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WWF Magyarország
1.

A leghitelesebb zöld civil 

szervezet Magyarországon

100+

Több mint 100 sikeresen 

lezárt természetvédelmi 

projekt

25 hazai dolgozó

25

60 %

Logó ismertsége110 000

110 000 követő

Több mint 5000 támogató

5000+

Tizenöt természetvédelmi 

projekt fut egyszerre

15+

Idén ünnepli fennállásának 

27. évfordulóját

27



A Globális Ökológiai Lábnyom összetevői a Föld biokapacitásához mérten (1961-2012)

A globális fogyasztás környezeti lábnyoma

Jelenleg 1,6 bolygóra 

van szükségünk.



A Globális Élő Bolygó Index 58%-os csökkenést mutat 1970-2012 között a gerinces fajok populációiban

A fajok állapota a Földön

Évente átlagosan 

2%-os csökkenés

Forrás: Élő Bolygó jelentés 2016 (WWF)



Forrás: State of Nature in EU (EC 2012) 

A Natura 2000 élőhelyek állapota Európában



Forrás: Élő Bolygó jelentés 2016 (WWF)



VADVILÁG VÉDELME

• EU szintű nagyragadozó védelmi LIFE 
program;

• LENA projekt – zöld gazdaság természeti 
területekre alapozva;

• fenntartható gyógynövény hasznosítás;
• együttműködés bűnüldözési és igazságügyi  

szervekkel. 

• Ember - nagyragadozó konfliktusok 
feloldása

• Illegális állatkereskedelem elleni harc
• Vadon élő fajok fenntartható hasznosítása



• kiemelt természeti értékű erdők 
térképezése és védelme;

• nemzeti parki zónarendszer kijelölése;
• folyamatos erdőkép melletti fenntartható 

erdőgazdálkodás erősítése;
• erdészeti szabályozás és támogatási 

rendszer társadalmi véleményezése;
• erdők ökoszisztéma szolgáltatásainak 

elismertetése;
• sokcélú erdőgazdálkodás mintaprojektek.

ERDŐK VÉDELME

• Szentélyerdők megőrzése 
• 200.000 hektár örökerdő  



FOLYÓVIZEK VÉDELME

• integrált és határon átnyúló 
vízgazdálkodás erősítése;

• Kvassay terv és VGT-k társadalmi 
véleményezése;

• természetre alapozott árvízi védekezés 
projektek;

• káros infrastruktúra fejlesztések (gátak 
és erőművek, hajózás, régimódi árvízi 
védekezés) elleni fellépés;

• ártér természetességének fejlesztése.

• Duna, Dráva és Tisza állapotvédelme
• Gátak elleni küzdelem



KLÍMA ÉS ENERGIA

• klíma és energia stratégiák, szabályozások  és 
támogatások társadalmi véleményezése;

• önkormányzati klímastratégiák tervezése és 
megvalósítása – természetre alapozott 
vízvisszatartás LIFE projekt; 

• önkormányzati fűtés körkép és helyi mitigációs
programok (PANEL2050)

• Tiszatarján integrált tájgazdálkodási modell;
• vállalati fenntarthatósági scorecard.

• Klímaalkalmazkodási potenciál fejlesztése;
• Természetbarát megújuló energiák és 

energiahatékonyság fejlesztés.



KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS

• környezetvédelmi kampányok és események 
(Csarna-völgy;  N2000 irányelvek; Mura SLO 
vízierőművek; Föld Órája);

• hiánypótló környezeti információk (öreg erdők; 
lakosság vs. környezetügy felmérés);

• önkéntesek bevonása;
• díjazott környezetvédelmi marketing (We’re all

connected, Farkas nélkül nincs mese);
• ökológiai lábnyom kalkulátor.

• Fogyasztói szokások megváltoztatása; 
• Mozgósítás környezetvédelmi ügyekben;
• Szektorokon átívelő széleskörű partnerség.



Köszönöm a figyelmet!

wwf.hu

ffcelok.hu


