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Опазването, съхранението и оценяването на природните богатства и околната
среда представляват стратегическа цел за утвърждаването на положително отношение
към природата, което, заедно с уважението към традициите, културата, историята и
правилното използване на социо-икономическите ресурси, може да се разглежда като
“устойчиво развитие” в полза на околната среда.
Кампаня с изграждането на двата Национални парка – Чиленто и Вало ди
Диано и Национален Парк Везувио е една от 11-те регионални защитени територии,
национални паркове и резервати, и заема едно от първите места в Италия като
защитена територия. Процентът на защитена територия / 25% от територията на
региона/, свидетелства за особеното внимание, което се отделя на проблема за
опазването и съхранението на природните богатства и околната среда в областта.
Паркът Чиленто и Вало ди Диано със своите 1800 км2 и 80 общини, чиито
територии поне отчасти принадлежат към вътрешността на защитените територии, е
вторият парк, предвиден за разширение и представлява един от най-важните биогеографски комплекси в южна Италия. Защитените територии в Кампаня могат да
бъдат разделени, на първо ниво но анализ, на две области с различни характеристики
на морфологията и природната структура, околната среда и икономиката, от гледна
точка на високото ниво на човешка дейност в някои зони – те се делят на крайбрежна
зона и вътрешна зона.
Крайбрежната зона, започвайки от юг, е представена от Националния парк
Чиленто и Вало ди Диано, от Националния резерват Фоче Селе,- Танагро, от Парка на
връх Латари, от Регионалния парк Кампи Флегреи,от Националния резерват
Рокамонфина и Фоче Гариляно. Тук могат да се включат още Паркът Везувио, в който
влизат общински крайбрежни територии; същото може да се каже и за Националния
резерват Лаго Фалчано. Веднага става ясно, че по-голямата част от крайбрежието е
част от защитените територии. Вътрешната част обхваща територията на същия парк
Чиленто и Вало ди Диано, регионален парк Монти Пичентини, регионален парк
Партенио, регионален парк Табурно - Кампозауро, регионален парк Матезе и
регионален парк Рокамонфина и Фоче Гариляно
Основната причина за критично отношение към защитените територии се
отнася към възприемането на парка от страна на част от населението. Това произтича
от факта, че понастоящем парковете са само отбелязани на картата, и въпреки че
представляват една четвърт от общата територия на региона, те не са
институционализирани. Нещо повече, развитието на парка, според населението, се
дължи на традиционните икономически дейности /строителство и селскостопанска
дейност/, а не на реална възможност за развитие чрез оценка и възстановяване на
околната среда и културните ценности. Основната цел, която трябва да се постигне,
следователно, е опазването и съхранението на природното и културно наследство чрез
преоткриване и възстановяване на природната среда и преоценката на социалната
агрегация за запазването на местната идентичност.

Системата на защитените природни територии и Екологичната мрежа на
Кампаня

През последните години законодателството на национално, общинско и
международно ниво има голям принос за развитието на защитените територии и
политиката на опазване на природната среда. Несъмнено Закон 394/91 представлява
основният инструмент за изграждането в нашия регион на система от защитени
територии от голямо значение:
2 национални оазиса
11 регионални парка и природни резервати
4 държавни резервата
1 морска защитена територия
15 други защитени области / оазиси и резервати/

Големи териториални и природни системи
Международните стратегии на опазване на природната среда показват, че
защитените територии трябва да се определят и управляват не само на базата на
действащите екологични процеси на местно ниво, но и в съответствие с целите за
опазване и развитие на по-големи природни териториални системи., в чиито рамки
защитените територии представляват важни възли от мрежа от природни области из
цялата страна, които представляват “инфраструктурни природни системи” с найголяма концентрация на природно и културно разнообразие. Подобен подход може да
се приложи и на общинско ниво, например:

-

Директива 92143 ЕЕС, отнасяща се до “опазването на естествените и
полуестествени хабитати и дивата флора и фауна”/Директива за хабитатите/,
която предвижда прилагането на Европейските разпоредби за околната среда
2000, т.е. определянето на местата, изграждане на подходяща екологична мрежа
за опазването на флористичните и фаунистични хабитати и ценни видове.

