
Intézmény neve (spanyolul): Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) 
 

Intézmény neve (magyarul): Sivatagosodási Kutatóközpont, Spanyol Nemzeti Kutatási 
Tanács 

 

Cím: 
Centro De Investigaciones sobre Desertificación-CIDE 
Camí de la Marjal, s/n. Apartado Oficial 
46470-Albal, Spain 
Elérhetőségek: 
Phone: +34 96 122 05 40  
Fax: +34 96 127 09 67 
E-Mail: cide@uv.es 
Web: http://www.uv.es/cide 
 

 

Az intézet rövid bemutatása: 

A kutatóközpont célja, az elsivatagosodási folyamatok tanulmányozása és ellenőrzése a 

mediterrán térségben. A kutatási területeik közé tartoznak a talaj degradációs folyamatok 

tanulmányozása különböző mértékben, kiemelten foglalkoznak a talajerózióval, az erdőtüzek 

hatásaival. Továbbá foglalkoznak a degradált területek rekultivációjával, fenntartható területi 

tervezéssel és a környezeti hatások értékelésével, új technológiák alkalmazásával az 

elsivatagosodás értékelésére, nyomon követésére és leküldésére.  

 

A CIDE részletes kutatási témái: 

• Talajerózió és degradációs folyamatok vizsgálata 

• A mediterrán ökoszisztémák vizsgálata 

• Az éghajlati változások következményeinek feltárása 

• Talajszennyezés 

• Integrált talajtérképezés 

• Hidrológiai szempontok: a talaj hidrológiai rendszere az aszály előfordulásában 

• A talajhasználat változásaihoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági szempontok 

• A degradált övezetek helyreállítása és a fenntartható földhasználati tervezés 

• Az új technológiák alkalmazása az elsivatagosodás elleni küzdelem értékelésére 

 

  



Intézmény neve (angolul): Dryland Research Centre Hamburg (DRCH) 

Intézmény neve (magyarul): Száraz területek kutató központ, Hamburg 

Cím:  
Dryland Research Centre Hamburg (DRCH) 
Biocentre Klein Flottbek and Botanical Garden 
Ohnhorststr. 18 
22609 Hamburg, Germany  
Elérhetőség: 
Web: www.drylandresearch.uni-hamburg.de 

 

Az intézet rövid bemutatása: 

A kutatóközpont célja, a problémák azonosítása az erőforrások védelme és fenntartható 

hasznosítása érdekében. A DRCH célja továbbá a nemzetközi kutatópartnerekkel való 

kapcsolattartás, innovatív és interdiszciplináris kutatásokban a szárazföldi területek 

fenntartható fejlődéséhez. 

A DRCH részletes kutatási témái: 

• A tiszta és alkalmazott kutatással kapcsolatos kulcsfontosságú kutatási kérdések 

azonosítása, elemzése és megfogalmazása; 

• A meglévő szárazgazdálkodási kutatási projektek összehangolása; 

• További kutatási projektek megszerzése, kezdeményezése és koordinálása; 

• Szorosan és folyamatosan együttműködik más tudományos intézményekkel 

Németországban, az Európai Unióban és világszerte 

• Az érintett intézményekkel való együttműködés előmozdítása és ösztönzése 

szárazgazdálkodási területeken; 

• A terepmunka végrehajtása és támogatása, valamint a helyi kutatási létesítmények 

fenntartása; 

• Platform létrehozása a tudásmenedzsment, az információcsere és a hálózatépítés 

számára; 

• Tanúsítványok, felmérések és tudományos tanácsadás biztosítása a fejlesztési 

együttműködés által végrehajtott projektekhez; 

• Tanácsadás (nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek számára); 

• Rendezvények (workshopok) szervezése a szárazgazdálkodási kutatások jelenlegi 

kérdéseinek megvitatására.  



Intézmény neve (olaszul): Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD) 

Intézmény neve (magyarul): Elsivatagosodási Központ 

 

Cím:  

Desertification Research Centre 

(Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione - NRD) 

Università degli Studi di Sassari 

Viale Italia, 39 

07100 Sassari – Italy 

Elérhetőség: 

Weblink: http://www.uniss.it/nrd 

 

Az intézet rövid bemutatása: 

A kutatóintézet a Sassari Egyetem interdiszciplináris központja, amely nemzetközi szinten 

növeli az interdiszciplináris kutatási és nemzetközi együttműködési projekteket az 

elsivatagosodás, a környezeti degradáció és a fenntartható területek és vízgazdálkodás 

területén, különös tekintettel a szárazgazdálkodási területekre. Ebben az összefüggésben az 

NRD kutatási partnerként is működik, és megkönnyíti a kutatók és intézmények közötti 

hálózatépítést. 

