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A Biológiai Sokféleség Megırzésének Stratégiája A Biológiai Sokféleség Megırzésének Stratégiája A Biológiai Sokféleség Megırzésének Stratégiája A Biológiai Sokféleség Megırzésének Stratégiája ---- elızmények elızmények elızmények elızmények    

 

Jelenleg Magyarországnak a Nemzeti Környezetvédelmi Program III (2009-2014 közötti idıszakra 

terjedı program) 1. sz. mellékleteként létezik biodiverzitás stratégiája, amely egy 15 oldalas 

dokumentum. Ugyanennek a programnak a 2. számú melléklete a Természetvédelmi Alapterv III.  

Korábban a második Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (2003-2008) egyik fejezete jelölte ki 

célként a nemzeti biodiverzitás-stratégia és -akcióprogram (NBSAP) elfogadását, amelyet a 

biológiai sokféleségrıl szóló egyezmény 6. Cikkelye írt elı. Nemzetközi támogatásból (GEF/UNEP-

projekt keretében), 1997-ben kezdıdött el az NBSAP készítése. 2004-ben ennek nyomán 

szakértıi csoportok dolgozták ki a cselekvési terv alapvetését, melyet egy KvVM vezetıi értekezlet 

fogadott el, és amelyet a Biodiverzitás Egyezmény hazai végrehajtási stratégiájának tekintettek. 

Nemzeti természetvédelmi alaptervek minden eddig elfogadott környezetvédelmi 

akcióprogramban szerepeltek, de egységes biodiverzitás stratégia voltaképpen nem született.  

 

A 3. NKP-ban szereplı 1.sz. Melléklet, amely a biodiverzitás stratégia címet viseli aligha tekinthetı 

átfogó dokumentumnak. A Stratégia ugyan szorgalmazza a biológiai sokféleség megırzését és 

helyreállítását a védett területeken kívül, és ennek eszközeként hivatkozik a szektorális 

integrációra, azonban a stratégia nyomán nem találunk olyan szektorális stratégiát, amelyben az 

említett integráció kimutatható lenne. Sıt, ezt akár pótolhatta volna, az operatív programok ilyen 

irányú tervezése, vagy a konkrét projektekben e szempontok megjelenítése. A Stratégia célul tőzi 

ki a természeti területek állapotának megırzését és javítását is, és kimondja, hogy a biodiverzitás-

megırzés érdekeit kell elıre helyezni a rövidtávú gazdasági érdekekkel szemben. Ehhez azonban 

olyan puha eszközöket rendel, mint pl. a hatásvizsgálat, amely érdemben képtelen 

megakadályozni a rövidtávú gazdasági érdekek elsıbbségét. A valóságban ezek az érdekek kapják 

az elsıbbséget, és a biodiverzitás megırzésében inkább a növekedés akadályait látják. A Stratégia 

szorgalmazza az ex-situ védelem megerısítését is, amelynek a jelentısége a genetikai sokféleség 

megırzése területén elsıdleges. A program gyengeségét mutatja, hogy a rendszerváltás után a 

termesztésbe vont fajták sokfélesége 70%-os veszteséget szenvedett. Pozitívumként kell 

megemlíteni ugyanakkor a GMO szervezetek távol tartását a köztermesztéstıl, amely a Stratégia 

célkitőzése volt. A Stratégia rendelkezik a biológiai sokféleség fenntartható használatáról, és 

annak eszközrendszerének fejlesztésérıl. Ez utóbbin elsısorban az információk győjtését és 

rendelkezésre bocsátását érti, mintsem a konkrét jó gyakorlatok elımozdítását. Az egyezménynek 

megfelelıen a Stratégia két pontban foglalkozik a társadalmi tudatosság fejlesztésével, és a 

hasznosításból származó javak igazságos elosztásával. Konkrét eszközöket ez úton sem jelöl 

meg. A Stratégia legfontosabb eleme a szektorális integrációra irányuló javaslat. Ezen a téren a 

területhasználatot, a vízgazdálkodást, a mezıgazdaságot, az erdıgazdaságot, a halgazdálkodást, 

halászatot, horgászatot, a területfejlesztést és turizmust, a vadászatot, a bányászatot, ám ezekhez 

sem rendel átfogó eszközrendszert. Egyedül a mezıgazdálkodás területén lenne hatékony 

eszközrendszer, amennyiben a támogatási politikában ténylegesen érvényesülnének a 

biodiverzitás-megırzés szempontjai. A felsorolásból olyan meghatározó szektorok maradtak ki, 

mint az energiagazdálkodás, az infrastruktúrák létesítése, a közlekedés, és az építészet, akár 
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települési, akár létesítményi szinten.  

 

A Magyar Biodiverzitás Stratégia megújításának az alapját egyrészt az Unió Biodiverzitás 

Stratégiája, másrészt a 2010-ben elfogadott Nagoya egyezmény jelenti. Ez utóbbinak a célja egy 

olyan globális stratégia kidolgozása, amit 193 ország egyhangúan el tud fogadni. Az egyezmény 

három fı kérdés köré csoportosítható: az élıvilág pusztulásának megállítása; a természeti 

erıforrások fenntartható használata (ne éljük fel a biológiai forrásokat); a genetikai erıforrásokból 

származó hasznok igazságos elosztása. A felek megállapodtak abban, hogy minden államnak 

saját felelıssége, hogy kidolgozza a nemzeti és regionális célkitőzéseit, így a tervek szerint 

hazánk 2013-ban fogadja el a Nemzeti Biodiverzitási Stratégiát. 

Az Unió Biodiverzitás Stratégiája (COM2011/244 ), amelynek a címe „Életünk biztosítéka a 

természeti tıkénk” címet viseli, 2020-ra kívánja megállítani a biodiverzitás és az ökoszisztéma 

szolgálatatások hanyatlását, és amilyen mértékben lehetséges azokat helyreállítani. Az Unió 

vezetı szerepet szán magának nemzetközi léptékben is a biodiverzitás-védelem területén.  

 

A Stratégiának hat fı célkitőzése van. Elıször is a jelenleginél lényegesen több élıhelyi és faji 

megırzési státusz vizsgálatával szeretné bizonyítva látni az élıhelyek és fajok helyzetének 

javulását 2020-ig. Másodszor szeretné növelni az ökoszisztéma szolgáltatásokat a zöld 

infrastruktúra fejlesztése és a degradált ökoszisztémák legalább 15%-nak rekonstrukciója által. 

Harmadszor mind a mezıgazdaság területén maximalizálná szeretné azoknak a területeknek a 

kiterjedését, amelyeken agrárkörnyezetvédelmi intézkedések valósulnak meg, az 

erdıgazdálkodásban pedig a fenntartható erdıgazdálkodás gyakorlatát kívánja érvényesíteni. 

Negyedszer biztosítani kívánja a fenntartható halgazdálkodáshoz szükséges populációs 

méreteket, és a jó környezeti státuszát a vízi ökoszisztémáknak. Ötödször kezelni kívánja az 

invázív fajok idegen fajok elterjedését, hatodszor pedig szeretne hozzájárulni a globális léptékő 

biodiverzitás-probléma megoldásához.  

 

 

Miért nem teljesülnek a biodiverzitásMiért nem teljesülnek a biodiverzitásMiért nem teljesülnek a biodiverzitásMiért nem teljesülnek a biodiverzitás----megırzési célkitőzések?megırzési célkitőzések?megırzési célkitőzések?megırzési célkitőzések?    

 

Szükséges végiggondolni, hogy a biológiai sokféleség megırzése érdekében tett nemzetközi, vagy 

hazai erıfeszítések milyen mértékben értek célba. Rendkívül nehéz ezt elemezni, mert ugyan 

nemzetközi szinten egyértelmően megállapítható a kudarc a romlás megállításában, de nem 

tudható, hogy a megtett erıfeszítések nélkül milyen lett volna a romlás sebessége. Összességében 

az állapítható meg, hogy a biológiai sokféleség pusztulását elıidézı hajtóerık sokkal nagyobb 

sebességgel bıvültek és súlyosbodtak, mint a hanyatlás kezelését célzó biodiverzitás-politikák 

fejlıdtek, illetve végrehajtásra kerültek.  

 

A jelenlegi kudarc egyértelmő oka, hogy az un. szektorális integráció nem valósult meg, a 

biodiverzitás szempontjait egyáltalán nem, vagy csak elégtelen mértékben építették be a 

szektorális politikákba.  

 

Szektorális integráció nélkül a csıvégi természetvédelem maradt az egyetlen eszköz a 

biodiverzitás megırzésében. A természetvédelem tárgya és gyakorlata azonban nem esik egybe a 

biodiverzitás-védelem tárgyával, és szükséges gyakorlatával. A védett területek, élıhelyek, védett 

fajok, objektumok szőkebb csoportját képezik a biodiverzitás tárgyát képezı élıhelyi, faji, és 

genetikai sokféleségnek, és míg a természetvédelem gyakorlata területileg korlátozott, addig a 
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biodiverzitás védelemnek nem lehetnek területi korlátai.  

 

A biodiverzitás hanyatlásA biodiverzitás hanyatlásA biodiverzitás hanyatlásA biodiverzitás hanyatlásának közvetett okai: ának közvetett okai: ának közvetett okai: ának közvetett okai:     

 

A társadalmiA társadalmiA társadalmiA társadalmi----gazdasági növekedésébıl származó terhelések meghaladták a környezeti rendszerek gazdasági növekedésébıl származó terhelések meghaladták a környezeti rendszerek gazdasági növekedésébıl származó terhelések meghaladták a környezeti rendszerek gazdasági növekedésébıl származó terhelések meghaladták a környezeti rendszerek 

eltartóképességét és rugalmasságáteltartóképességét és rugalmasságáteltartóképességét és rugalmasságáteltartóképességét és rugalmasságát    

 

A környezet változásai egyértelmő jelzéseket küldenek arról, hogy az emberiség meghaladta a 

bolygó eltartó-képességét és rugalmasságát. Ha a talaj tízszer gyorsabban pusztul mint megújul, 

ha a fajok ezerszer gyorsabban halnak ki, mint a természetes evolúciós ütem, akkor ez elég 

világos jelzés a küszöb átlépésére. A környezetben létrehozott változások alkalmazkodási 

kényszert szülnek minden élı rendszer és élılény – az ember sem kivétel – számára. A változási 

kényszer minden esetben átmeneti diverzitás csökkenéssel jár, és mindaddig fennáll, amíg a 

változások gyorsan követik egymást.  

 

A rövidtávú érdekek erısA rövidtávú érdekek erısA rövidtávú érdekek erısA rövidtávú érdekek erısebbek az emberiség hosszú távú érdekeinél ebbek az emberiség hosszú távú érdekeinél ebbek az emberiség hosszú távú érdekeinél ebbek az emberiség hosszú távú érdekeinél     

 

Az emberiség hosszú távú érdeke a fenntarthatóság, amely a természeti erıforrásokkal való 

tartamos gazdálkodást igényli. A fenntarthatóság nem választható, hanem kötelezı minden 

generáció számára. A politikusoknak meg kell érteniük, hogy az érdekek nem állhatnak az értékek 

felett. A fenntarthatóság, a természeti erıforrások megırzése nem válhat érdekegyeztetések 

áldozatává, mert az egy sérthetetlen értéke az emberiség létezésének.  

