
Kistavak Kiáltvány

European Pond 
Conservation Network





Tartalomjegyzék

Előszó .................................................................................................... 1

Összefoglaló .......................................................................................... 2

1. A kiáltványról .................................................................................... 3

2. Miért fontos a kistavak védelme?
 2.1 Áttekintés ...............................................................................  4
 2.2 Kistavak mint természeti erőforrások ...................................  4
 2.3 A kistavak biológiai sokfélesége .............................................  7 
 2.4 A kistavak kulturális és társadalmi értéke .............................. 10 
 2.5 A kistavak gazdasági értéke és ökoszisztéma-szolgáltatásaik   11

3. A kistavakat fenyegető veszélyek  ..................................................... 13

4. Stratégia az európai kistavak megőrzésére ......................................  15
 4.1 Irányelvek és jogszabályok .....................................................  15
 4.2 Kutatás és monitorozás .........................................................   16
 4.3 Kommunikáció és figyelemfelhívás .......................................   17
 4.4 A kistavak, mint erőforrások megőrzése ...............................   18

5. Befejezés: kistavak nagy lehetőségei  .............................................    18

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni a Ramsari Egyezmény és a MAVA alapítvány támogatását, a 
fotográfusok beleegyezését képeik felhasználáshoz, illetve köszönjük mindazoknak, akik 
hozzájárultak a Kistavak Kiáltvány létrejöttéhez.

A magyar kiadás elkészítésében részt vettek: Barta Barbara, Csiszár Virág, Horváth Zsófia, 
Laskai Csilla, Vad Csaba Ferenc
Szakmai lektorálás: Abonyi András, Borza Péter, Felföldi Tamás, Lovas-Kiss Ádám, Lukács 
Balázs András, Márton Zsuzsanna, Péntek Attila László
A magyar kiadvány elkészültét az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat támogatta.

©European Pond Conservation Network 2008



Előszó
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a globális édesvízi biodiverzitás megőrzésének és
fenntartható módon történő használatának jelentőségét. Habár a vizes élőhelyek rendkívül
sokszínűek lehetnek forma és méret tekintetében, mindegyik fontos szerepet tölt be az adott
régióban. A nagyobb méretű tavakat jóval több érdeklődés övezi, míg a rengeteg, tájban
szétszórt kisebb vizes élőhely könnyen elkerüli a figyelmünket.

Szerencsére hozzáállásunk az olyan élőhelyekhez mint a kistavak (angolul “pond”), az elmúlt évtizedben 
megváltozni látszik. Ma már tudjuk, hogy ezek a kisebb víztestek kulcsfontosságúak a biodiverzitás 
szempontjából, ökoszisztéma szolgáltatások széles skáláját nyújtják, illetve erősítik az emberek és a 
természet közti kapcsolatot.

 
 

            Anada Tiéga
                  Főtitkár
    Ramsari egyezmény a vizes élőhelyekről
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Ez a 
dokumentum 
egyértelműen 

és meggyőzően 
mutatja be a kistavak 

megóvásának 
fontosságát.

 A vizes élőhelyek és az itt élő számos faj védelme érdekében nem elegendő  
    kizárólag a mocsarak, tőzeglápok, tavak, folyóvölgyek és a part menti  

   területek megóvása; meg kell védenünk a kistavakat és az egyéb kisméretű  
   víztesteket is.

   Örömmel tölt el, hogy az European Pond Conservation Network 
  (továbbiakban EPCN) a MAVA alapítvány támogatásával elkészítette a 
 Kistó Kiáltványt. Ez a dokumentum egyértelműen és meggyőzően  
 mutatja be a kistavak megóvásának fontosságát. Talán ennél is 

 fontosabb, hogy irányt mutat, miként óvhatjuk meg a vizes élőhelyek 
fajgazdagságát és használhatjuk megfelelő módon ezen területek értékeit.
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Összefoglaló
Általánosan elmondható, hogy a kistavak összessége kivételes édesvízi erőforrást jelent: a
világon megtalálható milliónyi apró - egyenként 10 hektárnál kisebb - víztest együttesen a
globális állóvizek 30%-át teszi ki. Szerencsére Európában a kistavak még mindig változatosak és 
gyakoriak, annak ellenére, hogy mára egyes országokban akár 90%-uk is eltűnt.

Az EPCN által készített kiáltvány bemutatja az európai kistavak védelmének fontosságát és felvázol egy 
hiánypótló természetvédelmi stratégiát Európa és Észak-Afrika területére.

A kistavak védelme jelentős kihívásokat tartogat. Ugyanakkor ezek az élőhelyek hatalmas potenciállal 
rendelkeznek és segítségünkre lehetnek olyan környezeti problémák megoldásában, mint az élőhelyek 
pusztulása, fajok kihalása, helytelen vízgazdálkodás vagy a klímaváltozás.

A kistavak mind nemzeti, mind európai szinten számtalan ritka és veszélyeztetett faj számára jelentenek 
létfontosságú élőhelyet. Hálózataik biztosítják a helyi populációk kapcsolatait, ideértve a kétéltűeket, a 
gerincteleneket és a vízi növényeket. Részben ebből következik tájszintű jelentőségük is: egy adott régió 
biodiverzitásához nem csak azonos mértékben járulnak hozzá, mint a folyók vagy tavak, de lépőköveket és 
hatékonyabb összeköttetéseket is biztosítanak ezek között a nagyobb édesvízi élőhelyek között.

A kistavak kultúránk fontos részét képezik: részben történelmi okokból, részben pedig az üledékükben 
található értékes információ révén, amely által képet kaphatunk őseink életmódjáról. Szintén nagyon 
fontosak az ember és természet közötti kapcsolat fenntartásában és elősegítésében, nem utolsó sorban 
pedig oktatási és kutatási lehetőségeket is kínálnak.

Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a kistavak ökoszisztéma-
szolgáltatásaik révén alapvető gazdasági szerepet játszanak, mind 
az éghajlatváltozás enyhítésére, mind a helyes vízkészlet-
gazdálkodásra irányuló törekvéseinkben. Emellett a rekreáció és a 
mezőgazdaság területein is jelentősek, főleg a táj sokszínűségének 
növelésében és az agroturizmus összefüggésében.

Számos előnyük ellenére a kistavak kevés jogi védelmet 
élveznek európai és nemzeti szinten egyaránt, így nem meglepő 
veszélyeztetettségük. Ráadásul a régóta intenzíven kutatott 
folyókhoz és nagyobb tavakhoz képest a kistavakkal kapcsolatos 
tudományos ismereteink is jóval hiányosabbak.

