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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Együtt a biológiai sokféleségért!
A nemzetközi koalícióhoz a Budapesti Állatkert is csatlakozott
Budapest, 2021. július 9. (péntek) – A Budapesti Állatkert csatlakozott az Európai Bizottság által életre
hívott „Együtt a biológiai sokféleségért!” kezdeményezéshez. A nemzetközi koalíció tagjai, jelenleg
közel háromszáz nemzeti park, kutatóintézet, egyetem, múzeum, állatkert, akvárium és botanikus kert
célja, hogy közösen hívja fel a figyelmet az élővilág sokféleségének védelmére.
A Fővárosi Állat- és Növénykert csatlakozott az „Együtt a biológiai sokféleségért!” (United for
Biodiversity) nemzetközi koalícióhoz. A kezdeményezést az Európai Bizottság, illetve Virginijus
Sinkevičius, a környezettel, az óceánokkal és halászattal kapcsolatos ügyekért felelős uniós biztos hívta
életre és indította el, de nemcsak az Európai Unióra, illetve az európai kontinensre terjed ki, hanem az
egész világra. A koalíciónak jelenleg közel háromszáz résztvevője van 51 különböző országból.
Magyarországról eddig – a koalíció nemzetközi honlapja szerint – hat intézmény csatlakozott: a Fővárosi
Állat- és Növénykerten kívül a Debreceni Egyetem Botanikus Kertje, a Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai Kutatóközpontja, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Agrár- és
Élelmiszertudományi Egyetem és a Nemzeti Botanikus Kert is.
A nemzetközi koalícióhoz csatlakozó intézmények, nemzeti parkok, természettudományi múzeumok,
tudományegyetemek, kutatóközpontok, állatkertek, nyilvános akváriumok és botanikus kertek közös
célja, hogy együttes erővel hívják fel a figyelmet a természeti válságra és emeljék fel szavukat az
élővilág változatosságának, sokféleségének megőrzéséért.
Mindez különösen fontos a Biológiai Sokféleség Egyezmény világkonferenciája (CoP15) előtt, melyet
2021 októberében rendeznek meg Kínában, és ahol a világ országai kulcsfontosságú döntéseket fognak
meghozni a világ élővilágának megmentése érdekében.
A Fővárosi Állat- és Növénykert – az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) akkreditált
tagjaként, illetve az Állatkertek és Akváriumok Világszövetsége (WAZA) intézményi tagjaként – jelentős
szerepet játszik az élővilág sokféleségének bemutatásában és megismertetésében, illetve
természetvédelmi tevékenységén keresztül e sokféleség védelmében is.
A városligeti intézményben Lendl Adolf egykori igazgató már száz évvel ezelőtt célként fogalmazta meg
az élővilág sokféleségének bemutatását. Ennek nyomán az Állatkert – sok társintézményétől eltérően
– nemcsak emlősökkel, madarakkal, és egyes hüllőkkel foglalkozik, hanem rajtuk kívül többféle kétéltűt,
halat és gerinctelent is bemutat, széles ablakot tárva a látogatóknak a biodiverzitásra. A hazai állatkertek
közül Budapesten lehet a legtöbb féle állatfajt, illetve állatcsoportot látni, sőt, a gyűjtemény
változatossága nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. Ráadásul a kert nemcsak állat-, hanem
növénykert is, így az állatvilág mellett a növényvilág sokszínűségét is érzékelteti a látogatókkal.
Az Állatkert nemcsak bemutatja, megismerheti, látogatói élményeken keresztül érzékelhetővé teszi a
biodiverzitást, hanem kiterjedt természetvédelmi tevékenységével jelentős mértéken hozzájárul a
sokféleség megőrzéséhez is. Az intézmény – nemzetközi állatkerti tenyészprogramok résztvevőjeként
– számos ritkulóban lévő fenyegetett állatfaj természetvédelmi célú szaporításában vesz részt, az
óriásvidráktól kezdve a szumátrai orangutánokon át egészen a tarvarjakig. Emellett számos faj, például
a rákosi vipera vagy a fakókeselyű esetében jelentős munkát végzett és végez ma is az állatok
természetes élőhelyén zajló in situ védelmi programokban. A természetvédelmi egyezmények

betartatásában mentőközpontként is segíti a hatóságok munkáját, és kiterjedt vadállatmentő
tevékenységet is folytat.
Kapcsolódó tartalmak:
• Az „Együtt a biológiai sokféleségért!” koalíció nemzetközi honlapja:
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
• Mit tesz az Állatkert a biológiai sokféleség védelméért: https://zoobudapest.com/ezt-latnodkell/hirek/az-allatkert-a-biologiai-sokfeleseg-vedelmeert