 

Mégis, a környezetet érintı hosszútávú megfontolások – a környezeti szempontok integrációja a 

döntéshozásba – rendre csorbát szenvednek. Már régóta tudjuk, hogy a különbözı intézkedések 

összehangoltságára lenne szükség. Ugyanakkor még a sokféle természetvédelmi, 

környezetvédelmi intézkedés sem mőködik egy rendszerben. A különbözı természetvédelmi, 

biodiverzitás-védelmi politikák újabb és újabb részterületekre fókuszálnak, ahelyett, hogy 

rendszerben kezelnék a problémákat.  

 

A technológiai fejlıdés nem segít, ha átléptük az eltartóképesséA technológiai fejlıdés nem segít, ha átléptük az eltartóképesséA technológiai fejlıdés nem segít, ha átléptük az eltartóképesséA technológiai fejlıdés nem segít, ha átléptük az eltartóképességetgetgetget    

    

A környezet terhelése szempontjából, minden technikai színvonalnál - hatékonysági szintnél -, 

van egy határt, amelyen túl a rendszer rugalmassága már nem nyújt védelmet az összeomlás ellen. 

Amennyiben átléptük a eltartóképesség határát, a technikai haladás csak abban az esetben segít, 

ha a belıle származó hatékonyságnövekedés képes az eltartóképesség szintje alá csökkenteni a 

környezeti terheléseket. A valóságban azonban az igazolódott eddig, hogy a 

hatékonyságnövekedés csak növelte az együttes terhelést, mert felgyorsította az erıforrásokhoz 

való hozzáférést.  

 

A környezet és természetvédelmi intézkedéseket felülírják a gazdasági növekedést sarkalló A környezet és természetvédelmi intézkedéseket felülírják a gazdasági növekedést sarkalló A környezet és természetvédelmi intézkedéseket felülírják a gazdasági növekedést sarkalló A környezet és természetvédelmi intézkedéseket felülírják a gazdasági növekedést sarkalló 

intézkedésekbıl származó további terhelésekintézkedésekbıl származó további terhelésekintézkedésekbıl származó további terhelésekintézkedésekbıl származó további terhelések    

 

Az, hogy mi történik a természetes környezetünkkel, azt a különbözı szektorokban meghozott 

intézkedések együttesen fogják meghatározni. Ezek között csak egy a természetvédelmi célú 

intézkedés. Más szektorok pedig más irányba mutató intézkedések tömkelegét hozzák, amelyek 

gyengítik, vagy ellehetetlenítik a természetvédelmét célzó intézkedéseket.  
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Téves az elképzelés, hogy a környezeti károkozásból beszedett adókkal megoldhatók a környezeti Téves az elképzelés, hogy a környezeti károkozásból beszedett adókkal megoldhatók a környezeti Téves az elképzelés, hogy a környezeti károkozásból beszedett adókkal megoldhatók a környezeti Téves az elképzelés, hogy a környezeti károkozásból beszedett adókkal megoldhatók a környezeti 

problémákproblémákproblémákproblémák    

 

A környezetkímélı gazdálkodás kudarca kódolva van a versenygazdaságban. A legfontosabb 

elvárás a gazdasági tevékenységek felé a versenyképesség. Ami nem versenyképes, nem eladható, 

nem hoz elegendı profitot. A természetkímélı gazdálkodás attól nem versenyképes, mert a 

gazdasági tevékenység hasznának egy, vagy jelentıs részérıl lemond a környezet kímélése 

érdekében. A versenyképtelenség miatt ezeket a tevékenységeket támogatni kell, ám a támogatás 

forrása az a versenygazdaság, amely tönkreteszi a környezetet.  

 

Lehetne-e sikeres a kettıs gazdaság a környezet szempontjából? Aligha, hiszen ha a szükséges 

arányt szeretnénk biztosítani a kétféle gazdálkodás között, akkor a versenyképes már nem tudna 

elegendı forrást átadni a versenyképtelennek, maga is versenyképtelenné válna. Ezt viszont a 

növekedési kényszer nem teszi elképzelhetıvé.  

 

A támogatási politikák következtében töA támogatási politikák következtében töA támogatási politikák következtében töA támogatási politikák következtében több környezeti teher keletkezik, mint amennyit bb környezeti teher keletkezik, mint amennyit bb környezeti teher keletkezik, mint amennyit bb környezeti teher keletkezik, mint amennyit 

felszámolnakfelszámolnakfelszámolnakfelszámolnak    

 

A támogatáspolitikák közvetlenül vagy közvetve a növekvı erıforrás-bevonást idézik elı, és ezzel 

növelik a környezeti terheket. A támogatások forrásai ugyan az adófizetık pénze, amiért cserébe 

az adófizetıknek  a közjó szolgálata járna, de mivel ennek  maguk az adófizetık sincsenek 

tudatában, így a közpénzek inkább csoportérdekekhez kötıdnek.  

 

A biológiai sokféleség szempontjából különösen kritikával illethetı a mezıgazdasági támogatások 

rendszere. Attól függetlenül, hogy ennek kicsiny része agrárkörnyezetvédelmi célokat szolgál, a 

támogatás egésze sokkal inkább a biodiverzitás pusztulását mozdítja tovább, mintsem annak 

javítását. A területalapú támogatások hatására az alacsony termıképességő, korábban 

marginalizálódott és a természetes szukcesszió által birtokba vett területek újra használatba 

kerültek, ami a kialakulóban lévı sokféleséget visszaszorította, illetve a beavatkozás számos más 

környezeti problémát is szült.  

 

A mezıgazdaság számára nyújtott kedvezmények indokaként felhozott szociális jótét, amely 

szerint a szegényeket kívánják így megmenteni a drága élelmiszertıl több szempontból is 

kártékony hatású. Az „olcsó” élelmiszer hihetetlen pocsékoláshoz vezetett, nagyjából a felét 

pocsékolja el Európa a megtermelt mezıgazdasági termékeknek. Másrészt a szociális célok is 

csıdöt mondtak, a támogatások nem a rászorultaknál csapódnak le, hanem a profitot gyarapítják.  

 

A természetvédelemre fordított pénzeket a környezetet romboló gazdaság termeli kA természetvédelemre fordított pénzeket a környezetet romboló gazdaság termeli kA természetvédelemre fordított pénzeket a környezetet romboló gazdaság termeli kA természetvédelemre fordított pénzeket a környezetet romboló gazdaság termeli kiiii    

 

Amennyiben a gazdaság képes lenne forrásokat termelni a környezetbarát gazdaság számára, 

akkor  a fizetett kompenzáció csak engedély a környezet rombolására. A nemes szándékkal 

küzdı, de kudarcra ítélt természetvédı önkéntelenül lesz jó alanya ennek a logikának. 

Küzdelmeihez: a helyreállításhoz, vagy állapotban tartáshoz pénzre van szüksége. Ennek a 

pénznek a forrása nem lehet más, mint valamilyen érıforrás-felhasználó tevékenység, hiszen 

közvetlenül, vagy közvetve minden tevékenység erıforrás-felhasználást testesít meg. 
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A természet védelmére fordított pénzek visszatérülnek a fogyasztásbaA természet védelmére fordított pénzek visszatérülnek a fogyasztásbaA természet védelmére fordított pénzek visszatérülnek a fogyasztásbaA természet védelmére fordított pénzek visszatérülnek a fogyasztásba    

 

A pénz természete, hogy belıle árut, szolgáltatást vesznek. Ha egy vállalatnak, vagy 

természetvédınek pénzt fizetnek ki egy helyreállítási munkáért, akkor a pénz egy jelentıs része a 

gépek üzemanyagköltségét, amortizációját fedezi, a kapott bérekbıl pedig anyagi fogyasztás lesz. 

Az anyagi fogyasztáshoz pedig elkerülhetetlenül hozzájárul a környezet terheléséhez. Ezért nem 

az utólagos beavatkozások mentik meg a környezetet, hanem a problémákat megelızı 

intézkedések, amelyek nem igénylik az utólagos pénzköltést.  

 

A biodiverzitás megırzési természetvédelmi politika téves filozófiai alapokon nyugszikA biodiverzitás megırzési természetvédelmi politika téves filozófiai alapokon nyugszikA biodiverzitás megırzési természetvédelmi politika téves filozófiai alapokon nyugszikA biodiverzitás megırzési természetvédelmi politika téves filozófiai alapokon nyugszik    

 

Manapság a természetvédelmet azonosítják a biodiverzitás védelmével, és a természetvédelemmel 

kívánják azt megoldani. Kiváló példa erre, hogy az Unió a mai napig úgy véli, hogy a két direktíva 

(Madár és élıhely-védelmi) elegendı eszköz a biodiverzitás megırzésére. Vagyis a jelenlegi 

meggyızıdés szerint a természetvédelem a biodiverzitás-védelem ernyıje. A valóságban a 

viszony fordított, a biodiverzitás a nagyobb kategória, vagyis a biodiverzitás védelme szolgálná a 

természet védelmét. A természetvédelem a védett fajok és területek védelme, míg a biodiverzitás 

megırzés minden fajra és területre kiterjed. 

 

A biodiverzitás politikával azonosított természetvédelmi politika célja a megırzés. Kiszemelt 

“természeti értékeink” állapotát szeretnék a változatlanságban, az örökkévalóság számára 

megırizni.  A természetvédı így a kívülrıl jövı változások ellenére szeretné megırizni a 

kiválasztott rendszer természetességét. Nem tudja azonban, hogy a létrejövı változás 

természetes, vagy mesterséges okból következik-e be, illetve azok milyen arányban felelısek a 

változásért. Ám, ha tudja is a változás okát, helyben mindig a változás ellen küzd, és nem a 

változásért felelıs távoli (külsı) ok megszüntetéséért. Ám, amíg az ok fennáll, az okozat újra fog 

termelıdni.  

 

A másik súlyos szemléleti probléma a rendszerszemlélet hiánya. A „kiszemelt természeti” érték 

kiemel bizonyos fajokat, habitatokat, és azokat különös elbánásban részesíti a rendszer más 

elemeinek hátrányára.  

 

A természetes tér elégtelen kiterjedése A természetes tér elégtelen kiterjedése A természetes tér elégtelen kiterjedése A természetes tér elégtelen kiterjedése     

 

A biológiai sokféleség megırzése területhez kötött. A különbözı fajoknak más és más élıhelyi 

szükséglete van, más és más elterjedési stratégiákat folytatnak. A minél nagyobb, minél 

változatosabb természetes tér biztosítja a legnagyobb változatosságot. Ennek ellenére számos 

olyan hajtóerı van, amely még tovább csökkenti a természetes terek kiterjedését. A növekvı 

élelmiszer szükségletek mellett megjelent az energetikai igény a biomassza hasznosítására, az 

erdıs területek átalakítása folytatódik, és jelentıs az infrastruktúrák és urbánus terek 

helyfoglalása is.  

 

Az elegendıen nagy természetes tér elsıdleges szerepe a természetben zajló folyamatok 

fenntartása, amelyek képesek az erıforrások megújítására. Ebbıl fakad a biológiai sokféleség 

megırzése, és általában minden, amit ökoszisztéma szolgáltatásnak neveznek.  