Регионални паркове
-

Имайки предвид специфичните характеристики на нашия регион, можем да
представим картината на ситуацията днес: с концентрацията на общини,
провинции и планински области, които се присъединиха към Декрета за
обявяване на първите 4 регионални парка / Матезе- Табурно –Партенио и
Рокамнфина /Фоче Гариляно, бе направена важна крачка, тъй каго за пръв път
природните територии се разширяват с общи усилия.

Защитени територии Саннио
-

Природните територии, защитени от WWF Саннио Регионални природни
паркове и оазиси, са единствените територии, предвидени според този план за
защита. Тъй като почти всички са в период на институционализиране, и затова все
още не достатъчно оборудвани и приспособени за туризъм, те са природни
територии, които заслужават да бъдат изучавани и посещавани.
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Планината Табурно

Планината Табурно, заедно с Кампозауро, представлява голям варовиков масив,
изолиран от апенинската Кампаня. Разположен само на няколко километра западно
от Беневенто, той принадлежи изцяло на тази провинция. Южните и западни
склонове, издигащи стръмните си стени и набраздени от дълбоките канали на
долината на река Каудина, са древни римски селища; а западните склонове
постепенно деградират в редица хълмове до долината на Беневенто, пресечена от река
Калоре. Най-високите точки на масива Табурно- Кампозауро са върховете Табурно /
1394 м/, Кампозауро /1388м/ и Пентиме /1170м/. Техният профил, погледнат от града,
напомня силуета на лежаща жена и е дал името си на масива – “Дормиенте дел
Саннио” /”Спящата от Саннио”/. В подножието на масива са пълноводните извори на
Фицо, който в миналото е захранвал каскадите на Кралския парк Казерта. Над 1000 м.
е разположена държавната гора Табурно, вече Резерват на Бурбоните, в която има
много бял бор /изкуствено засаден/ и бук. За съжаление фауната не е много изобилна
– най-ценният вид е кралският гарван, който понякога се среща по скалистия хребет
на масива.
От 14 Септември 1994 планината Табурно е защитена от обявяването на

Регионален парк Табурно - Кампозауро. Обаче периметърът и територията на парка са
все още временни и едва когато бъдат институционализирани от област Кампаня, ще
бъдат признати от управителните органи. Този връх е защитен още чрез ландшафтния
план на Табурно, приет през 1996 год. който е резултат от Министерско постановление
от 28 март 1985 /т.нар. Галасино/, който абсолютно забранява всякакви промени на
неговата територия, но все още не се спазва. Табурно заема част от общинските
територии на Монтезаркио, Бонеа, Бучано, Мояно и Токо Каудио. На Табурно се
намира една от горите от бяла ела. Тази гора е засадена около 1846 от Бурбоните, а
днес е част от гората Табурно –държавна собственост и заема 614 ха, но по-голямата й
част се състои от бук и се управлява от държавна агенция по горите, която въвежда и
други нетипични видове – бял бор, червена и европейска лиственица. Бялата ела е във
фаза на регрес поради настъплението на бука, и Bostrichidi coleopters от Fomes funghi.
Всички иглолистни, обаче, не се възпроизвеждат естествено.
По времето на Карл ІІІ Бурбонски този район е бил използван за отглеждането
на ездитни коне за армията. Горският комплекс е бил завладян от Бурбоните с цел да
се предпазят дърветата от незаконна сеч.
Всъщност от 1876, за да гарантират постоянния поток на изворите, властите
ограничават и поставят под монархическа охрана един резерват, в който сечта и
пашата на кози е забранена. Държавната гора, обявена през 60-те години на 20 в. с
откриването на провинциалния път до долината Прата, към Фрасо Телесино и
Каутано, е затворена за достъп от Държавно лесничейство през 1992-93, за да се
предпазят от незаконна сеч и нашествието на неделни туристи. Сред най-често
срещаните птици, които можеш по-лесно да чуеш, отколкото да видиш навътре в
горите, са мушитрънче, кос (Turdus merula), кълвач, див гълъб. Понякога от върха
могат да се видят двойки кралски гарвани.
Най-съвременните данни за растителността на Табурно - Кампозауро са едва от
1985 /Регионална карта/. Растителността в ниските части на Табурно се състои
основно от бял /космат/ дъб /Quercus Pubescens/, представен от редки популации и
индивиди, не надвишаващи 4-5 м. това са дървета, които подлежат на периодична сеч
или са в съжителство с маслинови дървета от горите над Св. Агата, Бонеа и
Монтезаркио.
Над 600-700 м. заради по-добрите условия и влажността, има по-богата
растителност, състояща се главно от планински ясен (Fraxinus Excelsior), Ostrya
Carpinifolia и клен /Acer Campestre/ и, освен косматия дъб /Quercus Pubescens/ в
долината Прата, има още останали екземпляри от цер /Quercus Cerrus/, който сигурно
е бил много по-разпространен в миналото. Отстъпващ е кестенът, който се среща по
пътищата на Монтезаркио на височина около 800; популациите деградират,
нападнати от паразити
Над 900 м. има бук (Fagus), който преобладава в държавната гора на Табурно с
нейните дървета с прави величествени стволове. Бял бор също може да се намери, но е
във фаза на регрес, поради настъплението на бука. Буковите гори на Кампозауро,
общинска собственост, показват следи от интензивно изсичане и незаконни действия.
В тази зона може да се забележи значително присъствие на джел /зеленика/ (ilex
aquifolium), към който често са се отнасяли безотговорно в миналото

