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A változatosság kedvéért - Ünnepeljük együtt a földi élet sokszínűségét!
Meghívó a biológiai sokféleség nemzetközi napjára
Fontosnak tartod, hogy legyen panda- és jegesmaci is? Számít neked a biológiai sokféleség
megőrzése? Érdekelnek az ezzel kapcsolatos rövidfilmek? Kipróbálnád, mennyit tudsz a
biodiverzitásról? Ha igen, gyere és ünnepeld velünk a természeti sokszínűség világnapját!
Május 22-t az Egyesült Nemzetek Szervezete nyilvánította ki a Biológiai Sokféleség Világnapjának 1993-ban.
Azóta világszerte ünneplik a biodiverzitást ezen a napon hangsúlyt adva ezzel a földi sokszínűség
fontosságának. Küldetésünkből fakadóan ez a nap a CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesületnek, a
Diverziti Egyesületnek, valamint a Magyar Természetvédők Szövetségének egyaránt az egyik legfontosabb
‘zöld jeles nap’. Ezen alkalomból, kicsiknek és nagyoknak. Szervezünk a biológiai sokféleséghez kapcsolódó
programokat.
De mit is jelent pontosan a biológiai sokféleség és miért fontos annak védelme akár a
budapesti VIII. kerületben?
A biológiai sokféleség az élőlények minden öröklött változatosságát jelenti, az ökoszisztémák közti
különbségektől az őket alkotó fajokon át az egyes fajokon belüli genetikai variációkészletig. Nemcsak a Föld
fajainak sokféleségét, hanem a fajon belüli variabilitást és az élőlényegyüttesek változatosságát is értjük
alatta. Ez a változatosság az alapja az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatásoknak (pl. tiszta levegő,
élelmiszer, tiszta víz, talajképződés, árvíz elleni védelem), amelyektől az emberi jólét nagymértékben függ.
A természet adta sokféleséget védhetjük azzal, ha nem bántjuk a körülöttünk található élőlényeket, ha
figyelünk fogyasztói szokásainkra és környezettudatosabb választások mellet döntünk, (tömegközlekedés,
szelektív hulladékgyűjtés, hazai termékek) ha részt veszünk civil kezdeményezésekben, legyen szó
szemétgyűjtésről vagy aláírásgyűjtő utcai kampányról, s nem utolsó sorban, ha nyitott szemmel járunk. A
folyamat az otthonunkban kezdődik, a társadalmi felelősségvállalással folytatódik, s az uniós döntéshozók
asztalán végződik. Vegyél részt a rendezvényen, és tudj meg többet a biodiverzitásról és arról, hogy a
szervező három egyesület mit tesz annak megőrzéséért!
Időpont: 2012. május 22. 17h-22h, Helyszín: A Grund, 1082 Budapest, Nagytemplom utca 30. www.agrund.hu
17h-20h: Természetvédelmi memóriajáték, Környezettudatos társasjátékok, Zöldülő kézműves foglalkozás,
Biodiverzitás kvíz, és még számos egyéb
20h-22h: A 2011-es természetvédelmi rövidfilmverseny, a Green-Go filmpályázat kisfilmjeinek vetítése
(www.greengofest.eu)
A programok, vetítések ingyenesek. Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Zólyomi Ágnes, Diverziti Egyesület, agnes.zolyomi@diverziti.hu, www.diverziti.hu
Botár Alexa, Magyar Természetvédők Szövetsége, alexa@mtvsz.hu, +36 1 216-7297, www.mtvsz.hu