 



 6 

    

A merev térszerkezeti lehatárA merev térszerkezeti lehatárA merev térszerkezeti lehatárA merev térszerkezeti lehatárolás megakadályozza a természetes dinamikátolás megakadályozza a természetes dinamikátolás megakadályozza a természetes dinamikátolás megakadályozza a természetes dinamikát    

 

A természetvédelem nem tudott megszabadulni attól a kényszertıl, amelyet a területek merev 

lehatárolása jelent. Próbálta ezt bizonyos pufferzónák kijelölésével rugalmassá tenni, de ezen 

belül is ragaszkodnia kellett a kijelölt területhasználati határok megtartásához. A lehatárolás 

azonban sérti a természetes dinamikát, amely a természetes rendszerek evolúció válaszadó 

képességéhez nélkülözhetetlen. A környezeti változásokra adott alkalmazkodási válaszokhoz a 

természetes dinamika nélkülözhetetlen. A természetes szukcesszió érvényesülése megköveteli a 

különbözı rendszerek egymásba való átalakulásának lehetıségét, az állapotban tartó 

beavatkozások idırıl-idıre történı felfüggesztését.  

    

Hiányzik a génkicserélıdési kaHiányzik a génkicserélıdési kaHiányzik a génkicserélıdési kaHiányzik a génkicserélıdési kapcsolatokat biztosító akadálymentesítés pcsolatokat biztosító akadálymentesítés pcsolatokat biztosító akadálymentesítés pcsolatokat biztosító akadálymentesítés     

 

A génkicserélıdést biztosító kapcsolatok legjobb módját nyilván a természetes térszerkezet 

jelenti. A természetes szerkezeti elemek folytonosságát azonban átvette az ember által épített 

mesterséges szerkezeti elemek folytonossága, és egyszerre két folytonos szerkezet nem létezhet. 

Ezért csak korlátos lehetıségek léteznek az izoláló hatások megszüntetésére. A mesterségesen 

épített összekötı elemek csak néhány faj számára jelentenek akadálymentesítést, és költségeiket 

tekintve hozzájárulnak a környezet terheléséhez. A lehetıségek sokkal inkább a táj szerkezetének 

és használatának a tervezésében adódnak, mintsem részlegesen kompenzáló építési 

tevékenységekben.  

 

Az intenzíven használt területeken eredı szennyezı és zavaAz intenzíven használt területeken eredı szennyezı és zavaAz intenzíven használt területeken eredı szennyezı és zavaAz intenzíven használt területeken eredı szennyezı és zavaró transzportfolyamatok nem állnak ró transzportfolyamatok nem állnak ró transzportfolyamatok nem állnak ró transzportfolyamatok nem állnak 

meg a védett területek határainál meg a védett területek határainál meg a védett területek határainál meg a védett területek határainál     

 

A természetvédelmi céllal elkülönített területek és fajok megırzésének a legnagyobb problémája, 

hogy egyikük sem izolálható a környezet változásaitól. Ezek a változások lokálisak és globálisak, 

és egymásból táplálkoznak. A jelentéktelen lokális terhelések, pl. ÜHG gázok kibocsátása, globális, 

jelentıs hatásokban összegzıdhet, amelytıl egyetlen védett lokalitás sem kímélhetı meg. 

Amennyiben ezek a változások túlmutatnak a kérdéses rendszer rugalmasságán, akkor maga a 

rendszert is megváltozik.  

 

Mindaddig, amíg a nem védett területeken folytatott tevékenységekbıl olyan zavaró 

transzportfolyamatok indulnak el, amelyek változáshoz vezetnek, addig a felvetett környezeti 

kérdés kezelhetetlen.  

 

A biodiverzitás hanyatlásának közvetlen okai Magyarországon: A biodiverzitás hanyatlásának közvetlen okai Magyarországon: A biodiverzitás hanyatlásának közvetlen okai Magyarországon: A biodiverzitás hanyatlásának közvetlen okai Magyarországon:     

 

 

A területfelhasználás szerkezete A területfelhasználás szerkezete A területfelhasználás szerkezete A területfelhasználás szerkezete ---- a természetes vegetáció nagymértékő elpusztítása a természetes vegetáció nagymértékő elpusztítása a természetes vegetáció nagymértékő elpusztítása a természetes vegetáció nagymértékő elpusztítása    

 

Magyarország területének 57%-a mezıgazdasági terület, amely összesen 5,337,200 ha. Ebbıl 

4.323 ezer ha szántóföld, amely az ország teljes területére kivetítve 46,5%. A szántóknál 

mindenképpen kedvezıbb diverzitású gyepterületek az ország területének 8%-ra zsugorodtak, az 

erdıvel borított felszín viszont növekszik, és meghaladta a 20%-os részesedést. Ennek a 

területnek alig több mint a felén találhatunk természetesre emlékeztetı, honos fafajokból álló 
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erdıtársulásokat. Az ország területének több, mint 20% élvez valamilyen szintő védettséget, 

legalább Natura 2000-es terület. A természetes vegetációs örökség ennek ellenére - szigorú 

számítások szerint - mindössze az ország területének 2-3%-át teszik ki csupán.  

 

Ezek a körülmények csekély támogató, szabályozó és kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokra 

adnak okot, az ökoszisztémák döntı része (több, mint 90%) a szolgáltató funkció számára van 

igénybe véve. Ezért nagyon csekély az ország környezeti rendszerének önszabályozó képessége, 

amely különösen az éghajlatváltozás kapcsán kedvezıtlen. Ennek a szabályozási funkciónak az 

elégtelensége okozza a hazai éghajlati pozitív anomáliát az átlagos változáshoz képest.  

 

Magyarország élıhelyi diverzitása az élıhelyek típusainak gazdagsága miatt kedvezınek 

mondható, ám a legtöbb élıhelyet a fragmentáltság, és csökkenı kiterjedés veszélyezteti. 

Különösen az alföldi erdı- és gyeptársulások kerültek kedvezıtlen helyzetbe. Az élıhelyek 

degradációja és feldarabolódása veszélyezteti a faji diverzitás fennmaradását is. Hazánk relatívan 

magas faji diverzitása abból a ténybıl következik, hogy a különbözı flóra és faunaelemek 

feltorlódnak a Kárpát- medencében. Ennek a kedvezı állapotnak a fennmaradását veszélyezteti az 

élıhelyek  izolációja, a természetes génkicserélıdés megakadályozása miatt.  

 

A területhasználati tendenciák kedvezıtlenek. 1990 és 2000 között több, mint 10 ezer hektár 

termıterület került felhasználásra ingatlanépítés, ipari-kereskedelmi telephelyek, közlekedési és 

más infrastruktúra létesítése, valamint bányatelkek és hulladéklerakók céljára. A kisajátított 

területek korábban 66%-ban szántók, 26%-ban legelık, és 6,5%-ban erdıs, cserjés, bokros 

területek voltak. Ugyan ezek többnyire alacsony ökoszisztéma szolgáltatással bírtak a támogató, 

szabályozó funkciót tekintve, ám az új funkció ezt tovább csökkentette, és irreverzibilis 

változásokat hozott.  

 

A számok elfedik azt a tényt, hogy a szántóterületek egy jelentıs része az Uniós csatlakozást 

megelızı idıszakban mezıgazdasági szempontból marginalizálódott. Az alacsony 

termıképességő területeket többnyire felhagyták, amelyek gyepesedtek, spontán bokrosodtak, 

erdısültek. Sokáig 1 millió hektár ilyen gyenge termıképességő területrıl beszéltek, amelyet 

többnyire erdısítésre, majd késıbb energetikai ültetvények céljára szántak volna. A csatlakozás 

utáni területalapú támogatási rendszer azonban visszahozta ezeknek a területeknek a mővelését, 

ha más nem, de a területek „rendbe rakása” jelentette a megindult szukcessziók felszámolását. 

Ezzel párhuzamosan folyt a szántóterületek nagyüzemesítése, amely további táblásításban, és 

intenzitás növelésben nyilvánult meg. A nagyobb táblaméretek fokozták az amúgy is kedvezıtlen 

izolációt, az intenzitás pedig növelte a mezıgazdasági területekrıl kiinduló káros transzportokat.  

 

A jelenlegi területhasználat rendkívül kedvezıtlen az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

tekintetében is. A versenyképes mezıgazdaság az utóbbi idıben a még kiterjedtebb és még 

intenzívebb szántóterületek irányába tolta el a földhasználatot, amely rendkívül kedvezıtlen az 

éghajlat szempontjából a rossz szerkezető felszínborítottság miatt. Egyrészt az alacsony 

szabályozó funkció, másrészt a mezıgazdasági tevékenységekbıl származó ÜHG kibocsátások 

(gépek, talajmővelésbıl származó széndioxid, és nitrogén mőtrágyázásból eredı dinitrogén-oxid) 

erısítették az éghajlatváltozás kedvezıtlen voltát.  
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Az erdei ökoszisztémák élıvAz erdei ökoszisztémák élıvAz erdei ökoszisztémák élıvAz erdei ökoszisztémák élıvilágának degradációjailágának degradációjailágának degradációjailágának degradációja    

 

Az erdı azért egy kiemelt ökoszisztéma, mert a szárazföldi élet változatosságának  a nagyobbik 

hányada köthetı az erdıkhöz. 

 

Magyarországon az erdıgazdálkodás jó irányba halad a korábbi évtizedekhez képest. Egyrészt 

folyamatosan nı az erdıvel való borítottság, másrészt az éves növedék kisebb része kerül 

lemővelésre, harmadrészt sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a jóléti funkció. Az erdırezervátumok 

kialakítása is örvendetes.  

 

Mindezek ellenére hatalmas a múltból örökölt adósság. Nemcsak a korábban megcsappant 

erdıterületek miatt, hanem amiatt, hogy ezek pótlása tájidegen fajokból álló monokultúrákkal 

történt meg, másrészt a még tartamosnak tekintett erdıgazdálkodás is vészesen elszegényíti az 

erdei ökoszisztémák faji gazdagságát, hiszen az erdıben a fát látja, és nem az élet sokféleségét.  

 

Egy erdei ökoszisztémából a tartamos erdıgazdálkodási felfogás szerint az éves növedéknek 

megfelelı mennyiségő faanyag kivehetı, hiszen ebben az esetben az erdı élıfakészlete nem 

csökken. Mi történik egy természetes erdıben? Ha nem termeljük ki a növedéket, akkor az erdı 

önmaga szelektálja ki az arra ítélt fákat. Az elsı esetben a fa kikerül az erdıbıl, a második 

esetben a szervesanyag készletét gyarapítja. Ez azonban pusztán egy mennyiségi szemlélet, 

amibıl hiányzik a biodiverzitásra vonatkozó megfontolás. A mővelt erdıbıl a vágáskornak 

tekintett életévében vágják ki a fákat, ennyire korlátozódik az életciklusa. Egy természetes 

erdıben a fa életciklusa a vágáskornak a sokszorosa. Ebben az életciklusban benne a van a 

magonc kortól kezdve az egész életút a fa teljes megsemmisüléséig. A biodiverzitás 

szempontjából a lényeges különbség, hogy a második esetben jóval több életforma kötıdik a fa 

teljes életciklusához. Az „idıben” kivágott fa nem szárad el a lábán, nem odvasodik, nem válik le a 

kérge, nem dıl ki, és nem korhad el az erdıben, vagyis az ezekhez a fázisokhoz tartozó 

életformák hiányoznak, vagy esetlegesek. Nyilván az erdıben elhaló fa anyagkészlete, a benne 

lévı elemek részben visszakerülnek a talajba, például gyarapítják a szénkészletét. A fa mint 

szubsztrátum az erdıben hasznosul, bonyolult tápláléklánc épül fel rá.  

