Tema

Konu

MİLJØVERN

ÇEVRE KORUMA

Å frede

korumak

Naturområde

Doğal alan

sørge

sağlamak

område

alan

Ei hytte

Dağ evi

Å jakte

avlanmak

regler

kurallar

nasjonalpark

Milli park

Naturreservat

Doğal yaşam alanı

villrein

Yabani ren geyiği

Kjøretøy

Motorlu araç

vidde

Vadi(iki dağ arasında kalan
bölüm)

Svømmefugler

Su kuşları

Havørn

kartal

Å utrydde

Soyunu tüketmek

Fjellrev

Dağ tilkisi

marisko
Pels

kürk

beite

Otlak alanı

savanne

savan

Elefant

fil

Sjiraff

zürafa

Sebra

zebra

Antilope

antilop

Løve

aslan

Gepard

Panter türü

ÇEVRE KORUMA
Çevre koruma, doğanın dengesini bozmadan olduğu gibi bırakmak
demektir.
Doğada insanlar, hayvanlar ve bitkiler vardır. İnsanların doğayı
bozmamaları, koruma altına almaları gerekir ama, malesef yaşamlarını
sürdürmek amacıyla binalar, yollar, fabrikalar ve vb. evler yaparak
doğadaki canlılara zarar vermekte ve doğanın dengesini bozmaktadırlar.
İzinli avlanmanın dışında, avcılık ve motorlu kar arabaları (kızak)
doğadaki canlılara zara vermektedir.
Doğayı koruma amacıyla bazı araç ve gereçlere sınırlamalar konulmuştur.
Nasjonalpark (milli park alanları): Doğada koruma altına alınan alanlara
milli park denir.
Naturreservat: Bu doğa koruma alanları, daha küçük alanlar ise buna da
doğal yaşam alanı, yani naturreservat deniliyor.
Hardangervidda’da bulunan yabani ren geyiklerinin nesilleri tükenmesin
diye koruma altına alınmıştır.
Ayrıca Hamar’da bazı kuşlarda koruma altına alımıştır.
Dünyada ilk Milli park alanı ABD’de 1872 yılında oluşturulmuştur.Adı
Yellowstone dur.
Norveçteki ilk milli park alanı 1962 yılında Rondane’de oluşturulmuştur
Havørna (kartal) genellikle balıkla beslenir. Bu kuşun nesli Norveç’te
gittikçe azaldığı için koruma altına alınmıştır. Sayısı 3000 kadardır.
1930 ’dan sonra dağ tilkileri de koruma altına alınmıştır. Nesilleri
tükenmek üzeredir. Bu gün Norveçte 50 tane bulunmaktadır.
Marisko bitkiside nesli tükendiği için bu gün koruma altına alınmıştır.

Ödev/ sınıfta cevaplandırılacak sorular.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Çevre koruma(Miljövern ) ne demektir? Tanımlayınız.
2. Milli parkı (Nasjonal Park) nedir? Tanımlayınız.
3. İnsanlar doğaya nasıl zarar vermektedir?
4. Dünyada ilk milli park nerede oluşturulmuştur?
5. Norveç`teki ilk Milli park nerededir?
6. Norveç`teki hangi tür bitki ve kuşların nesilleri tükenmektedir
isimlerini yazrmısınız.
Başarılar

