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• 1872: A legelső nemzeti park megalakítása (Yellowstone N.P.)
• 1909: Svédországban létrehozzák az első európai N.P.-ot (9 db-ot)
• 1922: A Nemzetközi Madárvédelmi Tanács (ICBP) megalakítása. (Hazánk alapító tag.)
• 1948: A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) megalakítsa. (Hazánk 1974 óta

tagja a szervezetnek.)
• 1954: Nemzetközi Vízivadkutató Iroda (IWRB) megalakítása. (Munkájában a Magyar

Madártani Intézet 1960 óta vesz részt.) A Ramsari Egyezmény létrehozása.
• 1961: A Világ Természetvédelmi Alap (WWF) létrehozása. (A magyar képviseleti iroda

1991-ben kezdte meg működését.)
• 1971: Ember és Bioszféra (MAB) Program (Az UNESCO 1971-ben kezdeményezte,

hazánk kezdettől fogva részt vesz benne. A hazai bioszféra rezervátumokat 1980-ban
jelöltük ki.)

• 1971: Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről. (Ramsari egyezmény.)
(Magyarország 1979-ben csatlakozott a megállapodáshoz.)

• 1972: Létrehozzák a világ kulturális és természeti örökségéről szóló párizsi
(Világörökség) egyezményt (UNESCO), melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott.

• 1973: A vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni
egyezmény (CITES) megkötése, melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott.

• 1973: Európai Nemzeti Parkok és Parkerdők Szövetsége (FNNPE) létrehozása. (1973-
as megalakulása óta részt veszünk a munkájában.)

• 1979: Megkötik a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló bonni egyezményt,
melyhez hazánk 1983-ban csatlakozott.

• 1979: Elfogadják az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyek
védelméről szóló berni egyezményt, melyhez hazánk 1989-ben csatlakozott.

• 1992: A Biológiai Sokféleségről szóló riói egyezmény megkötése, melyhez Magyarország
1994-ben csatlakozott.

• 2005: 41 országban 250 N.P.
• 2019: 96 országban 1.829 N.P. (de a kategórián belül jelentős eltérések)
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A természetvédelem története Magyarországon 
1879-ig: A "természetvizsgálók" elszigetelt, a természet védelmére vonatkozó 
figyelemfelhívó tevékenysége; a magyar-olasz madárvédelmi egyezmény 
1875-ben; elszórtan egyéni kezdeményezésű fészkelőhely-védelmek 
1879-1920: 
• az 1879-es erdőtörvény, az 1883-as vadászati törvény, az 1888-as halászati 

törvény a madárfajokon kívül néhány gerinces állatfajra vonatkozó, 
természetvédelminek tekinthető intézkedést is tartalmazott. 

• 1893 megalakult a Magyar Ornitológiai Központ 
• egyéni kezdeményezések 
• Trianon természetvédelemre gyakorolt hatása 
1921-1961: 
• 1929 az első barlangvédelmi törvénytervezet, jogerőre nem emelkedett 
• 1931 Kaán Károly "Természetvédelem és természeti emlékek" c. munkája, 

1935-ben könyv formájában is 
• 1935-ös erdőtörvény és a 35000/1938 FM határozat 
• 1939 az első területi védelem (a debreceni Nagyerdő egy része) 
• 1945 végéig 219 terület (29 barlang és felszíni területe) került védelem alá 
• 1961 a természetvédelemről szóló törvényerejű rendelet (minden barlang és 

20 kivételével az összes hazai madárfaj védett) 
1962-1971:  
• 1962 Országos Természetvédelmi Hivatal létrehozása 
• területi védelem 15 000 ha (az ország területe 1.6 ‰-a) 
• 1971 a nemzeti parkok létrehozását is lehetővé tévő kormányrendelet 
1971-től:  
• A tervezett védetté nyilvánítások zöme megtörtént. (1976-1990 között ez a 

Távlati Természetvédelmi Program alapján folyt 
• 1972 az első NP (Hortobágyi) kihirdetése, 1973-ban a létrejötte 
• 1982 természetvédelmi törvény (Törv. er. rendelet és végrehajtási utasítás) 
• 1995 környezetvédelmi törvény, Nemzeti Környezetvédelmi Program, ill. 

annak részeként a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv  
• 1996 természetvédelmi törvény (LIII) Természeti terület fogalma 
• csatlakozó törvények és alacsonyabb rendű jogszabályok természetvédelmi 

vonatkozásai 
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