 

Ebbıl az következik, hogy egy mővelt, de természetesnek mondott erdı (a természetesség itt azt 

jelenti, hogy az adott ökológiai feltételrendszernek megfelelı társulás) is csökkent értékő a 

biológiai sokféleség szempontjából, viszont adott környezeti feltételek között megújulásra képes, 

önfenntartó. A csökkent biodiverzitás viszont egy változó környezeti feltételrendszerben hátrány 

lehet, mivel a sokféleség nagyobb alkalmazkodási potenciát jelent. Ez manapság, az 

éghajlatváltozás idıszakában, különösen fontos tényezı lehet erdeink alkalmazkodóképessége 

szempontjából.  

 

Egy kutatás szerint az erdıgazdálkodási területeken az elhalt, vagy korhadt faanyag mennyiség a 

biomassza kevesebb mint 5 %-át teszi ki, míg a természetes erdıkben ez az anyagmennyiség  a 

40 %-ot is eléri. Az erdık fajainak  20-25 %-a függ a helyben hagyott  un. erdıhulladéktól. Több 

mint 1 500 gomba faj, vagy csak Németországban 1 350 bogár faj, ezen kívül zuzmó, rovar-, 

madár-, vagy emlıs fajok élıhelyét és táplálkozását biztosítja az erdıhulladék.  

 

Az erdıbıl kikerülı farönk, vagy vágástéri hulladék nem „steril” faanyagként kerül hasznosításra, 
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hanem vele pusztulnak a rajta és benne élı élılények, azok különbözı fejlıdési formái. Ráadásul a 

tározás, elıkészítés (erdei sarang, farakók, szárítók) során újabb fajok egyedei találnak táplálékra, 

élıhelyre a száradó fában. Az aprítékolás, égetés során ezek az egyedek elpusztulnak. (Milyen 

paradoxon, hogy védett rovarok milliói pusztulnak el így, miközben ha valaki ezeket károsítja 

büntetésre számíthat).  

 

Összefoglalva tehát a faanyag megújulása szempontjából valóban tartamos az erdıgazdálkodás, 

de a biodiverzitás szempontjából nem fenntartható, mert nem újítja meg azt az életközösséget 

amely a természetes társulásra jellemzı, és nem nyújtja a teljes támogató, szolgáltató 

ökoszisztéma funkciót sem.  

 

Az energetikai célú faültetvények már nem tartoznak ennyire pozitív megítélés alá. Amíg egy 

természetes erdı az élıhelynek megfelelı faji összetételő, addig az ültetvényerdık egykorúak, 

többnyire rövid vágáskorúak, és egynemőek, és ennek megfelelıen szegényes biodiverzitással 

jellemezhetık. Különösen kedvezıtlen, hogy a legtöbb esetben idegenhonos fajokkal telepítettek, 

amelyek akár invázióval is veszélyeztethetnek természetes élıhelyeket. Az ilyen ültetvényeket a 

magasabb produkció érdekében és az egyszerőbb betakarítás miatt telepítik, megújuló 

képességük korlátozott, ökoszisztéma szolgáltatásuk az ellátó funkció felé elbillent.  

 

Az intenzív szántóföldi kultúrák kiterjedtsége Az intenzív szántóföldi kultúrák kiterjedtsége Az intenzív szántóföldi kultúrák kiterjedtsége Az intenzív szántóföldi kultúrák kiterjedtsége     

 

Magyarország teljes területének 46.5% szántóterület, amelynek alacsony az ökoszisztéma 

szolgáltatása, és a biológiai változatossága. Ez a területi kiterjedés közvetlenül és közvetve is 

számos módon kapcsolódik a biodiverzitáshoz.  

 

A közvetlen kapcsolat a természetes élıhelyek átalakításán túl, hogy a kiterjedt mezıgazdasági 

területek felszabdalják a természetes élıhelyeket, illetve egymástól oly mértékben elkülönítik, 

hogy számos faj népessége képtelenné válik a génkicserélésre.  

 

Közvetlen a kapcsolat a fajok számának csökkenése tekintetében is. Néhány tág tőrıképességő, 

generalista faj magas egyedszámára korlátozódik a diverzitás, amelyet kártevıként tartunk 

számon, és állományukat igyekszünk szabályozni. Ez a „szabályozás” a legtöbbször a nem célzott, 

többnyire szők tőrıképességő fajokat hátrányosabban érinti, mint a célzottakat. Pl. a vegyszeres 

gyomirtás tanulsága, hogy a toleránssá váló gyomfajok egyedei betöltik a rendelkezésre álló teret, 

vagyis a gyomosodási nyomás semmit sem csökken, csupán a gyomok diverzitása lesz 

alacsonyabb.   

 

A közvetett kapcsolat igen szerteágazó. A hatalmas kiterjedéső alacsony felszín-borítottságú 

szántóterületek ökoszisztéma szolgáltatása a támogató és szabályozó oldalon nem mőködik, ezek 

a területek gyakorlatilag csak gyengítik a bioszféra önszabályozó és fenntartó funkcióit. A 

szabályozó funkció hiánya elsısorban az éghajlatváltozás tekintetében kirívó. A jelenlegi 

felszínborítás mellet az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás lehetetlen. A szántóföldek 

zöldfelületi funkciója a vegetációs idıszak egy részére korlátozódik, rossz a klimatikus szabályozó 

funkciója, negatív irányba tolja el a vízháztartást. 

 

A szántóföldekrıl számos negatív következményő transzportfolyamat indul ki. Ezek között 

számottevı a talajmővelés miatt a szénkészletek kiürítése széndioxid formájában, illetve az 
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ugyancsak jelentıs üvegházhatású dinitrogén oxid kibocsátása a nitrogén mőtrágyázás 

következményeként. A mőtrágyázás nem kívánt mellékhatása a talajvíz szennyezése is. A talaj 

szerkezeti romlásának következménye a talaj elporosodása, és a szél általi mozgatása, az 

elporosodás pedig hozzájárul a talaj rosszabb vízgazdálkodásához is. A növényvédı kemikáliák 

alkalmazása toxikus anyagtranszportokért felelısek, illetve bizonyos szermaradványok 

akkumulációja okozhat toxikus hatásokat az élıvilágra nézve.  

 

Az egyik lényeges hatás a talaj bolygatása közben a talaj szellıztetése, amely két úton is 

hozzájárul a szén mobilizációjához. A talaj idealizált térfogati összetételében a levegı a talaj 

térfogatának egynegyedét teszi ki, másik negyede víz, 45%-a ásványi anyag, 5%-a szerves anyag. 

A különbözı mérető pórusokat kitöltı levegıben a széndioxid tartalom 6% körüli (levegıben: 

0,037tf%). A szellıztetés egyrészt ÜVHG gázok felszabadulásához vezet (szén-dioxid, metán, 

dinitrogén-oxid) másrészt mivel megváltoztatja a széndioxid koncentrációját, s megnöveli az 

oxigén koncentrációt, ezért a talajban az oxidatív folyamatok kerülnek túlsúlyba.  

 

A szántással kapcsolatos problémák enyhítésére alkalmazott mély-lazítás (50-70 cm) ugyancsak 

növeli az aerob dinamikát a talajban. Ez ugyan detoxikálja a mélyebb rétegeket, de ott is 

megnöveli az oxigén jelenlétet, s ezzel mobilizálja a szenet. Látható, hogy a talajmővelés nagyban 

megzavarja a talaj biodinamikáját, ugyanakkor a növénytermesztésre gyakorolt hatásai egymásnak 

ellentmondók. A talaj szénháztartását illetıen elmondható, hogy összességében csökkenti a 

szerves szén mennyiségét, s növeli a talaj szén-dioxid leadását.  

 

Szabó István Mihály „Az általános talajtan biológiai alapjai” (Mezıgazdasági kiadó, 1986) címő 

könyvének 331. oldalán Schneider (1975), Keulen (1980) munkásságára hivatkozva a következıket 

írja: „A légkör széndioxid készleteinek növekedése, amelynek hatására az elkövetkezı ötven évben 

a mezıgazdasági termelésre is kiható klímaváltozásokkal kell számolnunk a fosszilis 

energiahordozók elégetésén kívül elsısorban is a szárazulatok talajainak szervesanyag 

veszteségeire vezethetı vissza. Stuvier (1978) szerint a földfelszín szerves szénkészletei 1850 és 

1950 között több, mint 100 gigatonnával csökkentek (100 milliárd tonna)”. Ez a mennyiség 

megközelíti az ebben az idıszakban elégetett szén mennyiségét.  

 

A periódust követıen valószínő, hogy a fosszilis energiahordozók elégetésébıl származó szén-

dioxid sokkal nagyobb mértékben nıtt, mint a mezıgazdasági talajmővelésbıl származó 

kibocsátás. A kibocsátást csökkenthették volna az agrotechnikai eljárások változásai, a kevesebb 

talajmőveléssel járó gazdálkodás, de nyilván az újabb és újabb gazdálkodásba vont földterületek 

kompenzálták a kedvezı hatásokat. Ha csak továbbra is évente 1 milliárd tonna szén 

mobilizációjával számolunk, az akkor is egy olyan jelentıs diffúz kibocsátás, amely döntıen járul 

hozzá a légkör terheléséhez.  

 

A légkör üvegházhatású gáz terhelésében a talajmővelés a mőtrágyázáson keresztül is szerepet 

játszik. A talaj természetes biodinamikájához tartozik, hogy a fölösleges mennyiségben jelenlévı 

nitrogént a denitrifikáció eltávolítja a talajból. Oxigén hiányában a fakultatív anaerob baktériumok 

nitrátlégzésre térnek át, ennek segítségével égetik el a szervesanyagokat. A denitrifikációban ezért 

a nitrit és nitrát nitrogén-monoxiddá, dinitrogén-oxiddá és nitrogénné redukálódik. A talajból 

távozó nitrogén gázok kb. 10%-a dinitrogén oxid.  

 

Paul Crutzen Nobel-díjas fizikus vizsgálatai szerint, a  nitrogén mőtrágyák kb. 3-5 %-a nitrogén-
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oxid formájában a levegıbe kerül. A dinitrogén-oxid a világ harmadig legjelentısebb emberi 

tevékenységbıl származó ÜHG-a, a potenciális globális felmelegedésre 296-szor van nagyobb 

hatása, mint a CO2-nak, és az atmoszférában való tartózkodási ideje is kb. 120 év. Az ipari 

forradalom óta az levegıben levı koncentrációja 17%-szeresére növekedett, többnyire a 

monokultúrák elterjedésének köszönhetıen.  

 

Régen úgy gondolták, hogy a denitrifikáció káros folyamat, mert csökkenti a talaj 

nitrogéntartalmát. Ezért is erıltették a talaj fokozott szellıztetését, hiszen a talajlazítás során 

felvett oxigén csökkenti a denitrifikálók aktivitását. Valaki úgy gondolhatná, hogy ez nagyon jó, 

így legalább kevesebb dinitrogén-oxid kerül ki a levegıbe. Ám ha a denitrifikáció nem távolítja el 

a fölösleges nitrogént, akkor a nitritek, nitrátok a talaj és talajvíz, majd élıvizek nitrátosodásához 

járulnak hozzá.  

