
(1995-2011: Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékırzı Egyesület)



• A korábbi nevén Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális 
Értékırzı Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre.

• Az Egyesület 2011. márciusában új nevet vett fel: 
(Rónaırzı Természetvédelmi Egyesület) , és bıvítette 
alapszabály szerinti tevékenységi körét, melyek az alábbiak:

• "Hatékonyan közrem őködni a Kárpát-medence, els ısorban az
Észak –Alföldi és Észak-Magyarországi régió , kiemelten a 
debreceni Nagyerd ı, Erdıspuszta, a dél-nyírségi és bihari, 
hortobágyi valamint dél-bükki táj megóvásában , környezetének
védelmében, természeti- kultúrális értékeinek feltárásába n, 
ápolásában, az ökológiai, csillagászati és etnográfiai
kutatásban, az egészséges, környezetbarát, fenntartha tó
életmód és gazdálkodás terjesztésében, a fényszennyezés
ellenes küzdelemben, az esélyegyenl ıség segítésében, és a 
fentiekkel kapcsolatos szemléletformálásban, 
ismeretterjesztésben, különös tekintettel az ifjúságra és a 
hátrányos helyzet őekre."



Programok és programvezet ık
• Botanikai konzervációs program

Védett és veszélyeztetett növényfajok kutatása, monitoringja, mesterséges szaporítása és 
visszatelepítés.
Vezetı: Papp László

• Ragadozómadár-védelmi program
Veszélyeztetett ragadozó madarak monitoringja, védelmi (téli etetés, mőfészek kihelyezés) és 
repatriációs programjai.
Vezetı: Dudás Miklós

• Helyi védett területek
Helyi védett területek védetté nyilvánítási javaslatai, felmérése, kezelési terveinek elkészítése, 
kezelési és rekonstrukciós programjai.
Vezetı: Demeter László

• Fényszennyezés, csillagoségbolt-parkok, csillagásza ti ismeretterjesztési program
A fényszennyezéssel, annak környezet és természetvédelmi vonatkozásival kapcsolatos 
ismeretterjesztés, a Hortobágyi Csillagoségbolt-park létrehozása, monitoringja, csillagászati 
elıadások, bemutatások.
Vezetı: Gyarmathy István

• Az Egyesület által kezelt Álmosdi „Daru-láp” kezelé se („Land.trust”)
A terület rekonstrukciója, kezelése, a környékbeli gazdák körében természetvédelmi 
felvilágosító programok szervezése.
Vezetı: Baranyi Tamás

• Környezet és természetvédelmi ismeretterjeszt ı, szemléletformáló programok
Elıadások, egyéb programok, táborok szervezése, kiadványok megjelentetése.
Vezetı: Gyarmathy István

• Fenntarthatósággal kapcsolatos programok
A fenntartható életmód, helyi termékek fogyasztása, biogazdálkodás (bioméhészet) 
népszerüsítése. Vezetı: Varga Antal

• Népi játszóházi program
Önállóan és különbözı rendezvényekhez, más programokhoz kapcsolódóan (pl. erdei iskola, 
nyári táborok) népi játszóházi foglalkozások szervezése
Vezetı: Gyarmathyné Koleszár Éva



Az Egyesület nemrég lezárult és futó programjai:

• - HURO 0801/218 Interreg program (a Zöld Körrel közös en): 
3 új terület helyi jelentıségő védetté nyilvánításának kezdeményezése 

• 6 alkalommal magyar – román közös területbejárás, 8 helyszínen természetvédelmi 
ismereterjesztı elıadás (4 RO + 4 HU), 8 helyszínen vándorkiállítás (4 RO + 4 HU), Önkéntes 
figyelıszolgálat életrehívása (2 képzés, 1 akció, 20-25 fı), 2 alkalommal partnerségi fórum, 
fotóalbum (1000 db), leporelló (5000 db), plakát (500 db).

• -"Fenntartható viselkedésminták ösztönzése" KEOP pr ojekt (az MTVSZ-szel közösen). 
Kiállítást szerveztünk és elıadást tartottunk több középiskolai kollégiumban, Debrecen MJ. Város 
Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságának tájékoztatót tartottunk pályázatunk céljairól és a 
fenntarthatóságról. A Gyermeknap alkalmából a debreceni Nagyerdei Kultúrpark területén sátrat 
állítunk fel, ahol természetvédelmi kiállítás, népi játszóház volt. A programhoz természetvédelmi 
kiadványok, szóróanyagok is készültek.

• - Norvég Alap támogatásával: Csillagoségbolt Park lét rehozása a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén

• Felmértük Hortobágy fényszennyezettségét, elkészítettük a kezelési és világítási tervet, majd a 
felterjesztési anyagot az International Dark Sky Association felé. Szórólapot és honlapot 
készítettünk. Hortobágyon fórumot tartottunk, ahol a környezı települések lakosai megismerhették 
elképzeléseinket. 2011. januárjában a Park létrehozása megkapta a jóváhagyást.

• - Norvég Civil Alap támogatásával: Ment ıöv a Kék-Kálló völgyének
Az egyesületünk által kezelt az álmosdi Daru láp kezelésének fejlesztésére fenntartási terv 
készítése, gépek beszerzése, zsilip és kerítés javítása, kiadvány készítése és gazdafórum 
szervezése. 

• -Zöld Forrás K-36-10-00177: Filmek készítése a Csillagoségbolt parkokról

• - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0015 „A fenntartható viselkedésmód elterjesztéséért Hajdú-Bihar 
megyében” (a Zöld Körrel közösen)

• - HURO/1001/179/1.3.1 Interreg (a Zöld Körrel közösen)): Védett területek felmérése és kezelése 
a határ két oldalán





Szemelvények a biodiverzitás-védelemmel
kapcsolatos tevékenységünkbıl

• Szemléletformálás (kiadványok, 
tanösvények)

• Aktív természetvédelmi tevékenység 
(kezelési tervek, felmérések, védetté 
nyilvánítások, területvásárlás –
területkezelés) 

• Hortobágyi Csillagoségbolt-park
• Fajvédelmi programok (védett növények 

szaporítása, visszaültetése, ragadozó 
madarak és lepkék kutatása, monitoringja)

















- Debrecen és Hajdú-Bihar helyi védett területeinek felmérése
-Több helyi védett terület létrehozásának kezdeményezése (Tócó-völgy, 

Nagyerdı belterülete, Erdıspuszta, stb.)
- Együttmőködési megállapodás Debrecen Mj. Város Önkormányzatával





„Land Trust”

• EECONET Action Fund 1997 – kb. 100 ha 
terület megvásárlása

• Létavértes „Falurét”: 25 ha
• Álmosd „Daruláp”: 10 ha
• Hosszúpályi „Fehértó”: 60 ha
• Vámospércs homoki tölgyes: 1 ha
• Nyíracsád „Jónás-rész”: 1 ha
• Nyírábrány „Haneleki láp”: 3 ha
• A Bihar és a Tiszatáj Közalapítványokkal 

közösen
• Jelenleg a Kék-Kálló völgyet kezeljük: kb. 50 ha: 

saját, és  bérelt területek, + helyi gazdákkal 
megállapodások



Kék-Kálló völgy, a Rónaörz ı Egyesület
projektterületének él ıhelytérképe

Bagamér



















Köszönöm a figyelmet!


