1992

1979

1979 - A Berni Egyezmény az
EU Élőhelyvédelmi irányelve
megalapozásának tekinthető.
Bonni Egyezmény
Lépj előre hármat!
(a vándorló állatfajok vé-

Az Aggteleki Nemzeti
Park létrehozása

delméről) és a Berni Egyezmény (a vadon élő növények,
állatok és természetes élőhelyeik
védelméről) és az EU Madárvédelmi
irányelvének megszületése.

1994

A Riói Biodiverzitás Egyezmény
és az EU Élőhelyvédelmi
Irányelvének megszületése.

A Fertő-Hanság
Nemzeti Park létrehozása, az 1991-ben
alapított Fertő-tavi
NP bővítésével.

1985

1977

A Bükki Nemzeti Park
létrehozása.

1997

1996

Az önálló Természetvédelmi
Törvény megszületése és a
Duna-Dráva Nemzeti Park
létrehozása

A Körös-Maros, a Balaton-
felvidéki és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park létrehozása

1975 1974

A Kiskunsági
Nemzeti Park
létrehozása.

A Magyar Madártani
Egyesület megalakulása. Hazánk legnagyobb
múlttal rendelkező
természetvédelmi
civil szervezete.

1973

Az első hazai nemzeti
park, a Hortobágyi
Nemzeti Park
megalakítása.

1972
Az UNESCO
Világörökség Egyezményének célja a kiemelkedő
értékkel bíró kulturális és
természeti örökségek
megőrzése. Jelenleg
Magyarországon
8 világörökségi
helyszín van.

Start

Készült a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából 2019 • Szöveg és szakmai koncepció: Szmoradné Tóth Erika

Rakonczay Zoltán az
Országos Természetvédelmi
Hivatal élére kerül. Nevéhez
a hazai természetvédelem
jogszabályi háttérének és
rendszerének megteremtése
fűződik.

1971
Ramsari Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes
élőhelyekről. Magyarországon 29 ramsari-terület van.

1872

A világ első nemzeti parkjának megalapítása.

1971
Az UNESCO „Ember
és bioszféra” címmel kutatási és védelmi programot indított, ennek
érdekében bioszféra
rezervátumokat jelöl21 külhoni tudós
tek ki. Hazánkban 6
„Pro Natura” memobioszféra rezervátum
randumot intézett a
van.
magyar kormányhoz

1967

1909 - Ha tudod, melyik
hazánk első nemzeti
parkja, ugorj előre
az alapítás évéhez!

Magyar nyelven, tudományos folyóiratban,
először Sajó Károly
foglalja össze az
ekkor már egyre
sürgetőbb terHerman Ottó termémészetvédelmi
szettudományos
tennivalókat.
Európa első nemzeti
műveinek ökológiai és
parkjának
megalapítátermészetvédelmi szemlésa
Svédországban.
lete korszakalkotó és irányadó volt. Kezdeményezésére
létrejön a Magyar Ornitológiai
Központ.
Kaán Károly 1909–1931 között

1909

1909

1872 - Ha tudod, melyik
Európa első nemzeti
parkja, ugorj előre
az alapítás évéhez!

Mária Terézia erdőrendtartása a szabályozott erdőgazdálkodás kezdetének
tekinthető.

Vadrezervátum létesítése
az őstulok védelmére Lengyelországban. Az őstulok
kipusztult (1627), azonban
az európai bölény fennmaradásában óriási szerepet
játszott e terület.

1972

1971 - Tudsz ramsari területet
mondani lakóhelyed közelében?
Ha igen, lépj előre kettőt.

1905

1893

1564

1972 - Tudsz világörökségi
helyszínt mondani
lakóhelyed közelében?
Ha igen, lépj előre hatot!

és a MIÉNK is!

az Alföld természeti értékeinek, főként
a Hortobágy védelme
érdekében.

REMÉLJÜK, MINDENKI!

1769

A természet védőhálója,

1973 - Ma hazánkban hány nemzeti
park van? Ha tudod, következő
dobásodat duplán számold!

Washingtoni Egyezmény
„A veszélyeztetett vadon
élő állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelméről”.

A magyar természetvédelem története olyan, mint a Tisza.
Kanyargós és szeszélyes. Időnként szilaj, sodró! Máskor lassan,
hullámokat sem vetve csendesen folydogáló. Van, ahol meredek partot
alakít ki, máshol pedig alig kiemelkedő zátonyokat épít. Innen elvesz,
ott pedig épít! Ha társasjáték lenne ez a történet, nevezhetnénk
„Ki nevet a végén?”-nek. Hogy ki nevet majd a „végén”?

1564 - Az őstulok
kipusztult, lépj vissza
kettőt és kezdd újra!

2004

Magyarország EU-tagságával a
Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi
Irányelv alapján kijelölt
Natura 2000 hálózat
az ország 21,4%-ára terjed ki.

1973

KI NEVET A VÉGÉN?

Zsigmond király rendeletben szabályozza
a bányákat kiszolgáló
erdők használatát.

2002

Az Őrségi Nemzeti Park
létrehozása

1974 - Nézz utána, milyen civil
szervezetek foglalkoznak természetvédelemmel, csatlakozhatsz
hozzájuk! Dobj még egyet!

1426

LEHETŐSÉG! ÉLSZ VELE?

1996 - Hurrá! Önálló természetvédelmi törvény! Dobhatsz még egyet,
de csak a 4-es elfogadható, mert a célba csak
pontos dobással léphetsz be!

1879

Vadászatra és mezőgazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak
köszönhetően több madárés emlősfaj kap védelmet.

1879

Az első erdőtörvény,
amelynek vannak jelentős
természetvédelmi
vonatkozásai is.

megjelent három könyve a magyar intézményes természetvédelem alapjának tekinthető.

1967 - Szánjunk időt arra, hogy
végiggondoljuk napjaink legégetőbb
környezeti és természetvédelmi
problémáit! Mit tehetünk mi?
Csak hatos dobással mehetsz
tovább!

1952

Első tájvédelmi körzet,
a Tihanyi Tájvédelmi Körzet
kijelölése.

1939
1935 - Ebben a törvényben
lefektetik a védetté
nyilvánítási eljárás lépéseit,
követelményeit.
Lépj előre egyet!

Első természetvédelmi
terület a Debreceni
Nagyerdő (31 ha)
kijelölése.

1935

Törvény az erdőkről és a
természetvédelemről.

1912

A Földművelésügyi
Minisztérium 5 vízimadárfaj számára rendelt
el védelmet, köztük a nagy
kócsagnak is.

1922
Hivatásos Kócsagőr alkalmazása a Kis-Balatonnál, amely
a jelenlegi Természetvédelmi
Őrszolgálat ősének
tekinthető.

A nagy kócsag majdnem kipusztult Magyarországról,
tudod-e miért? Egyszer kimaradsz a dobásból!