A kistavak védelmét szolgáló intézkedések nélkül Európa 
fokozatosan elveszítheti ezeket a kritikus fontosságú és egyedi biodiverzitással rendelkező élőhelyeket.

Az európai kistavak védelme és számuk növelése kulcsfontosságú, amely viszonylag kis befektetéssel 
könnyen megvalósítható lenne és számos társadalmi előnnyel járna.

A kistavak 
védelmét szolgáló 

intézkedések nélkül 
Európa fokozatosan 
elveszítheti ezeket a 

kritikus fontosságú és 
egyedi biodiverzitással 

rendelkező 
élőhelyeket.
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Ez a dokumentum az EPCN (1. Melléklet) által 
készített első Kistó Kiáltvány. A kiáltvány kiemeli 
az európai kistavak védelmének fontosságát, 
ennek eléréséhez pedig - ezen a területen 
elsőként - meghatároz egy stratégiát. A kiáltvány 
első vázlatát az EPCN tagjai közösen készítették 
el 2004-ben a genfi 1. EPCN konferencián, majd 
a 2. EPCN konferencián 2006-ban, Toulouseban 
véglegesítették. (Tudjon meg többet a kiáltvány 
elkészítéséről a www.europeanponds.org 
honlapon!).

A Kistó Kiáltvány összegyűjti az európai kutatók 
és terepen dolgozó szakemberek tudását, 
tapasztalatait a kistavak védelmének minden 
vonatkozásában. Reméljük, hogy a kiáltvány 
segítségével hozzájárulhatunk egy olyan Európához, 
ahol a kistavak általánosan elismert és megbecsült 
élőhelyekké válnak és a környezetükkel együtt 
tudjuk megvédeni őket. Továbbá, reméljük, 
hogy a vízi élőhelyeket karbantartó szakemberek 
megfelelő képzésben részesülnek és a társadalom  
és a környezet érdekében további, új kistavak 
létesítésére kerül sor.  Végül, bízunk benne, hogy a 
jövőben irányelvek és jogszabályok általi védettséget 
fognak élvezni.

1. A kiáltványról
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1. Melléklet: A European Pond Conservation 
Network (Európai Kistó-védelmi Hálózat; EPCN)

A hálózat küldetése a kistavak népszerűsítése, 
kutatása és védelme a folyamatos változásnak kitett 
európai tájakon. 

Az EPCN fő céljai:

1. A kutatók, vezetők és a terepen dolgozó 
szakemberek közötti információcsere kialakítása 
a kistavak ökológiájának és védelmének 
érdekében.

2. A kistavak ökológiai kutatásának elősegítése az 
alap és az alkalmazott kutatás fejlesztésének és 
koordinálásának ösztönzésével.

3. A kistavak népszerűsítése, illetve a nemzeti és 
nemzetközi irányelvek kialakításának segítése.

4. A kistavak gyakorlati védelmének támogatása.
5. Ismeretterjesztés a kistavak fontosságáról, 

értékeikről és védelmük lehetőségeiről.

Bár a hálózat elsősorban az európai kistavakra 
fókuszál, örömmel fogadjuk minden kutató és 
terepen dolgozó szakember véleményét és munkáját 
más földrajzi területekről is, mivel végső soron a 
kistavak védelme egy globális léptékű cél.



2. Miért fontos a kistavak védelme?
2.1 Áttekintés
Európában milliónyi, kivételes biodiverzitással rendelkező kistó fordul elő, 
melyek számos ritka és védett élőlénynek adnak otthont. Továbbá különféle 
ökoszisztéma-szolgáltatást biztosítanak, amelyek kulcsfontosságúak a 
klímaváltozás elleni küzdelemben. Nem csak kulturális és történelmi 
szempontból jelentősek, de a kistavak jelentik az egyik legszorosabb
kapcsolatot ember és természet között.

Jelentőségük ellenére a kistavak mára a legveszélyeztetettebb édesvízi 
élőhelyek közé tartoznak. Számos emberi tevékenység fenyegeti őket, viszont 
védelmükben kevés hatékony törvény és jogszabály született.

Nagy szükség van a kistavak védelmét elősegítő, gyakorlati tevékenységek ösztönzésére, mivel az Európai 
Víz Keretirányelv nem tér ki a kistavakra, az EU Élőhelyvédelmi Irányelv által pedig szintén nem, vagy csak 
kis mértékben élveznek védelmet. Ez sajnálatos, hiszen nem csak rendkívül értékes biológiai hot spot-ok, 
de méretükből adódóan egyszerűen megvédhetők lennének. Emellett kiváló lehetőséget biztosítanak a 
civilek mozgósítására, akiket így bevonhatunk az édesvizek megóvását és visszaállítását célzó gyakorlati 
tevékenységekbe.

2.2 Kistavak mint természeti erőforrások
Legfontosabb üzenetek:
• A kistavak hálózatai kivételes édesvízi erőforrást jelentenek.
• A kistavak olyan változatos élőhelytípusok, amelyek Európa-szerte előfordulnak.

A „kistó” kifejezést olyan édesvízű, álló víztestek esetén használjuk, amelyek nagyon változatosak 
lehetnek eredetük, alakjuk, területük és mélységük tekintetében. Bár leggyakrabban 
kistavaknak, tavacskáknak vagy kis víztesteknek nevezik őket, találkozhatunk számos, az adott 
térségre jellemző kifejezéssel is, tükrözve jelentőségüket a helyi kultúrában (lásd 2. Melléklet).
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A kistavak 
védelmét 

elősegítő gyakorlati 
tevékenységek 

ösztönzésére nagy 
szükség lenne



Egy kistó önmagában viszonylag aprónak és jelentéktelennek tűnhet a nagyobb méretű tavak mellett. 
Azonban, ha globálisan tekintünk az összes “tavacskára” láthatjuk, hogy kivételes édesvízkészlettel 
rendelkeznek: a 10 hektárnál kisebb méretű víztestek a Föld édesvízkészletének 30%-át adják. Érthető tehát 
miért kellene jobban figyelembe vennünk a kistavakat a globális folyamatok (pl. éghajlatváltozás) elemzése 
során.

