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WWF Magyarország 1.

A leghitelesebb zöld civil 

szervezet Magyarországon

100+ projekt

LIFE Nature
LIFE Climate Action
Danube Transnational
Programme
Horizon 2020
Vállalati együttműködések
Szemléletformáló 
kampányok

Több mint 30 munkatárs 

itthon

30+

60 %
A Panda logó ismertsége 

a lakosság körében

110 000
110 000 követő a 

közösségi médiában

5 kontinensen, 100-nál 
több országban több mint 
5000 WWF-munkatárs

5000+

Klíma és energia

Édesvizek, folyók

Erdők

Nagyragadozók 

Környezeti nevelés

4 fő terület

A WWF 1961-ben alakult, 
a magyar iroda 1991-ben 
kezdte meg tevékenységét

30 év



A vizesélőhelyek

Vizes élőhelyek – „wetlands”:

• felületarányos átlagos vízmélységük, középvízállás esetén a 2 

métert nem haladja meg

• ennél mélyebb víztereknek azok a részei, melyek legalább 

egyharmadát makrovegetáció borítja vagy kíséri

• olyan hidromorf talajon találhatók, melyek felső rétege tartósan 

vagy legalább hosszabb időtartamig vízzel átitatott, ezért nagy 

vízigényű vagy jó víztűrésű növényállományokkal jellemezhetők

• sokféle élőhely: tavi, mocsári, folyó menti, ártéri, deltákhoz 

kapcsolódó, tengeri, mesterségesen létrehozott



A vizesélőhelyek aránya magyarországon
(2015)



21248 km2

637 km2

- 97%



Örökölt vízgazdálkodás a Kárpát-medencében 

Szélsőségek és rendszerszintű vízhiány

Belvíz- és árvíz-veszélyeztettség

Szárazság és aszály

Süllyedő talajvízszint

Árterek és vizesélőhelyek 90%-a eltűnt

Fokgazdálkodás helyett szántóföldi gazdálkodás

Árvízvédelmi töltések: 4200 km

Ország 25%-a mentesített ártér (szántók 30%-a)

Lecsapoló csatornák: 42.000 km

Közel 2 Mrd m3 vizet vezetnek el évente

200 év



Árvíz, belvíz, aszály ugyanazon területeket sújtja, 

akár egy éven belül is



Befolyik határon túlról: 

111.5 km3

Csapadék: 56 km3

117,5 km3Párolgás: 50 
km3

Vízfogyasztás: 1.5 km3

Kifolyik az országból: 

116 km3

Éves vízkészlet: 11.700 m3/fő/év

Nagy folyók melletti területek

VÍZBEN GAZDAGOK

Éves vízkészlet : 600 m3/fő/év

VÍZBEN SZEGÉNYEK

A nagy folyóktól távol eső területek

Lefolyás:

6 km3

Éves vízveszteség: 

4,5 km3

Adat és grafika: 
Simonffy Zoltán, Kolossváry Gábor

A vízelvezető 
vízrendezés az 

aszályhajlamot erősíti!

Magyarország hosszú távú vízmérlege: 3 Balaton veszteség/év



Globális trendek: Élő Bolygó 
index (LPI)

1970-2016
4.392 faj (emlős, madár, kétéltű, hüllő, hal)

20.811 populációja  
68 %-os csökkenés

WWF/ZSL (2020)



Ramsar Conv. (2018); Grill et al. (2019) 

1970-2016
944 faj (emlős, madár, 

kétéltű, hüllő, hal)
3741 populációja  

84 %-os csökkenés

Édesvízi Élő Bolygó index (FW LPI)

Európa:
• Vízi kagylók és csigák 45%-át
• Halak 37%-át
• Kétéltűek 23%-át

Kihalás 
fenyegeti!



A biodiverzitás hanyatlása mögött álló legjelentősebb 

veszélyeztetető tényezők



Ökoszisztéma szolgáltatások

• Az ökoszisztéma szolgáltatás 
koncepciója mögötti alapötlet, 
hogy az emberek tudatosítsák a 
természet szolgáltatásaitól való 
függésüket.