 

A denitrifikáció szerepe azonban pont azáltal nélkülözhetetlen, hogy az ember mesterségesen 

fixál nitrogént a levegıbıl, s nitrogén mőtrágyák formájában azt bejuttatja a talajba. A túlzott 

mőtrágya használat vezet a nitrogénfölösleghez, s fokozódó denitrifikációs aktivitáshoz. (A 

növények gyökerei által felvett nitrogénmőtrágya hatékonysága kb. 37-46 %-os, a 

foszformőtrágyáé igen alacsony, kb. 3-8 %-os. - Mackensen et al., 2000). Végül tehát így lesz a 

mőtrágyázásból fokozódó üvegházhatás. Ha pedig ezt a rossz tulajdonságot szeretnénk az oxigén 

jelenlétével kiküszöbölni, akkor pedig éppen több szenet mobilizálunk. 

 

A talaj és talajélet degradációjaA talaj és talajélet degradációjaA talaj és talajélet degradációjaA talaj és talajélet degradációja    

 

A mezıgazdasági termékek iránt egyre bıvül a kereslet, az élelmiszer termelés mellett nı az igény 

az ipari felhasználásra, ezen belül újabban az energetikai hasznosítására is. A sokféle igény 

kielégítése miatt nemcsak a kultúrnövény termése, hanem az egész növény hasznosításra kerül.  

Így a gyökérzet kivételével a kultúrnövény teljes egészében kikerül az élıhelyrıl, a tápelem készlet 

ezért csak mesterséges úton pótolható. Az ilyen rendszerek megújulásra képtelenek, folyamatosan 

pusztulnak, és külsı energia és anyagbevitelre szorulnak. A talaj a folytonos talajmunkák, és a 

fedetlensége miatt, a víz és szél eróziójának kitéve lényegesen gyorsabban pusztul mint megújul. 

(Crawford becslése szerint évente 75 milliárd tonna talaj pusztul el világszerte, és mára a világ 

termıtalajának 80 százaléka mérsékelten vagy jelentısen erodálódott. Kínában az erózió üteme a 

természetes regenerációs képesség 57-szerese, míg Európában 17-szeres, Amerikában 

10-szeres, Ausztráliában 5-szörös a mutató.) 

 

De nemcsak a mennyiséggel, hanem a talaj minıségével is gondok vannak. Ha a talaj felszínérıl 

elviszünk mindent, akkor megsértjük a talaj és felszín között megvalósuló interakciókat, s 

„kiéheztetjük” azt az életet, amely az anyag- és energiaáramlásokat biztosítja. Ugyanis a 

mineralizáció folyamatát, amely heterotróf  szervezetek közremőködésével zajlik, az elhalt 

élılények anyaga táplálja. Ennek során a szerves vegyületek szervetlenné bomlanak, s miután a 

bomlástermékek egy része a légkörbe távozik, másik része a talajban ásványi anyagokká alakul, 

amely táplálékul szolgál a növényzetnek. Az élethez nélkülözhetetlen 30-40 elem körforgását a 

talajban egy négyzetméteren, s tetszıleges mélységben 400 gramm tömegő élı anyag biztosítja 

átlagosan, amely egy hektáron átlagosan 4 tonna, optimális esetben 30 tonna élı anyag tömeget 

jelent. E mögött hihetetlen fajszámok és egyedszámok sorakoznak fel, pl. négyzetméterenként, s 

tetszıleges mélységben több mint ezer baktérium és gomba egyed, több mint 100 algaegyed stb. 

Minden egyes beavatkozás az ökológiai rendszerbe, - talajmővelés, taposás, talajvízszínt 
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emelkedés, süllyedés, stb., - a mikróbaközösségek katasztrófájához vezet, amelynek során végül 

a talajban lévı élı biomassza mennyisége a tizedére, huszadára csökken egy természetes 

társuláshoz képest  

 

Csak Magyarországon évente 4,3 millió hektáron 30-32 milliárd m3 talajt mozgat meg a 

földmővelı. A talaj kiszántásakor annak rétegezettsége vagy megfordul vagy részben átfordul, ami 

azzal jár, hogy a mélyebben lévı, anaerob körülmények uralta rétegek aerob körülmények közé 

kerülnek, a felsık pedig rossz oxigénellátás közé. Az alulra került rétegekben tömeges 

baktériumpusztulás indul meg, az ásványosodás lelassul. Felül a mikroorganizmusok 

aktiválódnak, a lebontási folyamatok, humuszbontó folyamatok felgyorsulnak. A humusz 

degradációjával romlik a talaj szerkezetesség. A szerkezetességet tovább rontja az esıcseppek, 

valamint a taposás mechanikai hatása, amelyek a pórustérfogatot csökkentik. Az eketalp miatt a 

talaj tömörödötté válik, benne a fermentáló baktériumok kapnak nagyobb szerepet, amelyek 

toxikussá teszik a talaj ezen rétegét a növényi gyökerek számára, így azok képtelenek ezeket a 

talajmélységeket használni.  

 

Egyesek szerint a szervesanyagoknak a legjobb és leggazdaságosabb felhasználása, ha talajba 

forgatásuk révén a talaj humuszvagyonát gyarapítják, hozzájárulnak a talajélet és szerkezet 

fenntartásához, és a növények táplálásához. Természetes körülmények között senki sem szántja 

be a talajfelszínre jutó növényi vagy állati maradványokat. Azokból élılények közremőködésével 

stabil talajmorzsák  keletkeznek, amelyek biztosítják a talajképzıdést, s a szervesanyagok hosszú 

távú hasznosíthatóságát. Ezzel szemben a talajba forgatott tarlómaradék, de akár istállótrágya is 

nagyon hamar degradálódik a talajban fıleg az ott folyó felgyorsított oxidáció miatt, ezért nem 

javítja a talaj szerkezetességét, legfeljebb tápelemek forrásaként szolgál rövid ideig. Bizonyos 

körülmények között az is elıfordulhat, hogy mikrobiális bontásuk fitotoxikus anyagokat szabadít 

fel. A mőtrágyák megfelelnek ugyan rövidtávon tápelem forrásnak, jó hozamfokozók, de a talaj 

szerkezetességét nem képesek javítani. Hosszú távon tehát nem lehet nélkülözni a talaj 

fenntartásához vezetı természetes folyamatokat, amelyeket a talajban élı nagy mennyiségő és 

változatos élet tart mozgásban. A biodiverzitás megırzése ebben az esetben sem önzı cél, 

élelmünk megtermelésének biztonsága és minısége függ tıle.  

 

A biomassza energetA biomassza energetA biomassza energetA biomassza energetikai célú felhasználásaikai célú felhasználásaikai célú felhasználásaikai célú felhasználása    

 

Ma általános meggyızıdés, hogy a biomassza energetikai célú felhasználása környezeti 

szempontból kívánatos mivel fosszilis tüzelıanyagokat vált ki, és ezzel csökkenti a széndioxid 

kibocsátást. Aggályok fıleg az elsı generációs agroüzemanyagok kapcsán merülnek fel, ám ez is 

szociális indíttatású. A félelem abból származik, hogy az élelmiszer-alapanyagok energetikai célú 

hasznosítása az élelmiszerek áremelkedéséhez vezet. Ezt a helyzetet megoldhatónak vélik a 

második és harmadik generációs üzemanyagok termelésével, amelyek képesek lennének a cellulóz 

hasznosítására, illetve algák tömeges termelésével állítanának elı alapanyagokat etanol és olaj 

nyerés céljára.  

 

A lavinát az Unió üzemanyag direktívája indította el, amely 2010-re 5,75 térfogat-százalékos 

bioüzemanyag bekeverést írt elı a fosszilis eredető motorhajtó anyagokba, majd ezt tovább 

kívánta növelni 10%-ra 2020-ig. Mivel Európa lakossága élelmiszerigényének 40%-át Európa 

határain kívül termelik meg, így elképzelhetetlen, hogy a helyettesítéshez szükséges 

agroüzemanyag-alapanyagokat a közösség területén meg lehessen termelni. A célkitőzésekhez 
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ragaszkodva nyilván a világ más helyszínein kell megtermelni az ehhez szükséges alapanyagokat, 

elsısorban azokon a helyszíneken ahol magas terméseredményeket lehet elérni és olcsón lehet 

termelni.  

 

A gazdaságilag elmaradott országok, vagy a feltörekvı piacok szívesen vállalkoznak erre, 

feláldozván meglévı, hozzánk képest még bıséges természetes élıhelyeiket. Ennek során totális 

összeütközésbe került az Unió két globális környezetvédelmi célkitőzése, hogy élharcos lesz a 

biológiai sokféleség degradációjának megállításában, az ÜÖHG kibocsátás csökkentésben. Az 

energetikai ültetvények céljára felhasznált területeken a természetes élıhelyeket alakítják át, 

pusztítván a faji és élıhelyi sokszínőséget, míg az átalakított területek mővelése felszabadítja a 

talajban tárolt szenet, és növeli az ÜHG kibocsátást.  

 

A széndioxid globális egyensúlyát vizsgálva a biomassza felhasználással összefüggésben meg kell 

említeni, hogy az energetikai alapanyag-termelésre átalakított természetes erdıkbıl alkalmasint 

több széndioxid szabadul fel a talajból és a faanyag elégetésébıl, mint amennyi a közlekedésben 

elégetett üzemanyagokból származik. Egy hektár cukornád ugyan lehet, hogy megköt majd 13 

tonna széndioxidot, ám ez a mennyiség 20 tonna lenne, ha a területen megmaradt volna az 

eredeti erdı. Arról nem beszélve, hogy az erdı klíma kiegyenlítı szerepe messze kedvezıbb, mint 

egy cukornád ültetvényé.  

 

Egyes számítások szerint a széndioxid kibocsátás egyharmada a trópusi erdık irtásából, 

termıfölddé történı átalakításából származik. A trópusi tızegerdı területek délkelet Ázsiában 42 

megatonna szenet tárolnak. Egyedül Indonéziában 1995 és 2003 között 15.6 millió hektár 

természetes erdıt vágtak ki olajpálma ültetvények számára. Délkelet Ázsia 27 millió hektárnyi 

tızegterületeibıl (tızegerdık és mocsarak), eddig 12 millió hektárt semmisítettek meg, s miután 

lecsapolták, kiszárították ıket, nagy kiterjedéső ültetvényeket, fıleg olajpálma és akácia ligeteket 

hoznak létre a helyükön. Évente a tızegerdık helyén kialakított mesterséges ültetvények talajából, 

hektáronként 70-100 tonna széndioxid kerül a légkörbe. A tızeg degradációjából évente 632 

millió tonna, a lecsapolást és kiszáradást követı tüzek következményeként, pedig 1.400 millió 

tonna széndioxid kibocsátással számolnak. Ez összességében évente 2 milliárd tonna, amely a 

globális kibocsátás csaknem 8%-át jelenti. Indonézia ennek révén a világ harmadik legnagyobb 

ÜHG kibocsátója, Kínát és az USÁ-t követve. A kalkulációk szerint egy tonna pálmaolaj 

elıállításához, ezeken a területeken 10-30 tonna széndioxid kibocsátás tartozik. Ez 3.6 illetve 

10.9 szerese egy tonna dízel elégetésének. 

 

Hazánkban eddig a fejlesztéspolitika óvatosan támogatta a bioüzemanyagok elıállítását, 

ugyanakkor a biomassza energetikai felhasználása az energiaínség miatt egyre inkább elıtérbe 

kerül. Egymás után állnak át önkormányzatok helyi fa, vagy hulladék főtési alapanyagokra, egyre 

több biogáz termelı üzem létesül, stb.  

