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Pán-Európai Biodiverzitás Piknik Magyarországon:
„Természetes sokféleség – társadalmi jól-lét”
Budapest, MAGYARORSZÁG – A Pán-Európai Biodiverzitás Piknik célja a biodiverzitásról
szóló tudatosság növelése. A magyar rendezvény 2009. július 3-án került
megrendezésre állami intézetek, szakszervezetek, kamarák, mezőgazdasági
szervezetek, szociális és ifjúsági szervezetek, művészek, tudósok, természetvédő
csoportok és más érdekeltek részvételével.

A Pán-Európai Biodiverzitás Piknik célja, erősítse a biodiverzitás fontosságáról kialakult
tudatosságot, valamint támogassa mindazok elkötelezettségét, akik tenni akarnak a biológiai sokféleség
megőrzéséért. A rendezvényt a lehető legtöbb érdekelt fél (stakeholder) bevonásával szokás megtartani,
vagyis az eseményen jelen vannak politikusok és egyéb döntéshozók, biológiával, mezőgazdasággal és
fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakemberek, szakszervezetek, szociális szervezetek, valamint
tudósok, természetvédők és művészek. A hagyományosan Pikniket minden évben a Nemzetközi
Biodiverzitás Napján, május 22-én tartják.
A magyarországi pikniket a CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület szervezte. Kiss Veronika, a
program koordinátora így összegezte a rendezvényt. „A kampány célja, hogy a kezdeményezést PánEurópa szerte elterjessze, és május 22-én, vagy ehhez a dátumhoz közeli napon minél több országban
kerüljön megrendezésre Biodiverzitás Piknik. Célunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk a
biodiverzitás üzenetét: meg kell óvnunk pótolhatatlan természeti értékeinket a visszafordíthatatlan
pusztulástól. Az idei piknikkel kifejezetten elégedettek vagyunk, a rendezvényre 50 résztvevő jött el,
köztük a politikai és civil szektor jeles képviselői.”
A
kampányhoz
eddig az
alábbi
országok
csatlakoztak:
2008
Azerbajdzsán
Luxemburg
Moldova
Németország
2009
Észtország
Litvánia
Macedónia
Magyarország
Románia
Szerbia

A Pán-Európai Biodiverzitás Piknik kampány magyarországi állomásán
a résztvevők egy kellemes piknikkel összekötött dunai hajókirándulásra gyűltek
össze, hogy szezonális, extenzív termesztésű, biokertészetekből származó ételeket
fogyasszanak, és mélyítsék tudásukat a biológiai sokféleség megóvásának
fontosságáról. A félnapos eseményen az érdeklődők előadásokat hallgathattak
arról, hogy a természetes biológiai sokszínűség miből tevődik össze, milyen
pótolhatatlan és elengedhetetlen szolgáltatásokat és ajándékokat nyújt az emberi
nem számára, illetve miként járul hozzá társadalmi jól-létünkhöz.
A rendezvényen résztvevők megtudhatták, hogy a biodiverzitás kifejezés a földi élet
sokszínűségét jelenti. Ide tartozik a gének, a fajok és az ökoszisztémák sokfélesége,
valamint az elő szervezetek közötti kapcsolatok változatossága is. A biodiverzitás
mögött álló összetettség az ökoszisztémák és azok működésének legfőbb jellemzője,
ám ennek valódi mértékét és mélységét sosem érthetjük meg. Ugyanakkor nem
kételkedhetünk az ökoszisztéma szolgáltatások alapvető szerepében, amelyek az
emberi társadalom előnyére válnak, és alapvetően hozzájárulnak jólétünkhöz.
A résztvevők a meghívott előadóktól hallhattak arról, hogy miként függ az emberi
jólét és életminőség a biodiverzitástól: az étel, amit eszünk, a víz, amit iszunk, az
állandó és stabil éghajlati körülmények, az épületeinkhez és bútorainkhoz használt
faanyag, a ruháinkat alkotó növényi rostok vagy a természetes alapanyagú
gyógyszerek mind a biodiverzitás adományai. Ha a minket körülvevő
ökoszisztémák nem tudnak megfelelően működni, ezek a nélkülözhetetlen

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a régióban tevékenykedő természetvédő civil
szervezetek nemzetközi hálózata. Küldetésünk a biológiai sokféleség megőrzése a
fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.
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természeti „szolgáltatások” is megszűnnek számunkra létezni.
Ezért az évmilliárdok során kialakult földi életformák sokféleségén alapuló ökoszisztémák
egészséges működését biztosítani és fenntartani nem fényűzés, hanem a társadalom
boldogulásának alapfeltétele.
A rendezvény második felében a bio-piknikkosár fogásainak elfogyasztásán kívül lehetőség nyílt a
hallottak kötetlen megvitatására, tapasztalatcserére, a természet nyújtotta élmények megosztására. A
résztvevők interaktív játékokon, vetélkedőkön keresztül jobban megérhették, hogy miért fontos megóvni
a természet egyedi kincsit.
A rendezvénnyel a CEEweb arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ma már számos nemzetközi
egyezmény és nemzeti szakpolitikai döntés irányul arra, hogy biztosítsa a biodiverzitás megóvását és
alkotórészeinek fenntartható használatát. A kormányok azt az erős kötelezettséget vállaltak, hogy 2010ig pán-európai szinten megállítják a biológiai sokféleség csökkenését, azonban az eddigi törekvések
elégtelennek bizonyulnak. A „Belgrádi Felmérés” szerint a biodiverzitás csökkenése ugyanúgy
folytatódik a régióban, és egyedülálló, mindeddig példa nélküli erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy
ezt a folyamatot megfordítsuk. A valós szektorális összefogás és a társadalmi kötelezettségvállalás hiánya
nemcsak a biodiverzitást, hanem az ökoszisztéma szolgáltatások folytonosságának biztosítását és ezáltal
saját jólétünket veszélyezteti. A Pán-Európai Biodiverzitás Piknik a társadalom összes
érdekeltjét összefogva segíti a szükséges kötelezettségvállalások kiépítését.
A Pán-Európai Biodiverzitás Piknik kampányt hivatalosan a Biodiverzitásban Érdekelt Felek
Kerekasztalán indították el, amelyet a Belgrádi konferencia keretében 2007-ben a Pán-Európai Biológiai
és Táji Sokféleség Stratégia és az ECO Forum szervezett.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesületről
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület civil szervezetek közép- és kelet-európai hálózata,
amely tagjaival együtt a régió természeti örökségének védelméért dolgozik. Küldetésünk a
biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.
További információ:
Kiss Veronika, programkoordinátor, CEEweb a Biológiai Sokféleségért, kiss@ceeweb.org,
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