Az NRD részletes kutatási területei: 

• A sivatagosodás fizikai, biológiai és társadalmi-gazdasági vonatkozásainak vizsgálata, 

különös tekintettel a gazdálkodásra és az állatállományra; 

• Talaj- és vízgazdálkodás; 

• Megújuló energiaforrások; 

• Vidékfejlesztés; 

• Hálózatosodási és képzési tevékenységek; 

• Adatok és tapasztalatok cseréje nemzetközi szinten; 

• Fiatal kutatók tudományos képzése 

  



Intézmény neve (angolul): Alice Springs laboratory of CSIRO 

Cím:  

CSIRO Sustainable Ecosystems, Alice Springs 

PO Box 2111 

Alice Springs NT 0871 

Australia  

Elérhetőség: 

E-Mail: ashley.sparrow@csiro.au 

 

Az intézet rövid bemutatása: 

A CSIRO Alice Springs laboratóriuma az Ausztrália-szerte működő Tudományos és Ipari 

Kutatószervezet tagja. A kutatóintézet az ökológia, a természeti erőforrás-gazdálkodás és a 

szociál-gazdasági rendszerek vizsgálatával foglalkozik.  

  



 
Intézmény neve (angolul): Arid Land Research Center (ALRC) 

Intézmény neve (magyarul): Száraz területek kutató központ 

 

Cím:  

Arid Land Research Center, 
Tottori University, Hamasaka 1390 
 Tottori 680-0001, Japan 
Elérhetőség:  
E-Mail: alrc@alrc.tottori-u.ac.jp 
Phone: 81-857-23-3411 
Fax: 81-857-29-6199 
 

 

Az intézet rövid bemutatása: 

Az intézet célja az elsivatagosodás elleni küzdelem, a sivatagos területen élő emberek 

támogatása valamint a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok fejlesztése. A kutatóintézet 

2008 októbere óta működik, 12 fő oktatót, 10 fő kutatót, 16 fő technikai és adminisztratív 

személyzetet, 40 diákot és 7 vendégkutatót foglalkoztatnak.  

 

Részletesebb kutatási célok: 

• Klimatológia: meteorológia, öntözéstechnika, hidrológia, vízgazdálkodás, talajvíz 

hidrológia, mezőgazdasági meteorológia 

• Biológiai termelés: természetvédelmi informatika, növénytermesztés, növényélettan, 

növénynemesítés, ökológia 

• Erdőgazdálkodás és földhasználat: talajtan, tájgazdálkodás, természetvédelmi ökológia, 

talajkémia, talajvízkezelés 

• Társadalmi-gazdasági: környezetgazdaságtan, regionális gazdaságtan 

  



Intézmény neve (angolul): Central Research Institute for Dryland Agriculture (CRIDA) 

Intézmény neve (magyarul): Szárazgazdálkodási Központ Mezőgazdasági Kutatóintézete 

 

 

Cím: 
Central Research Institute for Dryland Agriculture 
Santoshnagar, Hyderabad - 500 059 
Andhra Pradesh, India 
Elérhetőség: 
Phone : +91-040-24530177 (O) 
Fax 1 : +91- 040- 24531802  
Fax 2 : +91-040-24535336 
E-Mail 1: director@crida.ernet.in 
E-Mail2 : vbandi_1953@yahoo.com 
Web: http://www.crida.ernet.in 
 
 
 
Az intézet rövid bemutatása: 

A Szárazföldi Mezőgazdaság Központi Kutatóintézet (CRIDA) feladata alap- és alkalmazott 

kutatás elvégzése a természeti erőforrások védelme érdekében a szárazgazdálkodási területen, 

a növénytermesztési folyamatok pontosabb megértése, az éghajlatváltozás hatásainak 

mérséklésére és adaptálására irányuló kutatások elvégzése, a technológiák gazdasági értékelése 

és a korlátok tanulmányozása, valamint modellek kidolgozása. 

 

Részletes kutatási célok: 

• Esővízkezelés és a vízminőség javítása 

• Szárazság kezelése 

• Klímához alkalmazkodó betakarítási rendszerek 

• A talaj termékenység javítása és a tápanyagok hatékonyságának növelése a 

szárazgazdálkodási területeken 

  



Intézmény neve (angolul): Desert Research Center (DRC) 

Intézmény neve (magyarul): Sivatagi Kutató Központ  

 

Cím:  
Desert Research Center (DRC) 
1 Mathaf Al-Mataria-Cairo 
P.Box:11753 Mataria 
Egypt 
Elérhetőség:  
Phone: 26332846-26374800  
Fax: 26357858 
 
 
Az intézet rövid bemutatása: 
 
Céljuk az egyiptomi sivatagok természeti erőforrásainak feltárására, fenntartható módon 

történő felhasználása a mezőgazdaságban és a helyi közösségek megélhetésének javítása. 