 

Sajnos azonban a biomassza elégetése miatt senki sem aggódik, még annyira sem, mint az 

agroüzemanyagok miatt. Ennek oka, hogy a megvalósuló kis energetikai egységek külön-külön 

nem bírnak jelentıs környezeti hatással, sıt azt a jó benyomást keltik, hogy haladunk a fosszilis 

tüzelıanyagok helyettesítésében és az energiafüggıség csökkentésében.  

 

A környezeti hatások szempontjából nyilván itt egy szinergiáról van szó, amelyben a már meglévı 

tevékenységek környezeti hatásai összeadódnak a tervezett tevékenységek környezeti hatásaival. 
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Vagyis itt nem az egyes projektek környezeti hatásait, hanem az összes ilyen tevékenység 

környezeti hatását együttesen kellene vizsgálni. Tipikusan azzal az esettel állunk szemben, amikor 

a tevékenységek egyenként jók, összességében pedig környezeti problémákhoz vezetnek. 

 

Az alapvetı kérdés, hogy mi lehet az a mennyiségő biomassza, amelyet a megújulás mértékén 

használhatunk? Erre jelenleg számszerő válasz nem létezik, elméleti megfontolásokat tehetünk.  

 

Milyen hatásai lehetnek, ha nı a biomassza energetikai célú felhasználása? 

 

a. Területi versengés, a marginalizálódott területek bevonása a termelésbe 

 

A sokféle igény kielégítésének egyik lehetséges módja, ha növeljük a mővelésbe vont területek 

kiterjedését. Magyarországon a mezıgazdaság mővelésbe vett területek nem növekednek, hanem 

éppen csökkennek, elsısorban infrastrukturális célokra vonnak ki termıterületeket. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a ténylegesen megmővelt területek kiterjedése ne nıtt volna. Hazánkban a 

kedvezıtlen agroökológiai feltételekkel bíró térségekben az rendszerváltást megelızıen, és után, 

egészen az Uniós csatlakozásig számos terület parlagon maradt, amelyet a természetes 

szukcesszió vett munkába, megindult az ökológiaia adottságoknak megfelelı faji mintázatok 

kialakulása, nıtt a biológiai sokféleség, illetve emberi tevékenység hiányában megszőntek az 

innen induló káros transzportfolyamatok.  

 

A területalapú támogatások az integráció után megváltoztatták ezt a képet, a marginalizálódott 

területeket újra használatba vették. A termelésre továbbra is alkalmatlan területeken a 

támogatásáért cserébe „rendbe” kell tartani a területet, ami a leggyakrabban olyan olcsó 

megoldást jelent, amely még lehetıvé teszi, hogy a támogatásból valamennyi haszon 

megmaradjon. A legolcsóbb eljárás a szárzúzás, amely egy látszatért pocsékolja az üzemanyagot, 

jelent ÜHG kibocsátást, taposást, zavarást, a felszín homogenizálódását, és az éppen aktuális 

fauna teljes bedarálását. A karbantartás másik, nem kellıen felügyelt és szankcionált módja a 

területek felégetése, amely visszaveti a szukcessziót, szelektív a fajokra nézve, ÜHG-t bocsát ki, 

tönkreteszi a talajéletet, rontja a mikroklímát, csökkenti az ökoszisztémák szabályozó és 

fenntartó funkcióját. 

 

Az legutóbbi idıben ezeken a marginalizálódott területeken, különösen az önkormányzati 

földtulajdonok esetében, a közmunka kapcsán különbözı aktivitások indultak meg. Ezek között 

megtaláljuk az árokpartok rendszeres kaszálását, vízelvezetı árkok mélyítését, vízfolyásokat 

kísérı bokros-fás területek ritkítását, vagy újabban a kertészeti tevékenységet. Sajátos az a nézet, 

hogy az emberek a magas-kórós növénytársulásokat, de egyáltalán a természetes gyepeket 

gaznak tekintik, és mint ilyet tőzzel-vassal irtandónak tartják. Nemcsak a fölösleges 

energiabefektetés környezeti hatásai, de a biodiverzitás pusztulása is számon kérhetı ezen a 

szemléleten.  

 

Ahhoz képest, hogy felgyújtják, szár-zúzózzák, „kitisztítják” ezeket a területeket, természetesen 

az itt lévı biomassza energetikai célú hasznosítása sem rosszabb, de a biodiverzitás 

szempontjából mindegyik negatív hatású.   

 

2. Az igények kielégítésének egy másik módja, ha növeljük a termelés intenzitását 
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Mivel korlátos lehetıség van a mezıgazdasági mővelésbe vont területek hazai növekedésének, 

ezért az egységnyi termıterületre jutó produkció növelése jöhet szóba, ez pedig további 

intenzitásnövekedést jelenthet. A valóságban ennek is kicsi a lehetısége, mivel a legutóbbi évek 

azt igazolják világszerte, hogy már nem remélhetı a korábbiakhoz hasonló nagymértékő növelése 

a produkciónak, sıt éppen az éghajlatváltozás miatt inkább csökkenı mennyiségekrıl lehet 

beszámolni. Ennek ellenére nem kizárt, hogy idehaza további intenzitásnövekedés várható, hiszen 

más fejlettnek tekintett mezıgazdasági országokhoz képest a hazai intenzitás alacsonyabb.  

 

3. A termésátlagok növelését genetikailag módosított szervezetekkel segítik elı 

 

Magyarország eddig fıleg a vetımagtermelésre és exportra hivatkozva sikerrel állt ellen a 

különbözı GMO fajták hazai köztermesztésének. Számos más ország fogyasztói is bizalmatlanok 

a GMO-k iránt. Az energetikai hasznosítási igény azonban utat nyithat a GMO-k számára, hiszen 

itt nem lehet az emberi egészség kockázataira hivatkozni. Az energetikai hasznosítás esetén a 

módosítás egyik célterülete a produkció közvetlen növelése, az ellenálló-képesség, stressztőrés 

növelésére, illetve a második, harmadik generációs módosított szervezetek az energia konverzió 

megkönnyítését szolgálnák, és kiváltanák az élelmiszercélú felhasználást szolgáló fajok 

termesztését.  

 

4. A birtokméretek növekedése 

 

Az intenzitás növelés egyik módja a nagyobb táblaméretek kialakítása. A gazdasági racionalitás 

alapján ez egy spontán folyamat, hiszen a nagyobb földfelületek nagy, hatékony gépekkel 

különösebb akadály nélkül mővelhetık. Ezért ma mindenki nagyobb, és egységes földterületre 

vágyik, amely iparszerően mővelhetı. A biológiai sokféleség szempontjából ez rendkívül 

kedvezıtlen, megszőnnek a mezsgyék, bokorfoltok, elszántják a mélyedéseket, felszíni 

egyenetlenségeket, vagyis csökken a térszerkezet mozaikossága, és mikro-mozaikossága.  

 

Összefoglalva a biomassza elégetése, egyáltalán energetikai célú felhasználása több szempontból 

is értelmetlen.Azért égetjük el a biomasszát, hogy energiát nyerjünk belıle, és azért viszünk be a 

mezıgazdasági rendszerekbe energiát, hogy biomasszát kapjunk.  

 

A biomasszából nyert energia környezetbarát voltának látszata onnan származik, hogy nem 

fosszilis, hanem megújuló energiát használunk fel. Ugyanakkor a mezıgazdasági rendszerekbe 

bevitt inputok (energia, kemikália, mőtrágya) fosszilis energiahordozókból származnak. 

Amennyiben az inputok teljes ökológiai lábnyomát tekintjük, úgy kiderül, hogy a fosszilis energia 

segítségével megtermelt biomassza nem jelent energia nyereséget, hiszen a sokféle negatív hatást 

is energiabefektetéssel kell kompenzálnunk.  

 

 

 

Az élıhelyi koherencia felszámolása a közlekedési infrastruktúrák és települések általAz élıhelyi koherencia felszámolása a közlekedési infrastruktúrák és települések általAz élıhelyi koherencia felszámolása a közlekedési infrastruktúrák és települések általAz élıhelyi koherencia felszámolása a közlekedési infrastruktúrák és települések által    

 

Az emberi települések és infrastruktúrák zárt hálózattá való szervezése elıtt a természetes 

élıhelyek alkottak hálózatot. Ma a közlekedési hálózatok alkotnak folytonos hálózatot, amelynek a 

hossza és sőrősége egyre növekszik.  
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A biodiverzitást jelentısen befolyásoló negatív hajtóerık közül a területfoglalás után a második 

legnagyobb jelentıségő hajtóerı az utak és a rajta folyó közlekedés. A közlekedés és az 

infrastruktúra két módon alakítja a faji mintázatokat. Az egyik az élıhelyi izoláció, a másik az utak 

és közlekedés szerepe az idegenhonos fajok elterjesztésében. Az utak elválasztják egymástól a 

korábban egységes élıhelyeket, amelyek feldarabolódnak, sok faj egyede számára megszakad a 

génkicserélıdés lehetısége, az elaprózódó populációknak pedig megindul a genetikai elsodródása 

(genetikai drift). Az invazív fajok elterjedésében az úthálózatnak több szempontból is jelentıs 

szerep jut. Egyrészt maguk a jármővek szállítják helyrıl helyre az idegenhonos fajok egyedeit, 

vagy szaporító képleteit (rakománnyal, keréken, hőtırácson, sárfelhordásokkal), másrészt az utak 

szegélye a generalista fajok megtelepedésének kedvez, így ezek a szegélyek gyomfolyosókká 

válnak.   

 

A közutakon folyó forgalom a biológiai sokféleséget a különbözı élılényeket ért  balesetek és 

azok elpusztulása révén is veszélyezteti. A szedett áldozatok mennyisége megbecsülhetetlen. 

Ebben az esetben nem az emlısök, madarak adják az elpusztult tömeget, hanem az útra tévedı 

rovarok, amelyek felmázolódnak a szélvédıkre, a hőtırácsokra, stb. Az elpusztult élı mennyiséget 

az utak abszolút hosszúsága fogja megszabni, a közlekedı jármővek sőrősége. Ebben az esetben 

a pusztulás független attól, hogy a gépjármővek milyen hatékony motorral vannak szerelve, vagy 

milyen a környezeti teljesítményük.  

 

A koherenciát csökkentik a kiterjedt települések is. A városok egyrészt hatalmas izolációs szigetet 

jelentenek a génkicserélıdésben, ugyanakkor  változatos feltételeket kínálnak mozaikosságuk 

által. A városok zárt beépítettsége megszakít génkicserélıdési folyosókat, pl. a vízfolyások 

átfolynak a városon, de a kísérı galériaerdı, természetes part már nem. Hegy és dombvonulatok 

csúcsai esetleg szigetszerő mozaikokat alkotnak, de a gerincek és oldalak már beépítettek. 