Annak ellenére, hogy az elmúlt évszázadban sok kis víztestet elvesztettünk, Európában a kistavak még 
mindig gyakori vizes élőhelynek számítanak. A kistavak jelenlegi számát illetően reális becslések sajnos csak 
néhány országban állnak rendelkezésre, leginkább Észak-Európában:

 ● Svájcban hozzávetőlegesen 32 OOO kistavat (0,01-5 ha) számoltak meg, emellett pedig 365 nagyobb 
méretű (>5 ha) víztestet írtak le.

 ● Az Egyesült Királyságban körülbelül 400 000 kistó található, amelyek felszíne 0,0025 és 2 hektár között 
változik. A megszámlált kistavak az összes önálló víztest 97% -át teszik ki.

 ●  Dániában a 0,01-5 hektár felületű víztestekből közel 120 000 darab van.

 ● Becslések szerint Franciaországban egymillió 0,5 hektárnál kisebb kistó található.

 ● Németország esetében északkeleten, a fiatal moréna (gleccser által szállított hordalék) régióban 
fordulnak elő kistavak a legnagyobb sűrűségben: ezek az úgynevezett fagykarsztos mélyedésekben 
létrejött olvadéktavak. A 0,01 és 1 hektár közötti fagykarsztos mélyedések becsült száma körülbelül    
167 OOO egy 30 800 km2-es területen, ugyanitt 4901 darab, 1 hektárnál nagyobb tavat írtak le.

5



6

2. Melléklet: Mit értünk kistó alatt?

A “kistó” fogalmára számos meghatározás érhető el a nemzetközi szakirodalomban, azonban mai napig 
sincsen egységes és általánosan elfogadott definíciója.

A kistavak felülete körülbelül egy négyzetmétertől néhány hektárig terjed. Például a görögországi Gavdos-
szigeten található sziklatavacskák alsó mérethatára kevesebb, mint egy négyzetméter. A kistavak és a tavak 
megkülönböztetésének felső határa az Egyesült Királyságban két hektár, míg Németországban egy hektár. 
A Ramsari egyezmény definíciója alapján az időszakos kisvizek maximum 8 hektár nagyságú víztesteket 
jelölhetnek, ezzel szemben a mesterséges halastavak mérete jóval nagyobb is lehet. Európa legnagyobb 
halastava Csehországban található mintegy 490 hektár területtel.

A kistavak mélysége változó, néhány centimétertől több méterig is terjedhet. A mediterrán időszakos 
kistavak például néhány centiméter mélységűek, ellenben az angliai Derbyshire-ben található Hell Kettles 
kistó állítólag feneketlen!

Egyes kistavakban egész évben van víz, míg mások időszakonként kiszáradnak. Vannak rendkívül rövid 
életű időszakos kistavak is, melyek csak néhány hétig tartják meg a vizet az esőzések után.

A kistavak egyaránt lehetnek mesterséges vagy természetes eredetűek lehetnek. Természetes folyamatok 
a földtörténet során rendszeresen hoztak létre kistavakat. Ilyenek például a jégkorszakot követően kialakult 
mélyedések, ártéri holtágak, kidőlt fák vagy állatok (pl. vaddisznó) által létrehozott kistavak. Sajnos az 
emberi tevékenység (mezőgazdaság intenzitásának növekedése, folyók szabályozása, vízlecsapolások 
stb.) hatására a természetes eredetű kistavak nem olyan gyakoriak az európai tájakon, mint egykor 
voltak. Az elmúlt néhány ezer évben az ember - a természetes tavak ritkítása mellett - mesterséges 
tavakat is létrehozott az ipar, a mezőgazdaság és a táj szépségének növelése érdekében. Napjainkban az 
ökoszisztéma-szolgáltatások (lásd a 2.5. fejezet) és a szabadidős tevékenységek számára
(például a golfpályákon) egyre több kistavat alakítanak ki.

A kistavak minden biogeográfiai régióban előfordulnak a sivatagoktól a sarkkörökig. A kistavak gyakran 
csoportokat, hálózatokat alkotnak. Ezek különösen gyakoriak az ártereken, de előfordulhatnak nagy 
sűrűségben más típusú tájakon is, például az Alpok nagy magasságú zónáiban, vagy Észak-Európában 
(Dánia, Németország, Lengyelország, Fehéroroszország) olvadék tavak formájában. Mesterséges kistó 
hálózatok is léteznek, például Anglia északnyugati részén és Németország északkeleti részén található 
tájakon, melyeket a környező mezők termőképességének növeléséhez használt, mészben gazdag márga 
kinyerésére hoztak létre.
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2.3.  A kistavak biológiai sokfélesége 
Legfontosabb üzenetek:
• A kistavak nélkülözhetetlen élőhelyet biztosítanak a veszélyeztetett és ritka fajok számára. 
• A kistavak biztosítják azokat a “lépőköveket”, amelyeken keresztül az élőlények egyik nagyobb víztesttől 

a másikig eljuthatnak.
• A kistavak a biológiai sokféleség hotspot-jai.

A kistavak létfontosságúak a ritka és veszélyeztetett fajok számára. Az eddig nyilvánosságra hozott kutatási 
adatokból kiderült, hogy a kistavak számos fokozottan védett, vörös listás fajnak adnak otthont. Ritka 
fajokat nemcsak a tavak vízzel borított részein, hanem azok szegélyében, nedves iszapján is találhatunk, 
ezek közül néhány:

 ● Emlősök: a hódok tevékenységükkel kistavakat hoznak létre, melyeket a vidrák utódaik táplálására 
(kétéltű- és halszerzésre) használnak. A kistavak fontosak a déli kószapockok (Arvicola sapidus) és a 
vízicickányok számára, de számos denevérfaj is ezeken az élőhelyeken táplálkozik. Utóbbiak szeretnek 
megpihenni a kistavakat környező fákon.

 ● Halak: a széles kárász (Carassius carassius) egy kistavakra jellemző faj, 
azonban az idegenhonos halak betelepítésével fokozatosan kiszorul 
természetes élőhelyéről.

 ● Kétéltűek: az EU Élőhelyvédelmi Irányelvében felsorolt   kétéltű fajok 
több mint 50%-a kistavakhoz kötődik. Ilyen például a közönséges tarajos 
gőte (Triturus cristatus), a nádi varangy (Epidalea calamita), a vöröshasú 
unka (Bombina bombina) vagy az erdei béka (Rana dalmatina). 

