régió természeti és épített környezetének védelmében
▶ tudományos ismeretek népszerűsítése
▶ a közép-és kelet-európai régió
közös természeti értékeinek megóvásában való közreműködés
▶ lobbitevékenység, szakmai érdekérvényesítés, kampányolás
▶ információ- és szakembercsere
▶ kapacitásfejlesztés
Magyarországi tagszervezetek:
▶ Ökológiai Intézet a Fenntartható
Fejlõdésért (Miskolc, Kossuth u.
13.) www.ecolinst.hu
▶ Zöld Akció (Miskolc, Kossuth u.
13.) www.greenaction.hu
▶ Holocén Természetvédelmi Egyesület (Miskolc, Kossuth u. 13.)
www.holocen.hu
▶ Magyar Természetvédõk Szövetsége (Budapest, Üllõi út 91/b.)
www.mtvsz.hu
▶ Nimfea Természetvédelmi Egyesület (Túrkeve, Erdőszél u. 1.)
www.nimfea.hu

Nimfea Természetvédelmi Egyesület
A hazai CEEweb tagszervezetek
szorosan együttműködnek számos
szakmai programban, kifejezetten
jó munkakapcsolattal és számos közös projekttel. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület önmagában is törekszik a CEEweb szakmai céljainak
megvalósítására és Kárpát-medencei működéssel, legfrekventáltabban
alföldi szakmai programokkal igyekszik maga is megtenni mindent a biológiai sokféleség védelméért.
Szakmai programjai közül számos
terület (környezetvédelmi programok, klímavédelmi akciók, ifjúsági környezeti nevelési tevékenységek, demokráciafejlesztő akciók) önmagában is hozzájárulhat a biológiai
sokféleség védelméhez, de vannak
konkrét területek, amelyek közvetlenül is ezt a célt szorgalmazzák:
▶ Az egyesület őshonos magyar állatfajtákat tart, tenyészt, és védett
gyepterületek
legeltetésvével
gondoskodik azok megőrzéséről.

▶ Tájfajta extenzív gyümölcsösöket
tart fenn hagyományos kezelésben és művelésben;
▶ Gyakorlati természetvédelmi beavatkozásokat végez értékes állatfajok és életközösségek védelme
érdekében;
▶ Együttműködik más CEEweb tagszervezetekkel fajvédelmi programokban és hagyományos természetvédelmi akciókban;
▶ Jogilag is fellép a természeti értékeket veszélyeztető beruházások
ellen, peres eljárással és közigazgatási eljárásokkal egyaránt;

▶ Kutatásokat kezdeményez és végez, hogy állandó információkkal
a populációk változásairól naprakészen ismerje a életközösségek
állapotának ökológiai változásait;

CEEweb for Biodiversity
Kuruclesi út 11/a., 1021 Budapest
Telefon: +36 1 398 0135
Fax: +36 1 398 0136
ceeweb@ceeweb.org
www.ceeweb.org

Nimfea Természetvédelmi Egyesület
Erdőszél u. 1., 5420 Túrkeve
Telefon: +36 56 361 505
Fax: +36 56 554 478
info@nimfea.hu
www.nimfea.hu

Az egyesület nyílt szervezet, bárki tagja lehet aki céljaival egyetért,
vagy akár önkéntesként is segítheti a
szervezeti célok megvalósulását. Az
egyesület tevékenységének végzéséhez támogatásokat is fogad többféle formában, amivel kapcsolatban
a szervezet munkatársai bővebb felvilágosítást nyújtanak.

Készült a Magyar Köztársaság Szociális és Munkaügyi Minisztériumának és Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Szakkollégiumának támogatásával 2010-ben. A kiadványban található fotókat Szőke Péter készítette. Írta: Iványi Anna, Fábián Zsófia. Felelős kiadó: Sallai R. Benedek. Készült a Balmoral Bt. és a Pannónia Print közös munkájaként.

A biológiai sokféleség az élet
alapja. Jelen van a vízben, a földön
és a levegőben, magában foglalja a mikroszkopikus baktériumoktól
kezdve az összes élőlényt, de az ökoszisztémák változatosságát is csakúgy, mint a fajokon belüli genetikai
változatosságot. A biodiverzitás az
ökoszisztémák nyújtotta szolgáltatásokon és természeti erőforrásokon
keresztül alapját képezi bárminemű
emberi tevékenységnek.
Az ökoszisztéma szolgáltatásai
biztosítják az élelmet, a tiszta vizet,
és minden emberi tevékenységhez
szükséges nyersanyagot, legyen az
akár építőanyag, textilrost vagy tűzifa - tehát minden természeti erőforrást. Az ökoszisztéma szolgáltatásai
nélkül nem valósulhatna meg a tápanyagok és a víz körforgása, a talaj
képződése, a növények beporzása,
a földi klíma szabályozása, de ezen
felül kikapcsolódási lehetőséget,
esztétikai élményt és még sok egyebet nyújtanak. Ezért a biodiverzitás