Фауна

Има оскъдни данни за фауната на този масив, като изключим орнитоложкото
преброяване през 1983-87. В момента няма редки или много застрашени видове, може
би защото вече са изчезнали поради силното човешко присъствие и натиск, на който е
подложен масивът. Откриването на скелета на отровен вълк през 1996 свидетелства за
наличието на този бозайник на територията на масива и за враждебното отношение на
част от овчарите към него. Обаче все още има една колония кралски гарвани, както и
различни видове дневни и нощни птици, грабливи птици и дребни бозайници.
Липсата на извори обуславя отсъствието на богати екосистеми и на много от видовете.
Въпреки това масивът представлява най-богатата на видове зона в провинция
Беневенто, благодарение на разнообразието на средата /от обработваеми земи до
скали, от букови гори до гъсти дъбови гори/.
Причини за деградацията и застрашеността

Поради големите си размери /приблизително 1500 ха/ и засиления човешки натиск /
17 населени места/ , както и, за съжаление поради малко или много незаконните
набези, природата на масива е до голяма степен унищожена. Поради голямата
населеност на областта строителството не е напълно забранено. Преди обявяването
на Природния парк е имало само две зони, където ловът е бил забранен /един оазис
със защитена фауна и една зона за развъждане/.. само една част от горите , които са
регионална собственост са защитени от изсичане – горите на Табурно. Други
проблеми, които не са за подценяване, са възникнали поради появата на изкопи,
макар и неголеми по размер, но многобройни, на места, където са изхвърляни
отпадъци, палени са летни огньове, извършва се неконтролиран летен туризъм и има
непосредствена човешка намеса в равнинната и високопланинска част. Тук можем да
споменем и безразсъдната намеса на местните власти и най-вече на Планинска
Община Табурно, която е построила безброй ненужни пътища и места за отдих. И на
последно място – билото на Кампозауро, хребетът на Табурно и зоната на Св. Мишел
са осеяни с радио и телевизионни ретранслатори.

