
Vizes élőhelyek védelmében 

 

Vannak olyan élőlények és élőhelyek, amelyeket minden nap láthatunk. A kutyánkat a 

kertünkben, a reggel munkába siető embereket, az útmenti fákat, bokrokat, a hangyákat az 

úton... ,de mi van azzal, amit nem látunk? A vízi élővilággal? Sokkal felfedezetlenebb, sokkal 

titokzatosabb, mint bármi más... mégis szennyezük...  

 

 

A települések, gyárak, üzemek a világ számos pontján még mindig beleengedik kezeletlen 

szennyvizüket és szemetüket az élővizeinkbe, folyókba, patakokba, tavakba, holott azok 

felbecsülhetetlen értéket hordoznak: 

• számos növénynek, állatnak nyújtanak élőhelyet, búvó- és költőhelyet 

• a nagyon csekély édesvízkészletünket hordozzák  

• édesvizet raktároznak aszályos időkre 

 

 

               Kis-Balaton 

 

• nem utolsósorban szépek, gyönyörködtetnek, megnyugszunk partjaikon, és milyen 

nagyszerű bennük játszani, úszni, hűsíteni magunkat☺! (Csak gondolj a  Balatonra, 

Velencei-tóra!) 



 

                   Balaton 

 

Ezen vizes élőhelyek megőrzése érdekében készült a Ramsari Egyezmény, amely 1975-

től azon dolgozik, hogy megvédjen bizonyos vizes élőhelyeket, patakokat, folyókat, 

tavakat, mocsarakat, berkeket a szennyezéstől, a külvilág káros hatásaitól.  

A nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékében, az úgynevezett ramsari listán ma már 

több, mint 1900 helyszín szerepel a világ különböző területeiről, amelyből kicsiny hazánk 

29-et birtokol. 

 
Ide tartozik többek között a  Balaton, a Kis-Balaton, Gemenc,  a Baradla-

barlangrendszer,  a tatai Öreg-tó,  a Fertő-tó,  a Felső-Tisza, a Hortobágy stb.  

 

                          Gemenc 



 

                  Felső-Tisza 

          

                                                            Fertő-tó                                                                                                      Hortobágy 

Gondoljunk bele... ha ezek nem lennének, avagy teljesen elszennyeződnének, akkor hol 

nyaralnánk nyáron? Ha nem lehetne a Balatonban??? 

 
 

Hol kirándulnánk az osztállyal, ha a Baradla-cseppkőrendszerét tennénk tönkre?  

 
 

 

 

 

 

 



 Vagy ha beszennyeznénk a tatai Öreg-tavat? Hol lenne a vadludak gyülekező helye??? 

                                                            

 

Ezeket hagyjuk elveszni??? 

 

Mit tehetünk a vizes élőhelyeinkért?   

• vigyázunk a vizeink, partjaik tisztaságára, nem dobjuk el a szemetet, a csikket stb. a 

vízbe, illetve annak partjára sem, mert az ugyanúgy bemosódik a vízbe, és súlyosan 

szennyezi azt 

 
 

• külön gyűjtjük otthon a veszélyes hulladékot (pl. használt főző-, sütőolaj, festék, elem stb.), 

és a gyűjtőpontokon adjuk le, nem pedig a lefolyóba, wc-be öntjük

 

 

 

 



   

• szelektíven gyűjtjük a szemetünket otthon, iskolában, munkahelyen stb. 

 

 

• biotermékeket vásárolunk, még ha drágábbak is, mivel ezáltal nemcsak az egészségünket, 

hanem a környezetünket is védjük, hiszen a biogazdák  környezetbarát módon művelik a 

földet, nem használnak mérgező permetezőszereket, műtrágyát,  és ezáltal nem juttatnak 

mérget, vegyszert a környezetünkbe, és így a vizeinkbe sem, mint a nagytermelők 

 
 

• figyelmeztetjük a hatóságokat, hogy tartsák rendben, tisztán a vizeinket, vízpartjainkat 

 

 

 

 



• rávesszük a hatóságokat, hogy szigorúbban ellenőrizzék a gyárak, települések által 

élővizekbe engedett szennyvizek minőségét, hogy ne engedhessenek súlyosan 

szennyezett vizeket folyóinkba, tavainkba 

 
 

• rábírjuk a hatóságokat, hogy a hajókat szigorúbban ellenőrizzék, hogy azok betartsák a 

környezetvédelmi elvárásokat 

 
 

• rávesszük a hatóságokat, hogy a csatornákon keresztül a folyókba, tavakba ömlő vizeket 

szűrjék meg a káros anyagoktól, szeméttől! 

 
 

Vigyázzátok és őrizzétek meg a vizes élőhelyeinket, folyóinkat, patakjainkat, tavainkat a 

következő generációk számára is!!! 

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." (indián közmondás) 

Kiss Rebeka –7. b, Dök-tag 

Ladányi Gabriella (Gabi néni☺) 


