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Az el6ad6s t6mdja:
A vedett terliletek szorosan kapcsol6dnak az emberi cjviliz6ci6hoz. Az els6
vedett terliletek alapitdsa ki15lyok 6s uralkod6k nev6hez 6s rendeleteihez
fijz6dnek. Indl6ban m6r 2OOO 6vvel ezel6tt l6tezett ityen. Az a gondolat
azonban, hogy egyes teruletek maradjanak meg 6rinteflenLll, nem els6sorban
a termeszetvedelmi tdrekvdsek miatt merirlt fel, hanem valldsi okokb6l.
Eur6p5ban els6sorban erd6r6szeket jeloltek ki v6dett teruletk6nt, a vaddszat
miatt, ami a b5tors5g, a f6rfiassdg, de a nemess6g kifejez6se is volt.
A termeszetv6delem dlta16nos c6lja a meg6rz6s, a v6delem, a rekonstrukci6
6s k6rosod5s megel6z6se.
A termdszet v6delme, olyan speci6lis c6lzott t6rsadalmi tev6kenys6g, mely sordn
a termeszetes vagy term6szetkdzeli 6llapotok meg5rz6s6re 6s ienntartds5ra
torekszenek, eszkozei a v6delem 6s a helyre6llitds. A krjlonbdzd tdft6nelmi korok
sor6n (6skort6l az 6kor-koz6pkor-0jkor, leg[jabb kor) mds-mds m6don jelent meg
a kult0ra 6s a tdrsadalmt ig6ny r6szekent a term6szetv6d elem. Az dskori

gondolkodist6l napjainkig szdmos vdltoz6s zajlott

a vilagon a

le

termeszetv6d elemben.

A tdrteneti el6ad5s a kr..llonboz5 kontinenseken 616 n6pek term6szeti
szok5sai16l, egyedi term6szethez kapcsol6d6 hagyomdnyai16l - a magyar

n6pi megfigyel6sek term6szetv6delmi vonatkoz5sai16l) ad
cjsszefoglalot. Esettan u lm6 nyokkal, p6ld5kkal, szines tort6netekkel
mindazt dsszefoglalja az el6ad6s, ami a term6szetv6delem
kiteljesed6s6t jelentette a tort6nelmUnk sor6n.
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Mindenkit szeretettel vdrunk!
A rendezv6ny a TOP-7 1 1 -16-H-ESZA-201 9-00370
prolekt kefeteben val6sul meg
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Az el6adds
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Az el6ad;is a kiilonboz6 hazai 6s KarD6t-medencei vizes 6l6helyek sokf6les696t,

gazda9s695t 6s term6szetv6detmi 6rt6k6t mutatia be (l6pok, mocsarak, fert6k
6s tavak, foly6k term6szeti ert6kei. )
MegismerhetjLik a tavak klalakul6s6nak m6djait, 6let6nek 6s hatdldnak
6llomiisait. A vizes 616helyek kiiz6 tartoz6 foly6k 6ltar l6trehozott term6szeti

form6k (morotvak, holt6gak, meanderek) 6s a kr s6 er6k dltat t6trehozott
tengerszemek. vizes6sek 6s mes6s kis tavak term6szeti gazdagsiga
kimerithetetlen. A nOv6ny-.6s 5 atvitiig ritkasdgai, 6rt6kei, a vizei 6tdnlty6t
vedett fajai/ a mocsarak, ldpok mad;ir- 6s hLill6vil6ga is bemutatdsra keriil az

elSadiisban.

edence vizes 6l6helyekben nagyon gazdag volt,
uk a mocsarak 6s l6pok.
iszdmithat6s5ggal kecsegtetett, ez6rt a j6rul6kos
kezni. A beavatkoz6sok miatt tobb 6vtizedes
!9;auoan zabor6zatran vizrorvds. A vizes 6r6heryek.ld;'',"#":?9l"rt"t""flt.u"l[!#!!15:t::,#::rl
6l5helyek6n6l jelent6sen gyorsabb, i9y tobb sikeres vizes6i6hely-re-konstrukci6t is megi"smLrtretnet
az
el6adiis kapcsSn,
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