Регионален природен парк Матезе
Местоположение и геология
Матезе е планински масив между Кампаня и Молизе. Ограничен от горното течение
на река Волтурно на югоизток, притока Калоре на юг, Тамаро на изток, терасите на
основните речни басейни на Триньо и Биферно на север, от административна гледна
точка, той е разделен между областите Кампаня и Молизе.От геоложка гледна точка
произходът на Матезе се свързва с образуването на Апенинските планини; там има
мезозойски седиментни варовиково-доломитни формации и седименти, които се
носят надолу по течението на Молизе- Сатурно. Морфологията на масива е по-скоро
смекчена, оформяйки по-малки успоредни хребети, разделени от долини. В полите
на по-високите хребети, от които най-висок е връх Милетто /2050 м/ е разположен
огромният естествен басейн на езерото Матезе. Варовиковия характер на скалите
позволява на повърхностните води да проникват във варовиковата почва и да
отстъпва място за образуването на калциев бикарбонат, много разтворим, който
после се разрушава и се образуват цепнатини, които с хилядолетията, оформят
пропасти, пещери и галерии, през които текат подводни реки. Комплексният
феномен, към който това се отнася, се нарича карцизъм. Истински воден бял дроб,
масивът Матезе дава началото на много пълноводни извори, разпилени по

склоновете, които захранват буйни водни потоци, хванати в дълбоки дефилета, които
живописно се стичат надолу към равнината. Въпреки че водните ресурси се
използват чрез улавянето им в каптажи за захранването на местните акведукти или
системи с голям капацитет, все още има значителен брой извори и потоци, които да
захранват реките /Лете, Сава, Титерно, Сасинора вътре в границите на Кампаня/.

Флора

Горското богатство на Матезе е забележително по размер /над 40 000 ха/ и в поголямата си част е древно по произход. Територията на Кампаня обхваща
приблизително 30 000 ха гори, основно букови. Италианският бук /Fagus italica/ се
среща обикновено над 900-1000 м. Буковите гори на Матезе представляват 16% от
буковите гори в цялата област Кампаня. В предпланинската част найразпространените дървесни видове са цер /Quercus Cerrus/, Quercus Farnia, бял дъб /
Quercus Pubescens/, полски клен /Acer Rustic/, воден габър /Ostrya Carpinifolia/.
Доста често в по-високите части редом с бука се среща джел /зеленика/ /Ilex
Aquifolium/, а по-рядко тис /Taxus Baccata/. По ливадите и поляните има пищна
растителност, която е представителна за типичните видове на Апенините: растат
различни видове бодили, най-характерният от които, разпространен по планинските
пасища, е Carlina Acantifolia, която може да бъде наречена символ на парка. Сред
видовете, известни с фармакологичните си качества, можем да споменем
напръстник /Digitalis/ с разновидностите Ferruginea и Lutea, както и беладона /
Atropa belladonna/, бял равнец /Achillea millefolium/, арника /Arnica/. Сред
естествените орхидеи има няколко вида Dactyloriza, Orchis, Ophris, Platanthera в
буковите гори, трябва да споменем и Cephalantera rubra, Epipactis Helleborine и
Epipactis longifolia.
Фауна
Въпреки че типични за Апенините видове като мечката /за което напомнят
многобройни топоними/ вече са на изчезване, фауната е богата и разнообразна,
благодарение на богатите местообитания, състоящи се от скални зони, обширни
територии с дървесни видове и влажни зони с езера и водни потоци. Сред
бозайниците трябва да споменем вълка, чието присъствие е установено със сигурност.
Типичната Апенинска фауна е представена от бялката (Martes Martes), дивия заек,
съсела (Myoxus avellanarius), невестулката (Mistela nivalis), дива котка също е
забелязвана. Горните течения на реките е забелязвана и видрата. Плод на
репопулация са дивата свиня, а в някои местности и еленът. Сред влечугите се срещат
водната змия, пепелянката (Vipera aspis), а сред земноводните кръстатият тритон
(Triturus cristatus). Най-разпространени са гнездящите птици – със сигурност е
установено наличието на поне една гнездяща двойка кръстати орли (Aquila heliaca).
Има и много хищни птици, сред които и бухал. В потоците местната аквафауна е
представена предимно то пъстървата и някои видове ракообразни. Изключително
ентомологично разнообразие от
пеперуди /lepidopterа/ и твърдокрили /coleoptera/ населяват някои от хабитатите.
Членестоноги, вкл. паяци, се срещат рядко в пещерите.

