
A természetes környezet védelme

Természetvédelmi területek

A  természetes  környezet  egy  bizonyos  terület,  valamennyi  természeti
jellemzőjének  összessége.  Ide  soroljuk  a  domborzat,  éghajlat,  vízhálózat,  növényzet,
állatvilág és a talajok tulajdonságait. A természetes környezethez nem soroljuk az emberi
tevékenységeket és azok harásait.

Ember  által  nem háborgatott,  érintetlen  természetes  környezetet  ma  már  nem,
vagy alig találunk. Mondhatjuk némi humorral:  „Az emberi kéz, ma már mindenhová
betette a lábát!”

A környezetpusztulás legfőbb területei és gondjai a következők:
o az erdőirtások
o a levegő és a vizek szennyeződése
o a talajok leromlása, a talajerózió
o a  növény-  és  állatvilág  átalakítása,  ezek  összetételének

megváltoztatása és egyes növény- és állatfajok kipusztulása
o a táj átalakítása és leromlása

A környezetvédelem éppen a felsoroltak megakadályozásával foglalkozik.
Környezetvédelmen  tehát,  a  környezet  –  lehetőségek  szerinti  -  legtermészetesebb
állapotának megőrzését értjük. 

Ezért hozták létre a természetvédelmi területeket (rezervátumokat). Ezek a kijelölt
területek különleges tájak, barlangok, egyes növény- és állatfajok vagy más természeti
értékek védelmére szolgálnak.

Országunkban jelenleg a következő védett terület-kategóriák vannak:
o Bioszféra  rezervátumok (a  Duna-delta,  a  Retyezát-hegység,  és  a  Radnai-

havasok)
o Nemzeti parkok (pl. a Gyilkos-tó-Hagymás N.P., vagy Kelemen-havasok N.P.)
o Tudományos rezervátumok (csak a kutatók számára adnak belépési engedélyt)
o Természetvédelmi területek (Hargita megyében jelenleg 37 természetvédelmi

terület van)
o Védett  természeti értékek (ritka, ezért védett növény- és állatfajok tartoznak

ide: pl. a havasi gyopár vagy a zerge).
 Ezek  a  természeti  emlékek:  (monumente  ale  naturii),  lefordítva  „a  természet

műalkotásai”, valóban védelemre méltó ritkaságok.
Mindezen javakkal, úgy kell gazdálkodjunk, hogy legyen mit átadni a következő

nemzedékek számára is, hiszen „Csak egy Földünk van!”

KEDVES VIII. OSZTÁLYOSOK !

Elérve ezzel Románia földrajzának utolsó mondatához,  nektek,  a VIII. osztályt
ilyen  méltatlan  módon  befejezők  számára,  kívánok  sok  sikert  az  előttetek  álló
vizsgákhoz!  Kellemes,  tartalmas  vakációt  és  ne  felejtsétek,  amit  a  mostani  járvány
kapcsán egyik utolsó földrajz óránkon mondtam: túljut az emberiség ezen is. 

Ezt pedig a költő, Ady Endre testamentumának szavai is erősítik bennünk:

„Az Élet él és élni akar”


