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Természetvédelem 

1. A természetvédelem célja a természet élő és élettelen értékeinek feltárása és 

megőrzése. A védendő természeti értékek közé, nemcsak az állatok és növények, 

hanem a szabad szemmel nem látható élőlények, gombák, ásványok, források, 

ősmaradványok és barlangok is tartoznak. 

2. Természetvédelmi oltalom alatt áll jó néhány ember alkotta park is. Ezek 

megőrzéséről a természetvédelem egyik részterülete, a tájvédelem gondoskodik. A 

tájvédelem az a terület, ahol leginkább összefonódik a hagyományok és a természeti 

értékek megóvása. 

3. A természetvédelem csírái már a 18. században megjelentek Magyarországon, a 

vadászat és madarászat szabályozásával. A 20. század első felében vett nagy 

lendületet a hazai védelmi munka. Ekkor született az első természetvédelmi törvény, 

és több mint 200 területet nyilvánítottak védetté. 

4. Ma már 10 nemzeti park, 36 tájvédelmi körzet és 142 természetvédelmi terület 

található Magyarországon, több mint 900.000 hektár védett területen. 

5. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladatainak egyike a Zöld Lánc 

program. Ennek keretében az Európai Únió madárvédelmi és élőhelyvédelmi 

szabályait követve hozzák létre a Natura 2000 elnevezésű hálózatot. A hálózat révén 

megduplázódik a természetvédelmi területek aránya Magyarországon. A jelenlegi 10 

helyett az ország területének 20 százalékára terjed ki a védettség. 



 

1. Hány tájvédelmi körzet található Magyarországon? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: 10  

B: 36 

C: 142 

D: 2000 

 

2. Húzd alá az olvasmányban felsorolt ÉLETTELEN természeti értékeket! 

 

3. Mi a tájvédelem feladata? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Állatok, növények és élettelen dolgok védelme. 

B: A hagyományok és természeti értékek megóvása. 

C: Madárvédelem, élőhelyvédelem. 

D: A vadászat, madarászat, halászat szabályozása.  

 

4. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A tájvédelem... 

A: Tágabb fogalom, mint a természetvédelem. 

B: Egy tájegység természeti értékeinek a védelmét jelenti. 

C: Egy terület természeti és kulturális értékeinek védelmét jelenti. 

D: Egy ország természeti és kulturális értékeinek védelmét jelenti. 

 

 

5. Mi volt az első lépés a természetvédelem történetében? 

________________________________________________________________________ 

 



 

6. Mikor született az első természetvédelmi törvény?  

________________________________________________________________________ 

 

7. Milyen állatokat véd a Natura 2000 hálózat? 

________________________________________________________________________ 

 

8. Hogyan kapcsolódik a Zöld Lánc program a Natura 2000 hálózathoz? 

________________________________________________________________________ 

 

9. Melyik jellemzi a szöveget? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Elfogult. 

B: Elgondolkodtató. 

C: Kalandos. 

D: Tárgyilagos. 

 

10. Melyik lenne jó cím ennek a szövegnek? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: A természetvédelem magyarországi története 

B: A vadászat és madarászt szabályozása 

C: A Zöld Lánc program  

D: Nemzeti parkok Magyarországon 

 

 