Каталог

Площ: 26280 ха
Природни хабитати, налични в Директива на ЕС 92/43/CEE -хабитати, застояли
води и широколистни Средиземноморски гори.

Гръбначни видове в Директива на ЕС 92/43/CEE – вълк
Интересни видове птици в Директива U.E. 79/409/CEE – бухал, далматински сокол
(Falco biarmicus)

Други интересни видове, ендемизми, редки видове в защитените територии : бук /
Fagus, джел /зеленика/ Ilex Aquifolium, бял бор(Pinus sylvestris), топола, Salvastrella,
Cannuccia, Lattuga caninа, Quercus Pubescens, Orniello Triotto, пъстърва (Salmo trutta),
Salamandrina tergiditata, кръстат тритон, дървесна жаба, Saettone, Coluber, Ramarro,
кръстат орел (Aquila reale), Calender, Pilgrim(Falco Peregrinus), голям пъстър кълвач
(Dendrocopus major), бекас (Limosa melanura).

Регионален Парк Партенио – разположение и геология

Масивът Партенио заема централно място в Кампаня и представлява интересно
разширение на запад на южните Апенини. Геоложкият скелет е съставен от варовик.
Почвите са пирокласти, произлизащи от изригванията на Везувий, следователно, са
много плодородни, но в същото време, много податливи на ерозия.

Флора

На по-малка надморска височина масивът се характеризира с отглеждане на житни
култури, маслинови и орехови дървета. Над селскостопанските райони до 900 м. над
морското равнище се простират кестенови гори. Още по-нагоре до върховете
доминират буковите гори със спорадично разпространение на ясен и неаполитански
явор. Сред храстите се среща тис (Taxus baccata) и джел /зеленика/(Ilex Aquifolium).
Партенио е изключителен флористичен регион, където според статистиката са
преброени 1162 вида, сред които множество ендемизми.

Фауна

Въпреки голямата населеност флората на Партенио е все още богата: сред 11 вида
земноводни, които са преброени, са очилатата саламандра (Salamamdrina tergiditata),
петнистият дъждовник(Salamandra salamandra), италианският тритон(Triturus
Italicus) и кръстатият тритон (Triturus cristatus).
Сред влечугите най-рядка е европейската костенурка, а птиците са около 105 вида, 70
от които гнездящи. Сред тях най-важни са хищните птици, като застрашеният сокол
скитник,а сововите са представени от все по-рядко срещащия се бухал. Има 33 вида
бозайници, наблюдавани от учените, вкл. бялката (Martes martes). В последно време
има признаци за присъствието на апенински вълци, но това не е установено със
сигурност. Има също така и различни видове прилепи.

Общини
Провинция Авелино: Червинара, Мерколиано, Оспедалето д Алпиноло,
Пиетрастомина, Ротонди, С.Мартино, Вале Каудина, С.Анджело а Скала, Суммонте, Планинска Община Партенио – Монтефорте Ирпино, Планинска Община Серинезе –
Солофрана – Авелла, Байано, Муняно дел Кардинале, Куадреле, Сириняно, Спероне
Планинска Община Вале ди ЛауроиБайанезе
Провинция Беневенто: Арпая, Форкиа, Паннарано, Паолизи - Планинска
ОбщинаТабурно
Провинция Казерта: - Планинска Община Монтедоника - Трибукко Провинция Неапол: Ариенцо, Роккарайнола, С.Феличе а Канчелло
Каталог

