgazdasághoz, 7,6 millió munkahelyet teremt, és 

124,5 milliárd dollárnyi helyi és szövetségi adóbevételt biztosit.  
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