
„ÉLET – SZIGETEK”  

 

Magánszemélyek kezdeményezésére indított Ébredj! mozgalom gyerekes családok összefogásával és az azonnali 

cselekvés szándékával alakult. A fiatalok és a családok megszólításával, konkrét, természet -és környezetvédelmi 

akciókkal dolgozik a fenntartható környezet, az élhető jövő érdekében. 2019-ben országos faültetési akciókat szerveztek 

országosan, iskolák, óvodák kertjében, önkormányzatok által felajánlott területeken. Összesen 20ezer fát ültettek el. 

Pályázatot hirdettek szintén iskolák, óvodák és családok körében a kisállatok téli áttelelésének segítésére. A több száz 

beérkezett pályázat jól példázta a lakosság hazai szinten megmutatkozó, egyre fokozódó környezettudatosságát. A 

pályázókat számos ajándékkal jutalmazták, többek között a Jane Godall Intézet, a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, több állatmentő szervezet és vadaspark által felajánlott nyeremények várták.   

Ébredj közössége 

Az Ébredj! Facebook oldalnak és csoportjának immár több, mint 35.000 követője van. Közönsége többségében 

gyerekes családokból áll. Ez a szám azt jelzi, hogy igenis van odafigyelés és felelősség az emberekben – s ugyanakkor 

széles körű publicitást is biztosítani képes eszköz áll a mozgalom rendelkezésére. 

Szervezeti háttér  - civil szervezet 

A TÁMASZ-2005 Alapítvány felvállalta, hogy biztosítja az Ébredj! mozgalom szervezeti hátterét. Jelenleg önkénteseknek 

és támogatóknak köszönhetően valósulnak meg a programok, a mind nagyobb hatékonyság érdekében azonban a 

későbbiekben pályázatok útján kíván további forrásokhoz jutni az alapítvány.  

A 15 éve működő Alapítvány főként halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó nonprofit szervezetként 

kezdett dolgozni, mára egyik legfontosabb tevékenysége a természet -és környezetvédelem lett. Ezen belül a 

környezettudatos szemléletformálás, ismeretterjesztés szerepel kiemelt céljai között.   

 

Élet-szigetek  

Az élet – szigetek létrehozásának fontosságát és szándékát az emberi tevékenység által okozott természeti és 

élővilágot érintő káros hatás inspirálta. Ezek a negatív hatások alapvetően érintik és befolyásolják az emberiség életét 

is, legyen szó a biodiverzitás csökkenéséről, a talaj minőségének romlásáról, a fák, cserjék, vadvirágos területek 

fogyatkozásáról, a beporzók számának csökkenéséről stb.  

Napjainkban a biodiverzitás, biológiai sokféleség folyamatos csökkenésének lehetünk tanúi, amelynek súlyos 

következményei vannak a természeti világ és az emberi jólét vonatkozásában. Ennek a csökkenésnek a fő okai a 

természetes élőhelyek változásai az intenzív mezőgazdasági termelőrendszerek, az építkezés, a bányászat, az erdők, 

óceánok, folyók, tavak és a talaj túlzott kihasználása, az idegenhonos özönfajok, a szennyezés és egyre inkább a 

globális klímaváltozás miatt.  

A biodiverzitás ugyanakkor kritikus fontosságú az olyan ökoszisztéma-szolgáltatások — azok a szolgáltatások, 

amelyeket a természet nyújt — számára, mint amilyen a beporzás, a klímaszabályozás, az árvízvédelem, a talaj 

termékenysége, valamint az élelmiszerek, üzemanyagok, rostok és gyógyszerek előállítása. 

http://www.facebook.com/ebredj.hu


A biológiai sokféleség világunk és életünk fenntarthatóságában játszik fontos szerepet, amitől még inkább 

nyugtalanítóvá válik, annak folyamatos csökkenése. 

 
A program elemei: 
 

1. Mini erdők létrehozása  
2. Egész évben virágzó beporzó-barát legelők kialakítása 
3. A kialakított területek közösségi „hasznosítása”   

 
 

1. Mini erdők létrehozása  
 

Célunk kicsi, sűrű erdők létrehozása az apró Miyawaki-erdők mintájára, de a hazai őshonos fajok és az adott terület 

adottságainak figyelembevételével. Ezeket az erdőket sűrűbbnek és a biológiai sokszínűség szempontjából 

gazdagabbnak tartják más erdőknél.  

A mozgalom a japán botanikus, Akira Miyawaki nevéhez fűződik, aki több mint ezer apró erdőt ültetett el Japánban 

és Malajziában is. Az erdők pusztán teniszpálya-méretűek lehetnek, gyakran iskolaudvarokra vagy utak mellé 

telepítik. A minierdők, az eddigi tapasztalatok szerint tízszer gyorsabban nőnek, harmincszor sűrűbbek, és százszor 

gazdagabbak a biodiverzitás szempontjából, mint a hagyományos módszerekkel ültetettek. Ültetésnél figyelembe 

veszik a tájhonos fajokat és az adott terület adottságait. 

 

2. Egész évben virágzó beporzó-barát legelők kialakítása  

A mini erdők mellé vagy ahol erre nincs lehetőség, azoktól függetlenül méhlegelők kialakítását tervezzük.  

Ezen belül a konkrét lépések: 

▪ előzetes felmérés (őshonos fajok feltérképezése, elültetendők megtervezése)  
▪ talaj rekultiváció  

▪ virágzó fákkal, cserjékkel fasorok kialakítása 

▪ egész évben nyíló vadvirágos legelők telepítése 

▪ beporzó szállók kiépítése 

▪ madárbarát és egyéb élőlények számára ideális környezet létrehozása 

▪ terület védelmének biztosítása (kerítés stb.)  
 

3. A kialakított élet-szigetek közösségi hasznosítása  

Tanösvény kialakítása  
A területen található növények fajtáinak megnevezése, a területen megtalálható állatvilág bemutatása, a természetes 

társulások kialakításának, létezésének és a beporzók fontosságát bemutató szemléletes prezentáció megvalósítása.  

 

Környezeti nevelés célú programok szervezése, lebonyolítása 
 

A környezeti nevelés célú programok keretében iskolákban, osztályok előtt és óvodákban felvilágosító szemléletformáló, 

szakmai információkat közvetítő előadásokat tartunk a fiataloknak a projekt lényegéről, az érintett témakörökről de 

leginkább a beporzók szerepéről, fontosságáról, a rájuk leselkedő veszélyekről, és a védelmük illetően a mi 

szerepünkről. 



Szakmai gyakorlati képzés 
Az előadások keretében átadott információkat a gyakorlatban, úgymond terepen is alkalmunk lesz bemutatni a 

fiatalok számára avagy gyakorlati képzést is nyújtunk az „élet – sziget” területein. Ennek keretében lehetőséget 

biztosítunk kontrollált keretek között a faültetések, vadvirág magok elszórásának munkafázisában való részvételre, 

a beporzók és madarak valamint egyéb élőlények megfigyelésére. 
 

Lakosság aktivizálása  
A lakosságot, a családokat is szeretnénk aktivizálni és cselekvésre ösztönözni. Pályázatot írunk ki a beporzó barát  

virágos kiskertek megvalósítására.   
 

Monitoring  
 

A projekt gondozása (szükséges munkálatok elvégzése, növény -és állatvilág felügyelete és gondozása) 

A területen alakuló folyamatok 3 éven keresztüli nyomon követése, dokumentálása 

 

 

 

 


