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Abstract:��

As nature has no borders, the protection and preservation of natural areas becomes a 
common task of neighboring countries. This is the case of the SCI and SPA nature reserves in the 
border area for the Tour river and its  lower meadow on the Romanian territory and of the Tisa 
(Felso-Tisza and Szatmar-Bereg) river on the Hungarian territory.  

The border characteristic of the Satu Mare county in Romania and Szalbocs-Szatmar-Bereg 
in Hungary required the population's responsability concerning environmental education and 
environmental protection within the Natura 2000 Ecological Network. Having a common purpose, 
the County Agency for Territorial Development and Environmental Management in Nyiregyhaza 
and the Environmental Protection Agency in Satu Mare has been running in two stages at every 10 
years, the Cross-border Campaign for the Protection of Natural Values, the Development of the 
Organic Ecological Education System in the Transfrontier Region at the institutional level such as: 
public institutions, educational institutions and civil society.  

This study is a comparative analysis of the data obtained by Satu Mare County in the two 
stages of research; the final results will be reported to the County Agency for Territorial 
Development and Environmental Management of Nyiregyhaza to complete the study. 
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Rezumat:  

Întrucât natura nu are frontiere, protejarea și conservarea ariilor naturale devine o sarcină 
comună a țărilor vecine. Este cazul rezervațiilor naturale SCI și SPA din zona de graniță pentru râul și 
lunca inferioară a Turului de pe teritoriul României și a râului Tisa (Felso-Tisza și Szatmar-Bereg) de pe 
teritoriul Ungariei.  

Caracterul de frontieră a județelor Satu Mare din România și Szalbocs-Szatmar-Bereg din 
Ungaria a impus responsabilizarea populației privind educația ecologică și protejarea mediului din Rețeaua 
Ecologică Natura 2000. Având scop comun, Agenția Județeană pentru Dezvoltare Teritorială și Gestionarea 
Mediului din orașul Nyiregyhaza și Agenția de Protecția Mediului din Satu Mare derulează în două etape la 
interval de 10 ani, proiectul Campanie transfrontalieră pentru protejarea valorilor naturale, Dezvoltarea 
sistemului instituțional de educație ecologică în regiunea transfrontalieră la nivel de instituții publice, 
instituții de învățământ și societatea civilă.  

Prezenta lucrare este o analiză comparativă a datelor obținute de județul Satu Mare în cele două 
etape de cercetare; rezultatele finale vor fi raportate Agenției Județene pentru Dezvoltare Teritorială și 
Gestionarea mediului din Nyiregyhaza pentru finalizarea studiului. 
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