 ● Gerinctelenek: számos ritka édesvízi gerinctelen él kistavakban: szitakötő 
fajok, például törpe légivadász (Nehalennia speciosa);  az acsafélékhez tartozó Sympetrum nigrifemur; 
az orvosi pióca (Hirudo medicinalis); a széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus) és az időszakos 
kistavak specialistái, a levéllábú rákok, nyári pajzsosrákok és tócsarákok. 

 ● Növények: a kistavak élőhelyet biztosítanak számos ritka és védett növényfaj számára is (a mediterrán 
példákat lásd a 3. Mellékletben).

Tájszinten a kistavak kiemelkedően fontosak az édesvízi biodiverzitás fenntartásában (4. Melléklet), 
és gyakran hasonló mértékben járulnak hozzá a regionális fajkészlethez, mint a folyók vagy a nagyobb 
tavak. Szerepüket az édesvízi élőhelyek összeköttetésében és biztosításában betöltött szerepüket az EU 
Élőhelyvédelmi Irányelvének 10. cikkelye is említi.

A kistavak egyedül és hálózatokat alkotva is jelentősek lehetnek. Az intenzív mezőgazdasági területen, 
melyek Európa 80%-át lefedik, létfontosságú menedékként szolgálhatnak a szárazföldi és vízi élőlények 
számára egyaránt. Elszigeteltségük segíthet a betegségek terjedésének csökkentésében, illetve gátat 
szabhat az invazív fajok terjedésének. Hálózataik kiemelt szerepet játszanak számos faj (pl. kétéltűek) 
fenntartásában, élőhelyet szolgáltatnak a halaknak és elengedhetetlen “állomások” az emlősök és madarak 
számára is, mely állatok nagy kiterjedésű, mozaikosan elhelyezkedő vizes élőhelyeket járnak be életük 
során.

A kistó hálózatok 
kiemelt szerepet 

játszanak számos faj
fennmaradásában.
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3. Melléklet: Mediterrán kistavak és tócsák.
 
Európában az egyik legfigyelemreméltóbb és leginkább veszélyeztetett édesvízi élőhelyek az időszakos 
kistavak. Ezeket megtalálhatjuk az északi és alpesi régiókban is, de a Földközi-tenger szárazföldi 
szakaszain és szigetein különösen nagy jelentőséggel bírnak. Sőt, Észak-Afrikában a leggyakrabban 
előforduló és legjellemzőbb élőhelyek közé tartoznak.

Általánosságban elmondható, hogy az időszakos kistavakra jellemző sokszínű növény- és állatvilág az áradás 
és a kiszáradás váltakozó szakaszainak köszönhető. A mediterrán vidék időszakos kistavai és vízgyűjtő 
medrei olyan veszélyeztetett és endemikus fajoknak adnak otthont mint:

 ● A szardíniai korongnyelvű béka (Discoglossus sardus), mallorcai korongnyelvű béka (Alytes muletensis), 
márványos gőte (Triturus marmoratus) vagy az ibériai zöld ásóbéka (Pelobates cultripes).

 ● A ritka és veszélyeztetett növények közül egy mételyfű (Marsilea strigosa), egy vízi korpafű (Isoetes 
olympica), egy füzény (Lythrum thymifolium), egy boglárka (Ranunculus revelieri) és egy üröm 
(Artemisia molinieri) fajt lehet kiemelt példaként említeni.

 ● A nagyobb rákok közül pedig tócsarák (Linderiella massaliensis, Taymastigites stellae) és kagylós 
levéllábú rák (Cyzicus bucheti,  Immadia yeyetta) fajokat említhetünk példaként.

Az időszakos kistavak jellegzetességei ugyanakkor nem általánosíthatók, mivel jelentősen különbözhetnek 
az adott régió fizikai-kémiai adottságainak (talaj, felszín stb.) függvényében. A marokkói Dayas területén 
található időszakos vizű kistavak gyakran több hektár nagyságúak, míg Szicília jellegzetes időszakos 
sziklamélyedésekben kialakuló tócsái gyakran egy négyzetméternél is kisebbek.

Habár a mediterrán térségben található kistavakat hasonló veszélyek fenyegetik, mint más térségek 
kisvizeit, ezek sokkal sebezhetőbbek. A mediterrán kistavak sekélyek, területük és térfogatuk gyakran 
nagyon kicsi, így kivételesen érzékenyek az emberi behatásokra, a környezetszennyezésre, valamint a 
klímaváltozás hatásaira.

Az EU Élőhelyvédelmi Irányelve által is védett mediterrán időszakos kistavak, a mediterrán időszakos 
kisvizek csupán kis százalékát teszik ki. A védelem alatt álló kistavak között is főleg oligotróf víztestek 
szerepelnek, amelyekben egyedi növényközösségek találhatóak. Sok mediterrán időszakos kisvíz sajnos alig 
vagy egyáltalán nem részesül védelemben. 
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4. Melléklet: Melyik édesvízi élőhelyen találjuk a legtöbb fajt?

A kutatók számára kevés a rendelkezésre álló adat, így sajnos elenyésző a vizes élőhelyek biológiai 
sokféleségét összehasonlító tanulmányok száma. Ez részben annak köszönhető, hogy az édesvizeket 
érintő ökológiai kutatások hagyományosan a különálló víztestek (nagyobb tavak, folyók) vizsgálatára 
korlátozódnak. Napjainkban ez a trend megváltozni látszik és kezdenek megjelenni az első valós, 
összehasonlító tanulmányok.

Nagy-Britanniában egy mezőgazdasági művelés alatt lévő 80 km2-es területen található folyók, patakok, 
árkok, kistavak és tavak biológiai sokféleségét összehasonlító tanulmány kimutatta, hogy a kistavak 
járulnak hozzá leginkább a biológiai sokféleséghez regionális szinten, különösen a vízinövények és a vízi 
gerinctelenek esetében (1. ábra).

Regionális fajszám a Cole folyó vízgyűjtője mentén (Egyesült Királyság), amely jól mutatja, hogy 
helyi szinten a kistavak több fajnak adnak otthont, mint a területen előforduló egyéb más típusú vizes 
élőhelyek. 

Hasonló eredményeket találtak más európai területek mezőgazdasági tájain, melyek összesen három 
biogeográfiai régiót fednek le:

 ● Atlanti régió: Coleshill (Egyesült Királyság, lsd. fent), Whitechurch (Egyesült Királyság) és Funen (Dánia)
 ● Központi régió: Braunschweig (Németország)
 ● Mediterrán régió: Avignon (Franciaország) 
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2.4.  A kistavak kulturális és társadalmi értéke 

Legfonotsabb üzenetek: 
• A kistavak történelmünk és kultúránk fontos részét képezik.
• A kistavak összekapcsolják az embereket és az élővilágot.
• A tavak „szabadtéri laboratóriumként” szolgálhatnak oktatási és kutatási célokra.