Szélesebb körben olyan kutatási területeket foglal magába, mint a vízkészletgazdálkodás, a 

talajgazdálkodás, a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ökológia és társadalmi-gazdasági 

tanulmányok. Céljuk továbbá a sivatagosodási okok nyomon követése és értékelése.  

 

Részletes kutatási területek: 

• geológia 

• geofizika 

• megújuló energiák 

• hidrogeokémai 

• talajfizika 

• talajvíz monitoring 

• növénytermesztés 

• növényvédelem 

• állattenyésztés 

  



Intézmény neve (angolul): Desert Research Foundation of Namibia (DRFN) 

Intézmény neve (magyarul): Namibiai Sivatagi Kutatási Alapítvány 

 
Cím: 
P.O.Box 20232, Windhoek, Namibia 
Phone: +264 61 377500 

 
Elérhetőség: 
Fax: +264 61 230 172 
Cell: +264 209 1344 
E-Mail: viviane.kinyaga@drfn.org.na (Viviane Kinyaga) 
 
 
Az intézet rövid bemutatása: 
 
A Namíbia Sivatagi Kutatási Alapítvány (DRFN) kutatási, képzési és tanácsadási 

tevékenységet végez, amelyen keresztül segíti a döntéshozókat, ezáltal elősegítve a fenntartható 

fejlődést Namíbiában. Kutatási területeik között szerepel a vízgazdálkodás, földhasznosítás és 

száraz területen való gazdálkodás. 

  



 

Intézmény neve (angolul): Desert Research Institute (DRI) 

Intézmény neve (magyarul): Sivatagi Kutató Központ 

 

Cím: 
DRI 
2215 Raggio Parkway 
Reno, NV 89512 USA  
Elérhetőség: 
E-Mail: webmaster@dri.edu 
Phone: +1 (775) 673-7300 
 
 
 
Az intézet rövid bemutatása: 
 
Kiemelkednek a környezetvédelmi kutatásban és az olyan technológiák alkalmazásában, 

amelyek hozzájárulnak az emberek életkörülményének javításában Nevadában és a világ egész 

területén. Ezt a küldetést a földtani, hidrológiai, légköri és antropológiai tudományok 

előmozdításával és integrációjával támogatják. Tudományos megközelítést alkalmaznak az 

összes természeti erőforrás hatékony kezelésében.  

 

Részletes kutatási területek: 

• Hidrológia 

• Földi ökoszisztémák 

• Környezeti kármentesítés 

• Vízgyűjtő modellezés, környezeti fenntarthatóság 

• Modellezés 

  



Intézmény neve (angolul): Gobabeb Research and Training Centre 

Intézmény neve (magyarul): Godabeb Kutató és Oktató Központ 

 
 
 

Cím: 
P.O. Box 953, Walvis Bay Namibia  
Elérhetőség: 
Phone: +264 64 694 199 
E-Mail for more information: gobabeb@gobabeb.org 
E-Mail to Gillian Maggs-Kölling (Executive Director): 
gillianm@gobabebtrc.org 
E-Mail to Mary Seely: mary.seely@drfn.org.na 
Weblink: http://www.gobabebtrc.org 
 
Az intézet rövid bemutatása: 
 
A Gobabeb Kutató és Oktató Központ nemzetközileg elismert szárazföldi képzés és kutatás 

központja. Namíbiában található a Namib-sivatagban, 120 km-re a Walvis-öböl dél-keleti 

részén, egy elhagyott Topnaar közösség helyén, a Nomabeb területén. Kutatási fókuszában a 

meteorológia, légköri kutatás, dűne morfológia, botanika, mikrobiológia és vízgazdálkodás áll 

szárazgazdálkodási területeken.  

  



 

Intézmény neve (angolul): Gujarat Institute of Desert Ecology (GUIDE) 

Intézmény neve (magyarul): Gujarat Sivatagi Ökológiai Intézet (GUIDE) 

Cím: 
Post Box # 83, Mundra Road 
Bhuj - 370 001. Dist. Kachchh, Gujarat. INDIA 
Elérhetőség:  
Phone: +91-2832 329408, 235025 
Fax: +91-2832 235027 
E-Mail: desert_ecology@yahoo.com 
 
 
 
Az intézet rövid bemutatása: 

 

Környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak a szárazgazdálkodási területeken. A GUIDE 

kutatási témái mind az alap-, mind az alkalmazott kutatáson alapulnak. A GUIDE kutatási 

tevékenységei közé tartoznak az ökológiai, környezeti és társadalmi problémák megértése és 

kezelése, valamint a fenntartható fejlődés előmozdítása a száraz és félszáraz régiókban. 

