KÖRNYEZETVÉDELMI ELöADÁSSOROZATOK

I.

Valóban jövőnk záloga a környezetvédelem?
ISzemléletkialakitó sorozat, 10 előadásI

10. Intézményes környezetvédelem,
világszintü

összefogás

cimü előadás dia-anyagának szövege

1. Az intézményes környezetvédelem a környezeti
egyensulyt szabályozó biológiai törvények felhasználásának alapján kell, hogy álljon. Az ábra a környezetvédelem biológiai vonatkozásának
áttekinto vázlatát mutatja.
2. A helyes természet- és környezetvédelmi szemlélet kialakitását már gyermekkorban el kell kezdeni.
3. Az uttöro-mozgalom az általános iskolák tanulóinak egyik kornyezet~ és természetvédelemre nevelo szervezete.
4. A KISZ szervezete ~z uttörok munkáját tudatos
és szervezett ~ormában folytatja.
5. Az állami vezetés szakmai szervezetei felmérik
a valós /veszélyeztetett/ helyzetet. Az ábra a
környezetet leginkább veszélyezteto ipari üzemek területi elhelyezkedését mutatja hazánkban.
6. Magyarország környezeti állapotának összefoglaló értékelése. A térkép egyaránt feltünteti"a
legsulyosabb környezeti ártalmaknak kitett helyeket, a természetvédelmi és üdüloterületek
mellett.
7. A hazai kedvezatlen mezogazdasági adottságu területek elhelyezkedése. A térképen ez nagyjából
egybe esik a hazai iparvidékekkel.
8. Az intézményes természetvédelem eredményeként
egyes oserdo részleteket hazánkban is sikerült
még eredeti állapotukban megmenteni.
9. A tájjelegü fenyvesek is védelem alatt állnak.
10. Sikerült néhány - esetenként több száz éves ma már kuriózumnak számitó óriásfa megmentése.
ll. A védett területek egyik érdekes osláp részlete. Ma már csak itt tanulmányozhatjuk az ökoszisztémák természetes viszonyait.
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12. Bükkös erdőrészlet egy védett területről.
13. Az országos környezetvédelem összehangolása a
legmagasabb szervezeti fokon is szükséges. Igy
- mint az ábrán látható - a területfejlesztés
központjait és övezeteit előre megtervezték.
14. A plakát az Alkotmá,ny idevonatkozó pontjait
ismerteti.
15. A grafika a szocialista táboron belüli kisebb
csoportok környezetvédelmi összefogásának jelképe. E három ország bilaterális szerződést kötött.
16. Az egészséges jövő kialakitása országhatárokon
átnyuló nemzetközi, probléma. A Duna-menti országok a viztisztaság érdekében - politikai
irányzattól függetlenül - szövetségbe tömörültek.
17. A KGST-n belül is aktiv környezetvédelmi
mények és bizottságok müködnek.

intéz-

18. A Helsinki-i Egyezmény egyik lényeges pontja a
környezetvédelem nemzetközi méretü müvelésére
kötelezi az aláirókat. A kép a Szovjetunió és
az Amerikai Egyesült Államok vezetőit mu~atja
a szerződés aláirásakor.
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