Néhány faj kifejezetten jól alkalmazkodott a városi életkörülményekhez, míg számos faj 

populációja rendkívül instabil a mikromozaikosság miatt. Idınként egy-egy fragmentumban akár 

nagyobb populációs méretben is megjelennek fajok, majd amilyen hirtelen megjelentek, el is 

tőnnek.. Más esetben a bezáródott természetes élıhelyek mozaikjai sok esetben refugiumokat 

alkotnak, és a fajok torlódása miatt magas faji diverzitással jellemezhetık. Ezeknek a 

refugiumoknak a léte rendkívül törékeny az állandóan jelentkezı környezeti stressz miatt, 

másrészt a városokban található nagyszámú alien faj miatt inváziónak vannak kitéve. A környezeti 

stressz a levegıszennyezésbıl, fényszennyezésbıl, közlekedésbıl, és a gyakori zavarásból 

(látogatók) származik. A stressztőrés egyik kritikus feltétele a helyi mikroklíma. Mivel a 

városokban az éghajlatváltozás nagyobb szélsıségekben nyilvánul meg, pl. magasabb 

hımérséklet, ezért a természetes fragmentumokban élı fajok tőrıképessége veszélyeztetett.  

 

A városokban az emberek ugyan úgy kénytelenek nagyobb környezeti stresszt elviselni, mint a 

különbözı fajok, és a városi klíma ugyancsak fontos feltétele a stressztőrésnek. Ezért a városi 

éghajlati feltételek normalizálása egyaránt fontos a biológiai sokféleség és az ember egészsége 

szempontjából.  

 

A fényszennyezésA fényszennyezésA fényszennyezésA fényszennyezés    

 

Számos olyan terhelés van, amely közvetlenül is hozzájárul a különbözı fajok gyérüléséhez, 

populációik teljes felszámolásához. Ilyen közvetlen hatás a fényszennyezés is.  
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A közvilágításból származó fényszennyezés ismert hatása az égbolt láthatóságának csökkenése. 

Kevés az ismeret arról, hogy a fény meghatározó tényezı a fényre érzékeny rovarok 

pusztulásában. A pusztulás a fény által vonzott egyedekre felépülı sajátos táplálékláncban 

nyilvánul meg. A fénysokkot kapott, fényre győlt rovarokra fogyasztók egész láncolata épül fel 

(rovarevı emlısök, madarak, hüllık, kétéltők) amelyek általában maguk is elpusztulnak a 

közlekedés következtében. Így ezek tetemeire is felépül egy rekuperánsokból, dögevıkbıl álló 

tápláléklánc. Mivel a fény vonzása szelektív, így az érintett fajok pusztulnak ki, és a faji 

mintázatok teljesen megváltoznak.  

 

 

Toxikus anyagok környezetbe történı kijuttatása és kibocsátásaToxikus anyagok környezetbe történı kijuttatása és kibocsátásaToxikus anyagok környezetbe történı kijuttatása és kibocsátásaToxikus anyagok környezetbe történı kijuttatása és kibocsátása    

 

A kemikáliák alkalmazása a nem célzott fajok egyedeinek pusztításán keresztül végez jelentıs 

negatív terhelést, de a célzott fajok elpusztult egyedei is hiányoznak a táplálékláncból. 

 

A természetes ökológiai körülmények megváltoztatásaA természetes ökológiai körülmények megváltoztatásaA természetes ökológiai körülmények megváltoztatásaA természetes ökológiai körülmények megváltoztatása    

    

Az ember a saját igénye szerint formálja a környezetét. Ahelyett, hogy a meglévı adottságok 

nyújtotta energiákat fordítaná a maga javára, hatalmas energiákat fektet be a természetes 

adottságok átalakítására és az új helyzet mesterséges fenntartására. Magyarország medencei 

jellegébıl fakadóan nyilván vízjárta terület, és a víz meghatározó ökológiai tényezı a medence 

élıhelyi sokszínőségének alakításában. Az elmúlt évszázadokban ezen a téren történt a legtöbb 

beavatkozás, amely alapvetıen változtatta meg az élıhelyi mintázatát az országnak, vagyis a 

vízrendezés makroszintő változást okozott.  

 

A felszíni mikroformák megváltoztatása az árkok, töltések, bányák, meddıhányók, lerakók, stb. 

által, valamint  a természetes mederalakulatok átalakítása a partszakaszok feltöltése, kiépítése, 

lefedése, mederszabályozás, vízi-energia kihasználása következtében a helyi ökológiai feltételeket 

változtatta meg és helyi vagy térségi kihatásokat okozott.  

 

 

Emberi tevékenységhez kapcsolódó környezeti változások hatása a biodiverzitásra Emberi tevékenységhez kapcsolódó környezeti változások hatása a biodiverzitásra Emberi tevékenységhez kapcsolódó környezeti változások hatása a biodiverzitásra Emberi tevékenységhez kapcsolódó környezeti változások hatása a biodiverzitásra –––– az  az  az  az 

éghajlatváltozás és biodiverzéghajlatváltozás és biodiverzéghajlatváltozás és biodiverzéghajlatváltozás és biodiverzitás összefüggéseiitás összefüggéseiitás összefüggéseiitás összefüggései    

    

A biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás összefüggéseA biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás összefüggéseA biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás összefüggéseA biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás összefüggése    

    

A biológiai sokféleség mennyiségi és minıségi szempontból is a fennálló ökológiai feltételek 

függvénye. Azt láthatjuk, hogy a különféle ökológiai feltételeknek megfelelıen mindenhol kialakult 

egy adott mintázata az életnek, az élı és élettelen együtt hatásának. A feltételek mintázatának 

sokfélesége magával vonta a földi élet mintázatainak a sokféleségét is. E mellett azonban van egy 

másik tényezı, a feltételek idıbeli állandósága, amely megszabja a sokféleséget. A gyors 

változások ahhoz vezetnek, hogy az állandó feltételekhez alkalmazkodott minták felbomlanak, és 

mennyiségi veszteségek jönnek létre. Ha az új feltételek állandósulnak, akkor újra megindul a 

minták differenciálódása, azaz nı a sokféleség. Tipikus példa erre az éghajlat változása, amely a 

földtörténet egész folyamát végigkíséri, és amely mindig jelentıs mintázat átrendezıdéssel járt.   

 

Helyzetünk azonban mégsem hasonlítható a megelızı állapotokhoz. Korábban a bioszféra olyan 
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evolúciós válaszokat adott, amelyeket nem befolyásoltak olyan feltételek, mint az ember 

folyamatos beavatkozása a történésekbe. A beavatkozások több szempontból is fennállnak, de 

elsısorban a szerkezeti változtatásokban csúcsosodnak ki. Egyrészt az ember leszőkítette a 

természetes teret, vagyis mesterséges szerkezeti mintázatokat hozott létre, amelyeket nagy 

energia-befektetéssel folyamatosan fenn is kell tartania. Nemcsak leszőkítette a teret, de a 

természetes térszerkezetet át is alakította, a saját életterének koherenciájára cserélte le a 

természetes élıhelyek folytonosságát.  Másrészt az ember szerkezeti változásokat hozott létre a 

biogeokémiai ciklusokban is, azáltal, hogy megváltoztatta a körfolyamatokban résztvevı anyag és 

energiaáramlást. A nitrogén, a szén ciklus megváltoztatása közvetlenül összekapcsolódik az 

ökológiai feltételek változásával, akár az éghajlattal, akár a rendelkezésre álló táplálékforrásokkal. 

Végül a faji mintázatok változásához is jelentısen hozzájárult, amely nemcsak az emberi 

használatra kisajátított területeken ment végbe, hanem kihatással volt a fajkihalás sebességére, és 

a jellemzı mintázatok átalakítására, pl. az ember által keltett invázió miatt.  

 

Az ember folyamatos beavatkozása tehát lehetetlenné teszi, hogy a megroggyant bioszféra 

megtalálja a saját válaszát a fennálló problémára. Ez még azokra az esetekre is igaz, amikor az 

ember az ellenponton, a természet oldalán kíván beavatkozni, és  mesterségesen, újra csak 

energiabefektetéssel igyekszik konzerválni a számára tetszetıs mintázatokat, vagy bizonyos 

kiválasztott fajokat, amelyeket maga sodort elviselhetetlen helyzetbe. A jó szándékú 

beavatkozások egy-egy faj oldalán, azonban valaminek a kárára történhetnek csak, újra a 

mintázatok megváltozását jelenti.  

 

Az embertıl tehát nem idegen, hogy olyan állapotokat tartson fenn, amely a meghatározó 

ökológiai feltételek ellenében léteznek, és csupán a mozgósítható energia kérdésének tőnik, hogy 

mesterkedése meddig állhat fenn. Nyilvánvaló azonban, hogy egy-egy helyi probléma kezelésre 

képes, de a változások mai globális fokán a reakcióképessége egyre inkább alulmúlja az igényelt 

sebességet. Állíthatunk orvosokat a pandák és koalák mellé, de nem állíthatunk megmentı 

csapatokat az összes veszélyeztetett faj mellé.  

 

A fentiekbıl jól látható, hogy minden egyes részprobléma egy rendszerben fonódik össze, és 

azokra nem is adhatunk partikuláris válaszokat. Az energiafelhasználás teljes életciklusa pl. teljes 

egészében alkalmas arra, hogy a biodiverzitás változás összes hajtóerejét számba vegyük. Ennek  

oka, hogy bármely rendszer egy másik rendszerrel fennálló alapvetı kapcsolata az energia és 

anyag transzport, vagyis minden rendszer egy másik rendszer negentrópiájával táplálkozik. A földi 

élet az alacsony entrópiáját elsıdlegesen a nap negentrópiájából, másodlagosan annak átalakított 

formáiból szerzi.  

 

Az emberi társadalom sajátossága, hogy a környezetbıl elvett  energiát nemcsak az 

endoszomatikus, hanem az un. exoszomatikus  energiaigényének kielégítésére is felhasználja. Ez 

utóbbi az ember alkalmazkodásához szükséges infrastruktúrák, berendezések, gépek, 

közlekedési eszközök energiaszükségletét jelenti. A kétféle energiaigény meghaladja az évi 12 

milliárd tonna kıolaj egyenértéket, és a struktúra folyamatos épülése miatt állandóan növekszik az 

energiahatékonysági intézkedések ellenére is. Mivel a környezet negentrópiájának elvétele 

szükségszerően magával vonja a környezet rendezetlenségét, entrópiájának növekedését, ezért a 

környezeti problémák is súlyosbodnak. 

 

A baj valójában abból származik, hogy az ember a geológiai raktárakban tárolt napenergia 
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felhasználásával, az un. Fosszilis energiahordozókból elégíti az energiaigényének a legnagyobb 

részét. A fosszilis erıforrások elégetése során a korábban raktározott szén a légkörbe kerül, és 

tároló kapacitások hiányában a légkörben halmozódik fel, ezzel megemelve a légkör széndioxid 

koncentrációját. A légkör szerkezetének összetétele funkcionális változásokhoz vezet, amely 

éghajlatváltozásban nyilvánul meg. Az éghajlatváltozás alkalmazkodási kényszert szül, az 

alkalmazkodás pedig azt igényli, hogy az ember a kiépített struktúráit alkalmassá tegye a 

megváltozott körülményekhez. Ezt újra csak energia felhasználásával tudja megtenni, vagyis a 

problémára adott válasz kiterjeszti a problémát, pozitív visszacsatolást jelent.  

 

Pimentel már 1994-ben a következı módon foglalta össze a probléma lényegét: „A világgazdaság 

a természeti erıforrások fogyasztásra épül, amelytıl az ember túlélése függ. A növekvı emberiség 

növekvı energiafogyasztása a termıföld, a víz, a biológiai alapok súlyos károsodásához vezetett. 