 

Részletes kutatási területek: 

• biodivezitás megőrzés 

• természetvédelem 

• természeti értékek megőrzése 

• talajvédelem 

• vízvédelem 

• földhasználati tervezés 

• környezetgazdákodás 

  



 
Intézmény neve (spanyolul): Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) 
Intézmény neve (magyarul): Száraz területek kutató központ 

 
Cím: 
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas 
Áridas 
Centro Científico y Tecnológico CONICET 
Mendoza 
CC 507, 5500 Mendoza, Argentina 
Elérhetőség: 
E-Mail: iadiza@mendoza-conicet.gov.ar  
Phone: +54-261-524-4100 
Fax: +54-261-524-4001 
 
 
 
Az intézet rövid bemutatása: 

Az IADIZA küldetése olyan kutatások elvégzése, amelyek javítják a száraz ökoszisztémák 

fenntartható használatához szükséges tudományos ismereteket és gazdálkodási gyakorlatokat, 

különösen közép-nyugat Argentínában. 

Részletes kutatási területek: 
 

• A vadon élő emlősök biodiverzitása 

• Botanika  

• Földhasználat tervezése elsivatagosodott területeken 

• A növény-állati kölcsönhatások ökológiája 

• Ökológia 

  



 

Intézmény neve (angolul): International Center for Arid and Semiarid Land Studies 

(ICASALS) 

Intzémény neve (magyarul): Arid és szemiarid területek nemzetközi központja (ICASALS) 

 

Cím: 
ICASALS 
P.O. Box 41036 
Lubbock, TX 79409-1036 
USA  
Elérhetőség: 
E-Mail: icasals@ttu.edu 
Phone: (+1-806)-742-2218 
Fax: (+1-806)-742-1954 
 
Az intézet rövid bemutatása: 
 
A központ (ICASALS) feladata az, hogy előmozdítsa és megkönnyítse a multidiszciplináris 

kezdeményezéseket a kutatásban, az oktatásban és a regionális fejlesztési programokban az arid 

és szemiarid területeken. Az ICASALS missziója a vízzel kapcsolatos kérdésekre koncentrál, a 

Texas Tech egyik legfontosabb stratégiai prioritásaként.  

  



Intézmény neve (angolul): International Crops Research Institute for the Semi-Arid 

Tropics (ICRISAT) 

Intézmény neve (magyarul):Száraz területek nemzetközi növénytermesztési intézete 
 
 

Cím: 
Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India 
Elérhetőség: 
Weblink: http://www.icrisat.org 
ICRISAT’s scientific information: 
http://exploreit.icrisat.org 
E-Mail to Dr Anthony M. Whitbread: 
a.whitbread@cgiar.org 
Phone: +91 (40) 3071-3071 
Fax: +91 (40) 3071-3074 
 
 
Az intézet rövid bemutatása: 

Az ICRISAT nonprofit, nemzetközi szervezet, amely szorosan együttműködik a nemzeti és 

nemzetközi partnerek széles körével mind az állami, mind a magánszektorban. Az ICRISAT 

négy globális téma szerint alakítja munkáját: agroökoszisztémák; biotechnológiai; termés 

javítása; intézmények, piacok, politikák, hatások.  

  



Intézmény neve (angolul): Jacob Blaustein Institutes of Desert Research (BIDR) 

Intézmény neve (magyarul) Jacob Blaustein Sivatagosodási Kutató Intézet 

 

Cím: 

The Jacob Blaustein Institutes for Desert Research 

Ben-Gurion University of the Negev  

Elérhetőség: 

E-Mail: bidr@bgu.ac.il 

Phone: 972-8-6596777 

Fax: 972-8-6596703 

 

 

Az intézet bemutatása röviden: 

A BIDR küldetése olyan tudományos kutatás és képzés elvégzése, amely Izrael és a többi 

szárazföldi terület fenntartható használatához szükséges. Kutatási területei között az alábbiak 

szerepelnek: vízgazdálkodás, hidrológia, növénytermesztés, agrárerdészet, bioremediáció, 

gazdálkodás száraz területeken.  

  



Intézmény neve (angolul): Semi Arid National Institute - Instituto Nacional do 
Semiárido (INSA) 

Intézmény neve (magyarul): Félszáraz területek nemzeti kutató központja 

 

Cím: 
Semi Arid National Institute 
Instituto Nacional do Semiárido 
58.400-185 Campina Grande 
Av. Floriano Peixoto, 715, 2o andar, Centro 
Brazil 
Elérhetőség: 
Phone: +55 83 2101-6400  
Fax: +55 83 2101-6403 
E-Mail: insa@insa.gov.br 
Web: http://www.insa.gov.br 
 
Az intézet rövid bemutatása: 
 
Az NSA kutatási területei közé tartozik az éghajlatváltozás hatásának vizsgálata félszáraz 

területeken, úgy mint a természeti erőforrások védelme, valamint a víz-talaj-növény 

kapcsolatok feltárása, a vízforrások használata és a talaj megőrzése félsivatagi területeken.  

 
 


