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שמירת טבע  -מבט עולמי
סדרת הרצאות

עולמם המופלא של צבי הים
בעולם מוכרים שמונה מינים של צבי ים ,כולם
נמצאים בסכנת הכחדה וזוכים להגנה ע"י אמנות
בינלאומיות .סיפורם המופלא של כמה ממיזמי
שמירת הטבע המרתקים ביותר בארץ ובעולם.

אבני דרך בתולדות שמירת הטבע בעולם
האישים ,האירועים והארגונים שהביאו לתודעה הבין לאומית
את שמירת הטבע .מעוף הדודו שנכחד זה מכבר ,דרך
הפארקים הלאומיים הראשונים בעולם ,האסונות של אקסון
ואלדז וצ'רנוביל ועד "האביב הדומם".

כביש  6במבט אקולוגי

תיירות אקולוגית

זמני הנסיעה לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל השתנו ללא היכר מאז
הושלמה בנייתו של כביש חוצה ישראל (כביש .)6
על הסוגיות האקולוגיות שעלו במהלך תכנונו ועל הפתרונות שהתיימרו
להפוך אותו לכביש הירוק במדינה...

"אל תיקח כלום חוץ מתמונות ,אל תשאיר דבר חוץ
מעקבות ואל תבזבז כלום חוץ מזמן" – זוהי סיסמת
התייר האקולוגי המודרני .איך תהיו שותפים במגמה
ההולכת ומתפתחת של התיירות האקולוגית ?

להיות פיל – זה ביג דיל!
על הפילים האפריקאיים  -היונקים היבשתיים
הגדולים ביותר בעולמנו ,מסלול החיים שלהם,
על בעיות הקיום איתן הם נאלצים להתמודד
בעידן המודרני ביבשת אפריקה ועל האנשים
שלקחו חלק בבניית תכנית השימור שלהם.

המין האנושי והשפעתו על כדור הארץ
"הכפר הגלובלי" והשפעתו על תרבויות ,בעלי חיים ומשאבי
טבע בעולמנו .מה השתנה בעקבות נסיקת התרבות האנושית?
מסע חובק עולם בעקבות בעלי חיים נכחדים ,תרבויות נעלמות
ומסורת שבטית.

המשך

בעיות מלוכה

אורחים לא קרואים

מהאריה מלך החיות ועד החתול הקטן בעולם ,כל
בני משפחת החתוליים ניצבים בפני בעיות קשות
ונאלצים להילחם על הישרדותם באופן יומיומי .על
הבעיות הגדולות העומדות בפני החתולים הגדולים
ועל אבני הדרך החשובות בשימורם ברחבי העולם.

על מינים פולשים למערכות אקולוגיות בארץ ובעולם.
בפלישה הביולוגית טמונה סכנה גדולה לחי ולצומח,
היא גורמים נזקים כספיים אדירים ונחשבת לאחד
הגורמים העיקריים להכחדת בעלי חיים וצמחים
בעולמנו.

שמורה לדוגמא
המסאי מרה היא השמורה המפורסמת ביותר בקניה ונמצאת על נתיב
נדידת היונקים היבשתית הגדולה בתבל.
על שטחי הסוואנות הגדולים של מזרח אפריקה וסיפורם של התושבים
והמבקרים ,בדגש הסוגיות המורכבות של שמירת הטבע.

"...שניים מכל תביא אל התיבה"...
ציוני דרך חשובים בתולדות שמירת הטבע בישראל
וביהדות .סיפור נח והמבול ,חוקרי הטבע הראשונים של
ארץ ישראל ,שמירת הטבע במקורות היהודיים ,מקומם
של בן-גוריון ,דיין וכנוביץ' בחקיקה בתחום" ,אדם ,טבע
ודין" ועוד.

חמשת הגדולים
על חמש חיות גדולות ,רובי צייד ומצלמות.
סיפורן של חמש חיות שהיו ועודן משאת נפשם של
ציידים ,וכיום מהוות מטרה גם לתיירים החמושים
במצלמות .הצצה לעולם הצייד ולמשמעותה הכלכלית של
תיירות הספארי במדינות שונות באפריקה.

שמירת טבע באפריקה
טבע באפריקה הוא משאב כלכלי חשוב המושך תיירים רבים ומשום
כך ,שמירת הטבע היא נושא פוליטי מסובך ומרתק .נעמיק בעניין דרך
סיפורם של אנשי מפתח בתחום ונתהה יחדיו מה צופן העתיד ליבשת
המופלאה.

זהר נבון
נייד050-7920705 :
www.zoharnavon.com

פארק היורה  -השבת בעלי חיים לטבע
מי רוצה דובים בגולן או ברדלסים בערבה? על ההתלבטויות והניסיונות
לתקן את אשר קלקלנו במו ידינו .דוגמאות להצלחות ולכשלונות :מהנשר
והעיטם ,דרך הראם ,היחמור והפרא ועד צב הים והיען.

נעם סגן-כהן
נייד050-7701125 :
www.noam-ways.com