Számos kistó önmagában is fontos történelmi emlék. Ezek általában előkelő, festői szépségű kistavak, 
melyeket például a franciaországi, Versailles-i palota kertjében csodálhatunk meg. A több ezer falusi kistó 
szintén jelentős értéket képvisel, mind történelmünk, mind kultúránk szempontjából. Hiszen évezredek óta 
szolgáltatnak ivóvízként az emberek és állatok számára, a helyieknek pedig halat biztosítottak (5. melléklet). 
A kistavak  egy részében az évezredek alatt felgyülemlett üledékmaradványok segítségével “időutazásra” 
indulhatunk. Az üledék és a benne található tárgyak nemcsak a kistavak földtörténeti múltjáról mesélnek, 
hanem annak környezetéről, illetve elődeink életmódjáról is mesélnek.

A kistavak kapcsolatot teremtenek az emberek és a vadon élő állatok között a városi környezetben 
éppúgy, mint vidéken. Vizes élőhelyeket teremtenek kertünkben, a faluban, a tanyán, a városokban az 
utcák mentén, ahol kikapcsolódhatunk, horgászhatunk és egyéb rekreációs tevékenységet végezhetünk. A 
helyes vízgazdálkodás modelljei lehetnek és mivel kicsik, könnyen létrehozhatók. Segítségükkel egyszerűen 
bevonhatjuk a civileket a kistavakkal kapcsolatos gyakorlati tevékenységekbe. Ezt támasztják alá az Európa 
szerte bővülő “kistó megfigyelő rendszerek”, melyek keretein belül helyi lakosok csoportjai aktívan részt 
vesznek a kistavak védelmében és fenntartásában, ezáltal népszerűsítve a vizes élőhelyek fontosságát.

A kistavak értékes eszközei lehetnek az oktatásnak és a kutatásnak is egyaránt. Az iskolák kerti tavacskái 
nem csak a gyakorlati oktatást teszik lehetővé, de segítségükkel a gyerekek kreatívan, játszva tanulhatnak 
környezetünkről. Ezenfelül lehetőséget biztosítanak a művészetek, irodalom, történelem és földrajz 
oktatásához is. A kistavak, mint modell ökoszisztémák a felsőoktatás és kutatás területeit is segítik. 
Tudományos elméletek tesztelésének színterei lehetnek a természetvédelmi biológia, az ökológia, az 
evolúcióbiológia és az éghajlatváltozás kérdéseinek megválaszolása során.

5. Melléklet: A kistavak történelmi és kulturális felhasználása

A történelem során a kistavak elsősorban mezőgazdasági és ipari feladatokat láttak el: ivóvizet és 
élelmiszert biztosítottak, de státuszszimbólumként és védelmi vonalként is funkcionáltak. Fennmaradhattak 
lakóházak, ipari komplexumuk részeként vagy akár tájépítészeti elemként is. 

Kistavak történelmi és kulturális felhasználása: 
hűtés, sportolás, öntözés, szeszfőzés, ivóvíz, 
itató, kacsaúsztató, festés, halászat, 
kenderáztatás, kazánhűtés, malom tavak, 
mosás, bányászat, 
várárok, dísztó, kerti tó, közlekedés, 
élelmiszertermesztés

Emberi tevékenység által létrejött kistavak: 
belvíz, duzzasztó, ártéri tavak, 
élőhelyhelyreállítási tavak, 
üledékmedence, bányatavak



11

Európa egyes területein az agroturizmus fellendítése érdekében az agrár- és 
környezetgazdálkodási törekvések a vidék sokszínűségének növelését tűzték          
  ki célul. Új lehetőségek nyíltak a horgászatra és tanösvények, madárlesek    
    létesültek. A döntéshozókban rövid időn belül tudatosodott, hogy      

   a táj “visszavadítása” nem csak esztétikai, de gazdasági előnyökkel is jár, így              
  megnőtt a kistó telepítési és helyreállítási kedv. Az olyan népszerű sportok,  
   mint a vízimadarak megfigyelése és a horgászat szintén  
    elősegítik a kistavak létrehozását és fenntartását.

2.5.  A kistavak gazdasági értékei és ökoszisztéma-
   szolgáltatásaik
Legfontosabb üzenetek:
• A kistavak segíthetnek a vízgazdálkodás problémáinak megoldásában. 
• A kistavak segíthetnek az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében. 
• A kistavak a mezőgazdaság és rekreáció területén is jelentősek.

A kistavak szerepe és értéke jelentősen megváltozott az idők során. Közép- és Kelet-Európában a középkori 
halastavak közül néhány még ma is jelentős a haltenyésztés szempontjából (pl. ponty, süllő). Európa 
más részein viszont a kistavak zöme elvesztette egykori gazdasági és kulturális szerepét. Habár egykori 
funkciójukat mint öntözés vagy az állatok itatása már nem töltik be, továbbra is fontosak lehetnek, például 
tűzvédelmi szempontból.

Sokan úgy gondolják, hogy a kistavak bár régen hasznosak voltak, 
mára elvesztették jelentőségüket. Valójában a kistavaknak továbbra is 

fontos gazdasági szerepük van ökoszisztéma-szolgáltatásaikon keresztül ok 
biztosításában. Fenntartható megoldási lehetőségeket kínálnak az 

éghajlatváltozás és vízgazdálkodás néhány kulcsfontosságú kérdésére. A legújabb 
kutatások szerint például a mezőgazdasági területeken található kistavak nagy számuknak és gazdag 
élőviláguknak köszönhetően, együttesen annyi szén-dioxidot tudnak megkötni, mint az óceánok. 
Tehát a kistavak létrehozása lehetőséget nyújt a klímaváltozás hatásainak enyhítésére, azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy a kistavakat mindig az egyéb vizes élőhelyekkel együttesen kell kezelnünk. A 
stratégiailag jól elhelyezett kistavak hálózatai árvízvédelmi célokra is szintén felhasználhatók az áradások 
okozta károk következményeinek enyhítésére, valamint a városok és az intenzív mezőgazdaság okozta diffúz 
szennyezések hatásainak csökkentésére (6. Melléklet).

