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RENDEZVÉNYEK MADARAK ÉS FÁK NAPJA ALKALMÁBÓL A 

DFMVK SZERVEZÉSÉBEN 
 

A nevezetes világnap alkalmából május 9-10-én a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár két napos rendezvénysorozatot szervezett, melynek Megyer Csaba, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Természetmegőrzési Osztály osztályvezetője volt a vendége, aki a 
Zalaegerszeg környezetében található természeti értékekről, védett állat- és növényfajokról 
tartott interaktív előadást az általános iskolák tanulóinak valamint a Nyitott Ház 
Gyógypedógiai és Módszertani Intézet lakóinak.  

A rendezvénysorozat helyszínei a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, az 
Apáczai Csere János Tagkönyvtár, a József Attila Városi Tagkönyvtár és a Csácsbozsoki 
Fiókkönyvtár valamint a KSZR szolgáltatást igénybe vevő Pacsai Városi Könyvtár voltak.  

Az előadásokon mintegy háromszáz diák vett részt és ismerhette meg a közelünkben 
élő, védelemre szoruló állat – és növényfajokat. Megyer Csaba az előadás során kiemelte a 
helyi sajátosságokat, mint például a kora tavasszal nyíló kockás liliomot, mely nem csak a 
városban, hanem Zalaegerszegtől Zalaszentgrótig jelentős mennyiségben van jelen.  

Mint közismert, a Madarak és fák napja célja, hogy különféle előadásokkal és 
rendezvényekkel a társadalom – és elsősorban az ifjúság – természetvédelem iránti 
elkötelezettségét kialakítsa és elmélyítse. A hagyomány több mint száz éves. 

Az állatok közül többek között a hód, vidra és a házi kedvenceink kerültek említésre, 
valamint a magyar őshonos kutyafajták is, mint természeti értékeink. A diákok mindenhol 
nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást, tartalmas információkkal gazdagodtak, melyet 
tanulmányaik során is tudnak majd használni. 

A prezentációk elején Megyer Csaba egy térképen mutatta be Zala megye 
természetvédelmi területeit és elmondta, hogyan alakult ez, miután az UNESCO és a Natura 
2000 is megjelent. Előbbi megfogalmazta a Világörökségi Egyezményt, amelyben az aláírók 
(mintegy 180 ország) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a saját területükön fekvő 
világörökségi helyszíneket óvják és megőrzik a későbbi generációk számára, illetve hogy 
lehetőség szerint hozzájárulnak a Világörökségi Listán szereplő helyszínek védelméhez. „A 
Natura 2000 az Európai Unió által létrehozott olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, 
amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok 
védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul kedvező 
természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához”.  

Az előadás folyamán sok érdekes és új ismeretre tehettünk szert, a védett állatokon és 
növényeken át a „természeti kincsekig” bezárólag. Megyer Csaba személyében jól felkészült 
és hiteles előadót ismertünk meg, beszámolójába a hallgatókat is bevonta. (Például állatokat 
kellett felismerni.) Ami meglepő volt számunkra, hogy nemcsak a sokak által ismert 
emlősöket és madarakat ismerték fel a gyerekek, de a halakat is (előny a horgászoknál) sőt 
volt olyan diák, aki még a lepkék közül is megnevezett néhányat. 

Nagyon fontos, hogy a fiatalok számára minél több ilyen rendezvényt tartsunk, hiszen 
a „természetvédelem” közös ügyünk. 

 
Jasztrab Istvánné, Penkalo Alex 
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