Площ : 16,030 ха

Видове гръбначни, включени в Директива U.E. 92/43/CEE - БОЗАЙНИЦИ:
Rodentia Gliridae: Myoxus glis, Muscardinus avellanarius, Carnivores: canidae: Canis
lupus Chiroptera: Rhinopholus Euryale, Rhinopholus ferrumequinum, Rhinophus
hipposideros. Vespertiliondae: miniopterus schreibers, Myotis capaccinii.
ВЛЕЧУГИtestudinals Emydidae: Emys orbicularis Ophidia: Colubridae Elaphe
quatorlineata Sauria: Lacertidae: Lacerta viridis, Podarcis muralis, Podarcis sicula,
Chalcides chalcides. Ophidia colubridae: Coluber viridiflavus, Coronella Austrian, Elaphe
longissima, Natrix tassellata. Caudate ЗЕМНОВОДНИ: Salamandridae: Salamandrina
Terdigitata, Triturus cristatus, Tritus italicus Anura: Dicoglossidae: Variegata Bombina
Ranidae: Frog graeca, Frog lessonae, Bufonidae: Bufo viridis Hylidae: Hyla Arborea

Птици, включени в Директива U.E. 79/409/CEE - бухал

Други интересни видове, ендемизми, редки видове в защитените
територии Phillitis scolopendrium, Alnus cordata, Semprevivium tectorium var.
clusianum, S.Paniculata, S.Porophilla, S.Ampullacea, Acer lobelii, Edraianthus
graminifolius subspp. graminifolius and siculus, Crepis lacera, Lilium martagon, Suncus
etruscus, Martes martes, (Apodemus flavicollis, Mustela putoriu, Meles meles, Falco
peregrinus , Coturnix communis, Tortora, Cesena, Tordo, Tordo sassello, Tordela,
Salamandra Salamandra , Triturus cristatus

Оазисите на WWF

•

Най-важните цели на системата на защитените територии могат да се обобщят
по следния начин:

•

Запазване на най-важните представители на редки или застрашени екосистеми,
зони с изключителна природна ценност и хабитати или видове застрашени от
изчезване.

•

Обучение и образование в областта на опазване на околната среда.

•

Развитие на научните изследвания с цел изучаване на техники за използване на
природните ресурси.

•

Развитие на всички налични техники за управление на защитените природни
територии.

Видове територии
Според начина на управление териториите се делят на оазиси и подслони.
Оазисите могат да бъдат:
1. управлявани непосредствено – отнася се за териториите, собственост на
Асоциацията или се управляват на базата на аренди, концесии, договори с
обществена или частна собственост.
2. управлявани съвместно с други Агенции – в този случай WWF взема участие като
член на комитета или като научно-технически съветник или оказва дидактическа
помощ.
3. поставени под ръководството на WWF – области, в които WWF упражнява надзор
над начините на управление на природните територии.
В подслоните, обаче, управлението е ограничено, това са зони, където се
предприемат специални дейности или те са резултат от финализирани планове. Те
включват също малки области и градски оазиси.

Защитена площ

Защитената площ в103-те защитени територии е приблизително 30 000 ха, от които:
• приблизително 18 488 ха са непосредствено управлявани
• приблизително 11 141 ха съвместно с други институции
• защитената площ, собственост на Асоциацията, е 6256 ха :
Монте Аркозу, Вандзаго, Валпрединa (част), Сикулиана(част), Оспедалино Орбетело
(част), Ингиайе, Монтоволо, Ботаньоне, Роконо и Фрасаси.
Важно е да се подчертае, че защитените територии много често включват области с
най-разнообразна естествена среда, от която са запазени малки и затова още по –
ценни фрагменти. Най-важните области са : влажни зони, крайбрежни зони, гори в
равнини и планински области. Влажните зони са сред най-застрашените не само на
нашия полуостров, но и по цялата планета.