Összefoglalva tehát a kis víztestek egyik nagy előnye, hogy könnyen és olcsón létrehozhatók, mindemellett 
helyi és országos szinten is jelentős gazdasági előnyöket nyújtanak.

A kistó hálózatok 
kiemelt szerepet 

játszanak számos faj
fennmaradásában.
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6. Melléklet: Ökoszisztéma szolgáltatások: kistavak használata a
vízkészlet-gazdálkodásban és a nem pontszerű (diffúz) szennyezések csökkentésében

Vízkészlet-gazdálkodás
A stratégiailag elhelyezett kistavak hálózatai képesek visszatartani a vizet, szabályozni a hirtelen keletkező 
víztömegeket, de pótolhatják is azt a környező vízgyűjtőkbe, medrekbe. Az Egyesült Királyságban végzett 
kutatások azt mutatják, hogy a vízveszteség csökkentésének céljából négyzetkilométerenként összesen 
10,000 m3 vízgyűjtő kapacitás kialakításával (ez közel tíz közepes méretű tóval egyenértékű) tárolható egy 
heves zivatar adott 1 km2-re hulló esővize. Kimutatták, hogy már a 3 m2 méretű kistavak is képesek felfogni 
egy 25 hektáros vízelvezető hálózat teljes vízhozamát túlcsordulás nélkül. Ezek a kistó hálózatok azokhoz a 
természetes rendszerekhez hasonlíthatók, ahol a felgyülemlett víz nem távozik patakok formájában, hanem 
több, időszakos kistavat alkotva a felszínen marad (2. ábra).

 Kistavak hálózata Loddingtonban (Egyesült Királyság, balra) és teraszos elhelyezkedésű, 
időszakos kistavak gyűjtik össze a téli csapadékot Bielowiezában (Lengyelország, jobbra), az egyik 
legtermészetesebb európai erdőben.

A mesterséges ártéri kistavak ma már az árvízvédelmi stratégiák szerves részét képezik, ilyeneket találunk 
például a Meuse folyó vízgyűjtőjének mellékfolyói mentén. Ezek gyakran részei a folyók rehabilitációs 
projektjeinek (pl. Rajna alsó részének esetében).

Nem pontszerű (diffúz) szennyezések csökkentése
A kistavak vagy azok hálózatai eltávolíthatják a diffúz szennyező anyagokat (pl. üledék, foszfor, nitrogén) 
a felszíni vizekből. Az Egyesült Királyságban kimutatták, hogy a kistavak képesek a bennük lévő foszfor 
koncentrációját 50%-kal csökkenteni. Észak-Németországban kistavakat alakítottak ki, hogy az intenzív 
mezőgazdasági területek vízelvezető rendszerein átfolyó víztömeget felfogják. A vízgazdálkodáson túl így 
jelentősen csökkenthetik az általuk befogadott víz tápanyagterhelését az ülepedési folyamatok,
vízinövények és denitrifikáció által.
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3. A kistavakat fenyegető veszélyek 
Legfontosabb üzenetek:
• A kistavakat számos emberi tevékenység veszélyezteti, például a városok terjeszkedése, az intenzív 

mezőgazdaság és az éghajlatváltozás.
• A legtöbb európai és nemzeti jogszabály nem védi kellő hatékonysággal a kistavakat.

A kistavaknak és élőviláguknak számos veszéllyel kell szembe néznie, úgymint az állapotromlás, 
az intenzív mezőgazdaság által okozott élőhelyvesztés, mezőgazdasági vízelvezetés, 
vízlecsapolások, környezetszennyezés, városok terjeszkedése, vízpazarlás, helytelen 
vízgazdálkodás vagy ennek teljes hiánya, illetve klímaváltozás (7. Melléklet). Emellett a 
kistavakról jóval kevesebb információval rendelkezünk más édesvízi élőhelyekhez képest, így 
kezelésük és védelmük tudományosan nem kellőképpen megalapozott.

Európában a kistavak és élőviláguk csekély jogi védelmet élveznek, de kivételt képeznek ez alól a 
mediterrán régió időszakos tavai és az írországi mészkőterületeken előforduló időszakos kisvizek. A 
kistavakat mint az élőlények számára “lépőköveket” biztosító élőhelyeket az EU Élőhelyvédelmi Irányelve 
is megemlíti, de ez sajnos eddig nem vezetett védelmi intézkedésekhez. Egy másik jelentős, a kistavak 
szempontjából is releváns európai jogszabály a Víz Keretirányelv. Célja minden vízi élőhely védelme, viszont 
a legtöbb országban kizárólag a legalább 50 hektár kiterjedésű víztestekre vonatkozik, így ez a                              

          jogszabály egyáltalán nem vagy csak kis mértékben védelmezi a kistavakat.

   A kistavak védelme, illetve a vizes élőhelyek növelése a jogszabályokon túl  
   fajvédelmi intézkedések révén is megvalósulhat, például kistavakat létesítenek 
  az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének II. mellékletében felsorolt kétéltű fajok 
  védelmére. Ezek az intézkedések azonban nem hatékonyak a kétéltű fajok  
   túléléséhez elengedhetetlen közel százezer kistó védelme nélkül.

Európai Uniós szabályozás hiányában egyes országok, úgymint Franciaország, az 
Egyesült Királyság, Németország és Svájc környezetvédelmi hatóságai országos 

stratégiát dolgoztak ki a kistavak megóvására. Az Egyesült Királyság például a 
kistavakat kiemelt fontosságú élőhelyként említi országos, Biodiverzitási Cselekvési 

Tervében (UK BAP). A kistavakat Németországban általában védik természetvédelmi 
jogszabályok, de az intenzív földhasználati gyakorlatok hatásai alól nem mentesülnek.

A kevés pozitív példától eltekintve azonban az országok zöme nincs tisztában a kistavak és a kis 
víztestek értékeivel. Habár vannak kezdeményezések, ezek gyakran igen kis léptékben valósulnak meg, 
koordinálatlanok, illetve a nemzeti vagy regionális közigazgatás támogatásának hiányában rövid életűek.

A kevés 
pozitív példától 

eltekintve az 
országok zöme nincs 
tisztában a kistavak 

és a kis víztestek 
értékeivel. 
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7. Melléklet: A kistavak számának csökkenése és degradációja Európában

A legtöbb európai országban a kistavak száma drámaian csökkent az elmúlt évszázad során. Sok európai 
országban (pl. Svédország, Lengyelország) a veszteség 50% feletti, de esetenként (pl. Hollandia, Svájc és 
Németország egyes részei) a 90% -ot is meghaladta. Nemcsak a természetes kistavak száma fogyatkozik, 
melyek az emberi tevékenység, például folyók szabályozása következtében nem tudnak regenerálódni, 
de a mesterséges víztestek előfordulása is csökken.