• „Az ökoszisztéma 
szolgáltatások azok a 
juttatások, amelyeket az 
ökoszisztémák állítanak elő az 
emberek számára“ (Millenniumi 
Ökoszisztéma Értékelés 2005)

• Alapvetően meghatározzák az 
emberi jóllétet





Élőhelyek szénmegkötő kapacitása

Természetes erdő Faültetvény

©Varga György MTI ©Verő György DINPI

Ősgyep Vizesélőhely

© Kerpely Klára WWF© Gálhidy László WWF

283 tCO2/ha 80 év után, 

nem növekszik tovább

80 év

72 tCO2/ha már 20 év 

után, nem nő tovább
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188 tCO2/ha 80 év után, 

és tovább növekszik

80 év
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14,4 tCO2/ha 80év után, 

és tovább növekszik



Mit tegyünk?



Forrás: WWF Élő Bolygó jelentés 2016



www.pinterest.com

Élőhely-rehabilitáció és tájhasználat-váltás



Vízvesztő helyzet megfordítása: 

vízmegőrzés a természettel

• Országosan

• Regionálisan

• Települési 

szinten

• Gazdálkodók 

területén

• Kertünkben

nwrm.eu/guide-hu/files/assets/basic-html/index.html#1 

http://nwrm.eu/guide-hu/files/assets/basic-html/index.html#1


Mai tájhasználat kisvíznél
(száraz időszakok)

Mai tájhasználat nagyvíznél
(árvíz)

Tájgazdálkodás kisvíznél
(száraz időszakok)

Tájgazdálkodás nagyvíznél
(árvíz)

ERDŐK

Grafika: Kiss Maja
Forrás: Szövetség az Élő Tiszáért



Patak-rehabilitáció városi környezetben

• A megszokott árokpart helyett… • Vizesélőhely és park



LIFE MICACC projekt 5 mintaterülete
https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu

https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/


40-50 mm-es zivatarnál
villámárvíz

5-20 milliós károk

Szárazság (600 mm/év)

Szilágyi-patak, Püspökszilágy

Természetre alapozó védekezés villámárvíz és szárazság ellen

0,5-1 nap 30 mm feletti 
csapadékkal

Klímaváltozás:  dupla 
gyakoriság

Eróziós árkok, vízmosások

Talajlemosódás, sárelöntés

Aszály 



LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

Lefolyáslassítás, vízmegtartás, élőhely



Vízmegőrzés otthon

• Ne engedjük az esőt 

a közcsatornába

• Esővízgyűjtés 

• Esőkert, 

beszivárogtatás

• Zöldtető



Környezeti nevelés a WWF-nél

• Színházi nevelési program a Káva Színház és

Dráma a Nevelésért Alapítvánnyal közösen

• Iskolai VR program a Lenovo támogatásával

• Képzések pedagógusok számára

• Letölthető segédanyagok, foglalkoztató füzetek

• Szemléletformálás nagy fesztiválokon

• BioBlitz



Tananyagok és infografikák

Letölthető infografikák:

https://wwf.hu/letoltes/infografikak/

Holtágak élővilága

• Foglalkoztatófüzet

• Megoldókulcs

• Óraterv általános iskola 3-4. 

osztályának

http://www.olddrava.com/hu/kiadvanyok

https://wwf.hu/letoltes/infografikak/
http://www.olddrava.com/hu/kiadvanyok


Aktuális: Duna fókuszú képzés Baján 

https://wwf.hu/hireink/vizeselohelyek/duna-fokuszu-kepzesunkre-oktatasban-szocialis-

szferaban-dolgozok-jelentkezeset-varjuk/

 

 

UNESCO Mura-Dráva-Duna Bioszféra 

Rezervátum

2022. május 13–15. 

Jelentkezni 2022.04.10. 

24:00-ig lehet az alábbi

linken:

https://forms.gle/VtzJ3P

XKik4efp7x7

https://wwf.hu/hireink/vizeselohelyek/duna-fokuszu-kepzesunkre-oktatasban-szocialis-szferaban-dolgozok-jelentkezeset-varjuk/
https://forms.gle/VtzJ3PXKik4efp7x7


JÖN JÖN JÖN… 2023

Környezeti nevelési anyag a vízmegőrzésről a 

LIFE LOGOS4WATERS projekt keretében

• Foglalkoztatófüzet

• Óraterv

• Pedagógus-továbbképzés

és terepbejárás



Kerpely Klára

WWF Magyarország Alapítvány
klara.kerpely@wwf.hu

+36302337368

https://wwf.hu/

Köszönöm a figyelmet!

https://wwf.hu/