Чрез управлението на защитените територии WWF – Италия стартира
международна кампания за опазване на тези територии, обявена преди няколко
години. В момента защитените влажни зони заемат около 12 660 ха. От тези
територии 10 имат международно значение според Рамсарската Конвенция,
предназначена за защита на хабитати и аквафауна, приета през 1971 г. и
ратифицирана от много правителства, вкл. това на Италия. Признатите на
международно ниво територии са Пунте Алберете, Марана Лагунаре, Орбетело,
Бурано, Анджитола, Болгери, Чезине, Вало Аверто, и Колифиорито с обща площ около
4 150 ха.
За съжаление от крайбрежната зона са оцелели само отделни райони, вкл. и
застрашените. От общо 8000 км крайбрежна зона поне 2/3 са унищожени.
Крайбрежието, защитено от WWF, обхваща около 50 км поля, горски комплекси
и гори. Що се отнася до равнинните гори, достатъчно е да припомним, че от древните
гори, покривали част от нашия полуостров, са останали само малки горички, истински
оазиси, които са надживели разрушението и унищожението. Някои от тях са защитени
от WWF: Ванцаго, Поле, Макиатонда, Макиагранде, Алвизополи, Тор Калдара, Тенсо
и Поликоро.
От планинските зони трябва да споменем буковите гори на Полверачо, областта на
резервата Майела Ориенте и вековната борова гора на оазиса Розело. Не можем да
пропуснем и факта, че WWF е първият и затова единствен управител на морските
защитени територии.

Управление на защитените територии

Постоянна задача на управлението на защитените територии е не само запазването на
естествените екосистеми, но и тяхното правилно използване, подобряване на
природните условия, изучаването и научното им изследване. Първата и най-важна цел
е опазването на околната среда и нейните компоненти. Наблюдението и контролът на
териториите са поверени на специализиран персонал, който работи самостоятелно
или в сътрудничество с други институции. WWF е първата асоциация, която въвежда
системи за наблюдение на фауната - хижи, наблюдателни кули и комуникационни
канали, построени от естествени материали и естествено вписващи се в околната
среда. Във всяка област са поставени информационни знаци и табели за посетителите,
които описват основните характеристики на областта и основните идеи за запазване и
развитие на естествената среда. На места са направени пътеки или информационни
табелки, които дават възможност да се извършват самостоятелни преходи. Те са
първите в Италия и Европа и са придобили голяма популярност защото са лесни за
четене и стимулират желанието на хората да научат повече за природата. В някои
оазиси са направени специални съоръжения за хора с увреждания. От голяма важност
са фаунистичните области, които имат двойната роля да запознават с животински
видове, които са трудни за наблюдение в естествената им среда.
Някои оазиси, особено уязвими, вече са затворени за достъп; през лятото това
ограничение се прилага към почти цялата система, за да не се безпокоят животните по
време на размножителния период и за да могат да се поддържат съоръженията за
посетители. Достъпът на посетители е разрешен в определени периоди, дни и часове,
които варират в зависимост от зоната и дейностите по опазването на тези зони.
Специални удобства са предвидени за ученици и учени. Вътре в самите оазиси
специални Информационни центрове разпространяват информационни материали за
териториите и WWF. В някои от тези територии има и сгради, където посетителите
могат да отседнат за няколко дни. Да се върнем към младите хора – има много
дейности, свързани с посещението на училища, всъщност една от основните цели на
WWF е образованието на бъдещите възрастни и във връзка с това те организират
образователни обиколки, координирани и контролирани от специалисти или от
персонала на защитените територии. На територията на тези оазиси се провеждат
образователни курсове, където, освен посещенията и теренните проучвания, се
провеждат информационни срещи с прожекции на филми, аудиовизуални средства и
теоретични лекции, провеждани от вътрешни или външни лектори. В някои оазиси се
провеждат зелени седмици или летни училищни лагери за ученици или младежки
групи.
Опазването на околната среда предвижда също и възстановяването на
първоначалните природни условия; досега са предприети мерки за възстановяване и
подобряване на условията в тези територии, планове за запазване на отделни видове
или въвеждане на изчезнали видове. От дълго време освен нормалните дейности по
управление на защитените територии са въведени и производствени дейности с цел да
се докаже, че стриктното опазване на естествената среда може да се съчетае
хармонично с използването на възстановими ресурси. Друга важна задача е да се
провеждат научни изследвания под ръководството на специалисти от Асоциацията,
други научни структури, учени или студенти. Сред многобройните планове за научни
изследвания и проучвания, ръководени пряко от WWF, приоритетни са тези, които се
отнасят до застрашени видове или територии, а оттук – изучаването на отделни
системи за подобрение на условията на естествената среда.