A kistavak számának csökkenését súlyosbítja a vízszennyezés: 
a nem pontszerű (diffúz) szennyezések a megmaradt kistavak 
nagy százalékára hatást gyakorolnak túlzott tápanyag-, üledék- 
és növényvédőszer terhelés által. A tavakba vezető, szennyezett 
vízgyűjtő rendszer, a leromlott puffer zónák, illetve a roncsolódott 
parti növényzet pedig tovább rontják a helyzetet. Problémát 
jelent az idegenhonos fajok jelenléte, illetve a kistavak közötti 
összeköttetések csökkenése is, amely megnehezíti a helyi 
populációk kapcsolatainak fennmaradását.

A kistavak pusztulása nem helyi jelenség. Ahhoz, hogy 
megértsük fogyatkozásuk valódi okát, tájszíntű megközelítést 
kell alkalmaznunk. Az általánosan elfogadott elmélet szerint a 
mezőgazdaság tehető felelőssé a kisvizes élőhelyek pusztulásáért 
a bemosódás jelenség által. Ennek során a mezőgazdasági 
területre kijuttatott növényvédőszerek az esővíz segítségével 
bemosódnak a közeli víztestekbe, ezáltal szennyezve azokat. 

A Spanyolország középső részén, Campo de Calatrava-ban található időszakos kistavakkal végzett 
kutatások eredményi azonban másra engednek következtetni. Az itt honos levéllábú rákok 
(Branchiopoda) ugyanis az élőhelyüktől távolabb bekövetkező földhasználati változásokra is érzékenyek 
voltak, illetve a vízgyűjtőn kívüli, légköri folyamatok által behozott szennyezések is hatással voltak rájuk.



4. Stratégia az európai kistavak 
megőrzéséért
Most kell cselekednünk, hogy még időben megvédhessük az európai kistavakat. Tekintettel 
a kistavak számának és minőségének gyors hanyatlására, csak sürgős intézkedésekkel tudjuk 
megőrizni ezeket az felbecsülhetetlen értékű élőhelyeket az ökoszisztéma, a biodiverzitás és 
kulturális örökségünk számára.

A következő részben egy olyan európai stratégiát vázolunk fel, amely segít megőrizni a kistavakat a jövő 
generációk számára. A stratégia négy kulcsfontosságú területre összpontosít:

1. Irányelvek és jogszabályok: Európának a nemzeti hálózatokkal és szervezetekkel együttműködve kell 
biztosítania, hogy a meglévő és új irányelvek, jogszabályok, illetve finanszírozási lehetőségek támogatják a 
kistavak megőrzését.

2. Kutatás és monitorozás: Több alkalmazott és alapkutatásra van szükség a kistavak biológiájának és 
ökológiájának témakörében ahhoz, hogy a leghatékonyabb működési modellt dolgozhassuk ki a kistavak 
megőrzésére, kezelésére, létrehozására és megfigyelésére.

3. Kommunikáció és figyelemfelhívás: Fel kell hívnunk a döntéshozók figyelmét a kistavak értékére, 
fontosságára, illetve ismertetnünk kell velük a kistavak védelmére és fenntartására kidolgozott gyakorlati 
technikákat.

4. A kistavak védelme és fejlesztése: Meg kell óvnunk a kulcsfontosságú és különleges értékkel 
rendelkező vizes élőhelyeket, illetve újakat kell létrehoznunk a már elpusztított vagy túlságosan leromlott 
helyszínek pótlására.
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4.1.  Irányelvek és jogszabályok 
Probléma
A kistavak és azok élővilágának Európai Uniós, illetve országos jogszabályi védelme jelenleg nem kielégítő.

Cél
Európának a nemzeti hálózatokkal és szervezetekkel együttműködve kell biztosítania, hogy a meglévő és új 
irányelvek, jogszabályok, illetve finanszírozási lehetőségek támogassák a kistavak megőrzését.

Cselekvési terv
Biztosítani kell, hogy az európai és országos biodiverzitási és vízgazdálkodási irányelvek, jogszabályok 
felügyeljék a kistavak védelmét. Különösen fontosak a következők:

 ● A kistavak szerepeljenek az Európai Uniós és nemzeti természetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok 
vonatkozó szakaszaiban, illetve a Víz Keretirányelvben is.

 ● A kistavak legyenek képviselve a kormányrendeletekbe foglalt, nemzeti szintű védettségi kategóriákban 
(pl. Ramsari területek; Natura 2000 hálózat; egyéb, nemzeti természetvédelmi célok).

 ● A fajok védelmét és populációik szabályozását célzó intézkedések megfelelően megvalósuljanak (pl. az 
invazív, idegenhonos fajok értékesítésének szigorúbb korlátozásával).

 ● A nemzeti szintű természetvédelmi célok és irányelvek védelmezzék a kistavak biológiai sokféleségét 
minden európai országban.

 ● A releváns Európai Uniós és nemzeti finanszírozási intézmények és támogatási rendszerek segítsék a 
kistavak védelmét.



4.2.  Kutatás és monitorozás 
Probléma
A kistavak témaköre jelentőségük ellenére az édesvízi kutatás eddig kevésbé tanulmányozott területe. Még 
mindig sok hiányosság van a (i) kistavak ökológiájáról és működéséről, valamint (ii) a kisvizes élőhelyek 
kezeléséről és védelméről szóló ismereteinkben.

Cél
A cél olyan alkalmazott és alapkutatási munkák megvalósítása a kistavak biológiájának és ökológiájának 
témakörében, melyek szükségesek a kisvizes élőhelyek megőrzéséhez, karbantartásához és 
monitorozásához.

Cselekvési terv
A legfontosabb kutatási területek a következőket foglalják magukba:

 ● Kistavak ökoszisztémái (pl. a kistavak vízgyűjtő területei, tájszinten betöltött szerepük, összeköttetések 
biztosítása).

 ● A környezeti változások (földhasználat, éghajlatváltozás, idegenhonos fajok, víztestek izoláltsága, 
szennyezés stb.) hatása a kistavak biológiai sokféleségére. Ezen változások hatásainak vizsgálatára 
monitorozási stratégiát kell kidolgozni, mely magába foglalja a referencia-helyszíneket és az egységes 
monitorozási eljárásokat.

