
Együtt a természettel a természetért és az emberért 

 
A természetvédelem alapproblémája az egyre zsugorodó természetes 
életterek visszaszorulása a mesterséges tevékenységgel elhódított vagy 
elszennyezett területekkel szemben. Ezen belül is, külön gondot képez 
a vizes élőhelyek sorsa, régóta tartó felszámolásuk, kizsákmányolásuk, 
ökológiai érzékenységük és kitettségük miatt. Ennek a problémának a 
megoldására (kapcsolódva az ez irányú nemzetközi törekvésekhez) 
született a nedves élőhelyek bemutatását, fenntartását és kutatását 
egyaránt szolgáló intézményi rendszer, amely nem utolsó sorban példát 
mutat a gazdaságilag önfenntartó, természetvédelmi feladatokat 
szolgáló kezdeményezés működésére.  

 
 
Az első Wetland Center-t Slimbridge-ben (Anglia, Gloucestershire) 
hozták létre (ez a központ jelenleg 325 hektáros területen működik).  
 
Az ottani gyakorlat szerint, általában a vonuló madarak vonulási 
útvonalai mellett alapították a központokat. Létesítettek központot 
mezőgazdasági területek közötti nedves réten, urbánus, ipari 
környezetben (Londonban, Hong-Kongban) is.  

 

A központok működésének alappillérjei a nedves élőhelyek megóvása, revitalizációja - 
helyenként létesítése - mellett, az ökoszisztéma kutatása, a fajok megóvása, a vándorló és 
egyéb okból veszélyeztetett fajok egyedszámának növelése, esetenként visszatelepítése 

eredeti élőhelyükre, programok, rendezvények, kiállítások, 
oktató és szemléletformáló foglalkozások tartása. 

 

 
 
 
 

Ezekre a célokra tagi támogatásokból, tagdíjakból, belépődíjakból, adományokból, állami 
támogatásból szereznek anyagi forrásokat. Tevékenységük során kutatják a nedves 
élőhelyek fajainak szaporodási szokásait, az életközösségek viszonyait és a tudományos 
kutatások eredményei alapján támogatják a vizes élőhelyek revitalizációs 
kezdeményezéseit, illetve a létesítésükre, vagy megóvásukra tett erőfeszítéseket 
világszerte (Wetland Link International). Egyes veszélyeztetett fajok megmentését olyan 
aktív szaporítási és visszatelepítési programmal támogatják, mint a magyarországi 
kékcsőrű réce program volt a 80-as években.  

 
A Wetland Center területén főleg a vízi madárfajok helyben tartásával (védett fészkelési körülmények biztosítása 
illetve etetés segítségével), ellenőrzött, de nem domesztikáló hatású szaporításukkal, illetve a vonuló madárfajok 
jelölése és vizsgálata révén érnek el sikereket. A látogatóknak eredeti élményt nyújt a természetes közegben, 
testközelből, zavarás nélkül megfigyelhető állati viselkedés és a látogatóközpontban szabadon, félelem nélkül 

mozgó vízimadarak közelsége. 
Hozzájárulnak a látogatók igényeinek 
kiszolgálásához a kulturált fogadóház és 
a különféle szolgáltatások, 
rendezvények.  

 

Wetland Center esküvő Víz alatti világ 

Műanyával táplált darufióka 

Vízivilág bemutató előadás 

A Slimbridge-i Wetland Center térképe 

Madárvonulás kutatás, GPS-el és hagyományos 

gyűrűzési módszerrel 



 

 

Az egyes látogatóközpontok úgy tevékenységükben, 
mint egyéb tekintetben jelentősen eltérnek 
egymástól. A védett, ellenőrzött fészkelési 
körülmények biztosítására csak a nagyobb területű 
intézményekben van lehetőség, ahogyan a 
madárbefogás illetve jelölés is háborítatlan, 
standardizált körülményeket igényel. Ettől 

függetlenül az élőhely fenntartása és szakszerű 
kezelése minden esetben megvalósul és minden 
látogatóközpont teret ad az oktató 
foglalkozásoknak, rendezvényeknek és a többi 
intézménnyel együttműködve részt vesz a 
vállalkozás anyagi támogatásában.  

 

 

Az angliai siker hátterében a nagyfokú társadalmi támogatottság áll, mely elsősorban a madarak és az állatok iránti 
általános rajongásra épül és nem kis mértékben az alapító személyének illetve a királyi családtól kapott 
támogatásnak köszönhető.  

 
Magyarországi körülmények között, egy zöld rendezvényekre kialakított látogatóközpont szerepét betöltve, a 
Wetland Center turisztikai célpontként lehetőséget ad a területek természetvédelmi szemléletű és célú gazdasági 
hasznosítására, alapvetően pályázati forrásokra támaszkodva, aktív marketing tevékenységgel, rendezvényekkel és 
állandó programokkal népszerűsítve a Wetland Center szellemiségét, a nedves élőhelyek védelmének fontosságát, a 
megóvásuk érdekében végezhető tevékenységeket, feladatokat.  

 
Önkéntesek, turisztikai szervezetek, iskolák bevonásával a tereprendezés vagy a növényzet karbantartásának 
feladataiba, a madárbefogás, monitoring, repatriáció és más tudományos és természetvédelmi tevékenységek 
népszerűsítésével, illetve minden, a Wetland Center nyújtotta lehetőségre épülő programmal a látogatóközpont 
egyedi arculatú és vonzó célponttá válhat a látogatók számára, miközben hatékony természetvédelmi, tudományos 
és szemléletformáló feladatokat láthat el.  



 

Tanulva a Wetland Centerek tapasztalataiból, a látogatóközpont számtalan lehetőséget ad arra, hogy a 
természettel különleges módon alakítsunk kapcsolatot. Füvészkert, kétéltűek klubja, vadvirágos rét, okos szajkók, 
mezítlábas séta, bekukkantás a víz alatti életbe, fiókanevelési titkok, kacsasarok – a találkozások, maradandó 
élményt nyújtó, lenyűgöző, alternatív formáinak a látogatóközpont keretein belül, csak a fantázia szab határt.    