teremtette természeti erőforrások
fenntartható használata alapvető feltétele az emberiség hosszú távú
fennmaradásának és a fenntartható
fejlődés megteremtésének. Sajnos
azonban a biodiverzitás a káros és
fenntarthatatlan emberi tevékenységek hatására soha nem látott mértékben csökken Földünkön. A közelmúlt tanulmányai azt mutatják, hogy
világszerte az ökoszisztéma szolgáltatásainak kétharmada hanyatlóban
van, és a fajok kihalásának üteme
ezerszerese a normális mértéknek.
A problémát felismerve számos
nemzetközi fórumon született politikai elhatározás a biológiai sokféleség csökkenésének lassítására, így az
EU tagállamai 2001-ben a Göteborgi Csúcson, majd a nemzetközi közösség 2002-ben a johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világcsúcson vállalt
kötelezettséget a biodiverzitás megőrzésére. 2003-ban Kijevben a „Környezetet Európának” folyamat keretében rendezett pán-európai minisz-

teri találkozó résztvevői ezen túlmutatva vállalták, hogy a biodiverzitás
csökkenését 2010-ig megállítják.
Természetesen ez nem valósult
meg. A sokféleség csökkenése fajok
kihalásával, élőhelyek eltűnésével, tájfajta kultúrnövények és állatok kipusztulásával nap mint nap folytatódik.
A hazai Nimfea Természetvédelmi
Egyesület (sok más zöld szervezethez
hasonlóan) a CEEweb a Biológiai Sok-

féleségért nevű nemzetközi szervezettel működik együtt a biológiai sokféleség további csökkenés ellen.
Szakmapolitikai tevékenységek,
kampányok, tájfajta gyümölcsösök
fenntartása, védett élőhelyek gyakorlati megőrzése, fajvédelem egyaránt a civil eszközrendszer része,
amelyekhez minél több csatlakozót,
támogatót várnak a szervezetek.

CEEweb a Biológiai Sokféleségért
A CEEweb a Közép- és Kelet-Európai régióban természetvédelemmel
foglalkozó civil szervezetek nemzetközi hálózata. A hálózat 1994-ben alakult, neve a szervezet korábbi nevéből származik: CEEWEB: Central and
East European Working Group for
the Enhancement of Biodiversity, azaz
Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért.

A CEEweb küldetése a biológiai sokféleség védelme, megőrzése, fejlesztése a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében. Cél továbbá a természetvédelmi szervezetek összefogása a régióban, hogy
határokon átnyúló hatással közös
munkával tegyenek a biodiverzitásvédelemért és természeti környezetünk megóvásáért.

A nemzetközi összefogás céljai:
▶ közös stratégiák és programok kialakítása a közép- és kelet-európai régió biodiverzitásának megőrzése érdekében;
▶ a természet védelmét és a
biodiverzitás megőrzését szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásának előmozdítása, különös tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezményre;
▶ a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítése és megvalósításának elősegítése;
▶ a közvélemény figyelmének felhívása a biodiverzitás és védelmének fontosságára.
Tevékenységek:
▶ A biológiai sokféleség csökkenése mögött húzódó hajtóerők azonosítása. A Szakpolitikai Munkacsoport évi két találkozón jelöli
ki a Központi Iroda számára azokat a prioritásokat, amelyekből a
CEEweb által javasolt szakpolitikai
irányok felépülnek.

▶ Négy munkacsoport (Natura
2000, Fenntartható turizmus, Vidékfejlesztés és CITES munkacsoport) működtetése, amelyben a
hálózat közép-kelet-európai tagszervezetei vesznek részt.
▶ Szakpolitikák írása és képviselete
nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi plénumok előtt.
▶ Nemzetközi egyezmények betartásának elősegítése.
▶ A fenntartható fejlődés elveinek
és gyakorlatának ajnálása konferenciákon, kiadványokban és a
szervezet honlapján.
▶ Hálózatépítés a közép- és keleteurópai természetvédelemmel és
a biológiai sokféleséggel foglalkozó civil szervezetek között.
Eszközök:
▶ természetvédelmi, állatvédelmi,
környezetvédelmi és a fenntartható fejlődés elméletek területén
kifejtett kutatási tevékenység
▶ az adott területek tudományos
eredményeinek felhasználása a