 ● A kistavak értéke társadalmi, kulturális és gazdasági szempontból (pl. ökoszisztéma-szolgáltatások).

 ● A kistavak és azok biodivezitásának mintázata, illetve eloszlása Európában, különös tekintettel a 
természetvédelmi szempontból kiemelt fajokra. A kistavak számára különösen fontos területek 
meghatározásával kidolgozhatunk egy osztályozási rendszert, illetve terepen végzett konzervációs 
akciótervek valósulhatnak meg.

 ● A meglévő kistavak kezelése és újak létrehozása (pl. új kistavak helyszínének meghatározása, kezelési 
ajánlások tesztelése, pufferzónák szerepének vizsgálata, a természetvédelmi szempontból kiemelt 
fajoknak megfelelő élőhelyek kialakítása).
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4.3.  Kommunikáció és figyelemfelhívás
Probléma
Ismereteinket a kistavak fontosságáról és védelméről szélesebb körben kell terjeszteni a politikai 
döntéshozóktól a közemberekig. Le kell küzdenünk az európai régiók közti nyelvi és kulturális akadályokat, 
hogy az egyes országok kutatói között zavartalan legyen az együttműködés.

Cél
A cél egy új kommunikációs stratégia segítségével megismertetni a döntéshozókat, kutatókat, gyakorlati 
szakembereket és civileket a kistavak fontosságával, a bevált gyakorlati módszerekkel, természetvédelmi 
kérdésekkel, illetve a legfrissebb tudással a kistó ökológia területén.

Cselekvési terv
A tavak védelmére létrehozott kommunikációs stratégiának tartalmaznia kell a következőket:

 ● Fel kell hívni a figyelmet a kistavak fontosságára és a kistavak számára különösen fontos területek 
jelentőségére.

 ● Hirdetni kell a kistavak megőrzésének fontosságát különféle csatornákon (pl. internet, média, hírlevél, 
szórólap).

 ● Szükség van egy tudományos eredményeket és gyakorlati tanácsokat tartalmazó eszköztár 
összeállítására, amely segíti a kistavak megőrzésének folyamatát az irányelvek kialakításától kezdve a 
terepi megvalósításig.

 ● Szükség van a nemzeti és nemzetközi döntéshozó szervezetek közti együttműködésre, hogy 
létrejöhessen egy párbeszéd a következő témakörökben: kistavak jelentősége, alap- és alkalmazott 
kutatások eredményei, kistavak megőrzésével és kezelésével kapcsolatos ajánlások.
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4.4.  A kistavak mint erőforrások megőrzése
Probléma
Az európai kistavak széleskörűen tapasztalható, folyamatos elvesztése és pusztulása kihatással van az 
édesvízi élőhelyek biológiai sokféleségére és az ökoszisztémára.

Cél
Gyakorlati beavatkozásra van szükség, hogy megóvhassuk a kulcsfontosságú és különleges értékkel 
rendelkező vizes élőhelyeket, illetve újakat kell létrehoznunk a már elpusztított, vagy túlságosan leromlott 
helyszínek pótlására. A kistavak “lépőköveket” biztosító szerepét szintén meg kell őriznünk.

Cselekvési terv
 ● Országos hálózatok létrehozására van szükség a kistavak fenntartásában érdekelt döntéshozók 

együttműködésére annak érdekében, hogy: (i) meghatározzák a kistavak számára különösen fontos 
területeket (ii) megvitassák a kistavak megőrzésével és kezelésével kapcsolatos ajánlásokat (iii) 
ösztönözzék és összefogják a helyi és országos kezdeményezéseket (pl. tófelügyeleti rendszerek)

 ● A kistavak számára különösen fontos területek maximális védelme érdekében partnerségi 
megállapodások kidolgozását kell szorgalmazni, hogy megvalósuljanak a következők: kistó-
felügyelőrendszer, helyi felelősök kijelölése, szennyezések hatásainak minimalizálása és monitoring 
rendszerek felállítása.

 ● Vissza kell állítani a leromlott kistavak korábbi állapotát, hogy a veszélyeztetett fajok számára újra teljes 
értékű élőhelyet biztosíthassanak. Partnerségi megállapodások kidolgozása ez esetben is elősegítheti 
a következőket: (i) veszélyeztetett fajok számára legmegfelelőbb élőhelyek azonosítása (ii) kezelési és 
fenntartási gyakorlatok elősegítése, támogatása, végrehajtása és nyomon követése.

 ● Szükség van új, ökológiai szempontból értékes kistavak létrehozására, amelyek (i) fenntartják vagy 
bővítik a meglévő kistó-hálózatokat és (ii) javítják a élőhelyek közti összeköttetéseket.

5. Befejezés: kistavak nagy lehetőségei
A tavak létfontosságú, ugyanakkor veszélyeztetett édesvízi élőhelyek. Védelmük nélkül Európa 
fokozatosan elveszíti ezeket a kivételes területeket és az általuk nyújtott biológiai sokféleséget, 
kulturális és gazdasági erőforrásokat.

A kistavak elvesztésével nemcsak ökológiailag fontos területeket veszítünk, hanem óriási lehetőségeket 
is. Kis méretük miatt gyakran figyelmen kívül hagyjuk, elhanyagoljuk vagy elpusztítjuk őket, ám ebben 
rejlik nagyszerűségük is: méretükből adódóan könnyű őket kezelni és megvédeni. Számos más előnnyel 
is rendelkeznek: közvetlen kapcsolat van a kistavak és közelükben élő emberek között; más édesvízi 
élőhelyekhez képest olcsón és egyszerűen létrehozhatók; nagy számban, megfelelő helyeken telepítve őket 
hozzájárulnak a biodiverzitás növeléséhez, a környezetszennyezés csökkentéséhez, illetve az árvízkárok és 
az éghajlatváltozás hatásainak
enyhítéséhez.

Célunk, hogy a kiáltvány egyszerre hívja fel a figyelmet a tavak fontosságára, valamint alapot adjon egy 
olyan stratégiának, amely támpontot nyújt a tavak használatához, fenntartásához és élvezetéhez az 
elkövetkező évtizedekben.



   Ez a dokumentum, illetve összefoglalása letölthető a  European Pond     
   Conservation Network (EPCN, www.europeanponds.org) honlapjáról   
   angol, francia, német, spanyol, olasz, szerb és magyar nyelven.
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