Már most több fosszilisenergiát fogyasztunk el, mint amennyi lehetséges lenne a biomassza 

megújulásából, több vizet veszünk ki a vízadó rétegekbıl, mint oda visszapótlódna, és több 

ásványi anyagot bányászunk ki, mint amennyit a biogeokémiai ciklusok létrehoznak”.  

 

A romlás természete, hogy két oldalról is összekapcsolódó, egymást erısítı folyamatokkal állunk 

szemben. Az emberi tevékenységek hatására nı a kibocsátott ÜHG mennyiség, amely a légkörben 

kénytelen felhalmozódni, mivel az emberi tevékenység alkalmatlanná tette a nyelıket a normális 

funkció ellátásra. Ezen a ponton is találkozik a biodiverzitás az éghajlatváltozással, hiszen 

nemcsak az éghajlatváltozás jár a biológiai változatosság megváltozásával, de a megváltozott 

változatosság visszahat az éghajlatváltozásra is. Arról van szó, hogy az ember földmővelı 

tevékenysége kiüríti a talaj szénkészleteit, és vészesen lecsökkenti azokat a természetes 

szénnyelı kapacitásokat, amelyek a természetes vegetációhoz köthetı. Másrészt a tengerek, 

óceánok élıvilágának mennyiségi csökkenése is hozzájárul ahhoz, hogy a tengerekben kevesebb 

szén kötıdjön meg. A mészvázas élılények mennyiségi csökkenése meghatározza a megköthetı 

szén mennyiségét.  

 

Magyarországot érzékenyebben érinti az éghajlatváltozás, mint sok más területet. Ennek 

elsıdleges oka a hazai felszínborítottság kedvezıtlen volta, amely a nagy kiterjedéső szántóföldi 

kultúrákkal, és azok alacsony támogató és szabályozó ökoszisztéma szolgáltatásával hozható 

összefüggésbe. Ha világátlagban egy fokot emelkedik a felszíni hımérséklet, az nálunk 1,5-2 

fokos emelkedést jelenthet. Ennek következtében az éves csapadék átlagos mennyiségének 

csökkenése és csapadékeloszlás átrendezıdése (több csapadék télen, kevesebb nyáron), továbbá a 

szélsıséges idıjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése várható.  

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szerint Magyarországon az utóbbi három évtized során a 

napi maximum-hımérséklet drámai mértékben, 2-3 fokkal emelkedett. A releváns klímamodellek 

szerint Magyarországon a csapadék mennyiségében bekövetkezı változás mind nyáron, mind 

télen meghaladhatja a 30-35 százalékot. A záporok, és egyéb „nagycsapadékos jelenségek" száma 

várhatóan emelkedik, míg a „kis csapadékkal járó jelenségek" ritkábbak lesznek. A záporok miatt 

nı a hirtelen árhullámok kockázata, ugyanakkor nyaranta a magyarországi folyók évtizedeken 

belül a jelenleg szokásos szint felére apadhatnak. Emiatt a mezıgazdaságban az elemi károk 

mértékének évi 2-4 százalékos emelkedésével számolnak a szakemberek. Korábban 2-3 évenként 

kisebb vagy közepes, 5-6 évenként jelentıs, 10-12 évenként rendkívüli árvizekre lehetett 

számítani, ez a jövıben  megváltozhat. A gyakoribbá váló rendkívüli árvizek szintje alatt fekszik 

az ország negyede, hétezer település, 2,5 millió ember, a megmővelt földek harmada, a vasutak 
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32, a közutak 15 százaléka - a kockáztatott vagyonérték 5000 milliárd forint. A NÉS szerint 

Magyarországon a károk, valamint a védekezés és a helyreállítás költsége valószínőleg eléri az évi 

150-180 milliárd forintot, ami megközelíti a GDP 1 százalékát. Globális szinten a változások 

hatására régiónként nagyon eltérı mértékő gazdasági visszaesést, és az egyre kevésbé élhetı 

területekrıl való elvándorlás jelentıs megnövekedését prognosztizálja a dokumentum.  

 

A biodiverzitást meghatározó hajtóerık és terhelések rendszere, valamint azok hatása a biológiai A biodiverzitást meghatározó hajtóerık és terhelések rendszere, valamint azok hatása a biológiai A biodiverzitást meghatározó hajtóerık és terhelések rendszere, valamint azok hatása a biológiai A biodiverzitást meghatározó hajtóerık és terhelések rendszere, valamint azok hatása a biológiai 

sokféleségresokféleségresokféleségresokféleségre    

 

 

Hajtóerık Hajtóerık Hajtóerık Hajtóerık     

    

TerhelésekTerhelésekTerhelésekTerhelések    Hatások a biológiai sokféleségre/ kialakuló Hatások a biológiai sokféleségre/ kialakuló Hatások a biológiai sokféleségre/ kialakuló Hatások a biológiai sokféleségre/ kialakuló 

állapot a korábbállapot a korábbállapot a korábbállapot a korábbihoz képestihoz képestihoz képestihoz képest    

Mélymőveléső 

bányászat 

Területfelhasználás, 

vízháztartás 

megváltoztatása, 

meddıhányók 

kialakítása 

Élıhelyek elvesztése, élıhelyek csökkent 

ökoszisztéma szolgáltatása, megváltozott, 

elszegényedett faji mintázat. 

 

Felszíni bányászat 

lignit(ásványi anyagok 

Területfelhasználás 

vízkivétel, vízháztartás 

megzavarása 

mikro-klimatikus 

változások, 

meddıhányók 

kialakítása 

 

Élıhelyek elvesztése, élıhelyek csökkent 

ökoszisztéma szolgáltatása, megváltozott, 

elszegényedett faji mintázat. Inváziós fajok 

megjelenése, élıhelyek fragmentációja 

 

Hagyományos olaj 

kitermelése 

 

Területfelhasználás, 

talaj, víz 

szennyezıdése 

 

Élıhelyek elvesztése, élıhelyek csökkent 

ökoszisztéma szolgáltatása, megváltozott, 

elszegényedett faji mintázat. 

Gázmezık kitermelése Területfelhasználás 

ÜHG kibocsátás 

Élıhelyek elvesztése, élıhelyek csökkent 

ökoszisztéma szolgáltatása, megváltozott, 

elszegényedett faji mintázat. 

Palagáz kitermelése Fokozott ÜHG 

kibocsátás a 

konvencionálishoz 

képest 

Toxikus anyagok 

felhasználása, 

kibocsátása  

Intenzív 

vízfelhasználás 

 

Élıhelyek elvesztése, élıhelyek csökkent 

ökoszisztéma szolgáltatása, megváltozott, 

elszegényedett faji mintázat. Élılények 

pusztulása a toxikus terhelés miatt. 

Uránérc bányászat  Radon emisszió Cytotoxikus, genotoxikus és carcinogén 

hatások, szaporodás befolyásolása 
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Napenergia 

felhasználása 

Erıforrás intenzív 

felszerelések 

gyártásának életciklusa 

Élıvilág zavarása 

Szélenergia 

felhasználása 

Erıforrás intenzív 

eszközök gyártása, 

telepítése, és sok 

beton e 

Élıvilág zavarása, közvetlen halálozás, csökkent 

élıhely minıség 

Vizi energia 

hasznosítása 

Folyómedrek eróziója, 

vízfolyás 

szakaszjellegének 

megváltozása, 

üledékfelhalmozódás, 

alacsony oldott oxigén, 

vízháztartás 

megzavarása 

 

Élıhelyek elvesztése, élıhelyek csökkent 

ökoszisztéma szolgáltatása, megváltozott, 

elszegényedett faji mintázat. Parti élıhelyek 

megváltozása. Invazív fajok megjelenése 

 

Geotermális energia 

hasznosítása 

Erıforrás intenzív 

felszerelések gyártása 

 

biomassza Területfelhasználás 

idegen fajok 

használatba vétele, 

betelepítése 

Élıhelyek elvesztése, élıhelyek csökkent 

ökoszisztéma szolgáltatása, megváltozott, 

elszegényedett faji mintázat, inváziós fajok 

elterjedése,  élıhelyek feldarabolása, élıhelyek 

izolálása, élılények közvetlen pusztulása, 

csökkent értékő ökológiai hálózat 

 

. 

Szállítás  Vonalas infrastruktúrák 

területfoglalása 

Balesetek az utakon 

Elterjedési folyosók 

kialakulása 

ökológiai feltételek 

megváltozása 

Élıhelyek elvesztése, csökkent ökoszisztéma 

szolgáltatások, változó faji mintázatok, egyedek 

pusztulása, élıhelyi fragmentáció és izoláció, 

ökológiai hálózat funkcionális változása,  

Olaj szállítása vízi úton Olaj szivárgás/ömlés Csökkent élıhelyi minıség, egyedek pusztulása, 

Betegségekre való fogékonyság, rendellenes 

születések/reprodukció 

 

Ballaszt víz szállítása 

tankerekben 

Ballasztvíz ki és 

beszivattyúzása  

Faji mintázatok megváltozása, invazív fajok 

elterjesztése, egyedek közvetlen pusztulása 

 

 

Csıvezetékeken 

történı szállítás 

Területfelhasználás, 

élıhelyek átalakítása, 

emisszió,  

Élıhely veszteség, csökkent élıhely minıség, 

változó faji összetétel, élıhelyek 

feldarabolódása, ökológiai hálózat sérelme 
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Elektromos áram 

szállítása 

légvezetékeken 

 

Területfelhasználás 

áramütés 

Csökkent élıhelyi minıség, változó faji 

mintázatok, invazív fajok megjelenése, egyedek 

pusztulása  

 

Gáztározás Területfelhasználás Élıhely veszteség, változó faji összetétel, 

csökkent ökológiai kapcsolati háló 

 

Elektromos áram 

termelése 

erımővekben 

ÜHG 

kibocsátás,éghajlat 

befolyásolása 

területfelhasználás 

Csökkent élıhelyi minıség, változó faji 

mintázatok, csökkenı ökológiai kapcsolatok 

Nukleáris energia 

felhasználás 

Rövid és hosszú távú 

kockázatok 

Bármilyen hatás lehetséges a kockázat 

bekövetkeztekor 

Agro-üzemanyagok 

elıállítása 

mezıgazdasági 

alapanyagokból 

Járulékos erıforrás 

felhasználás (fosszilis, 

víz, kémiai anyagok) 

Növekvı területfelhasználás, csökkenı élıhelyi 

sokszínőség, csökkent élıhelyminıség 

Biogáz elıállítása 

szerves hulladékokból  

Járulékos erıforrás 

felhasználás, ÜHG 

kibocsátás 

Élıhelyek minıségének változása 

Primer 

energiaforrásokból 

mőanyagok elıállítása 

Toxikus, biológiailag 

nem, vagy nehezen 

lebomló hulladékok  

Egyedszám veszteség, változó faji mintázatok, 

reprodukciós veszélyek 

Szántóföldi 

mezıgazdálkodás 

Területfelhasználás, 

Fosszilis 

energiafelhasználás,  

ÜHG kibocsátás 

talajpusztulás 

toxikus anyagok 

felhasználása 

Talajkémia 

megváltozása 

talajszerkezet 

megváltozása 

vízháztartás 

megváltozása,  

Élıhelyi veszteség, faji mintázatok 

megváltozása, egyedek pusztulása, csökkent 

biomassza mennyiség, élıhelyek 

feldarabolódása és elszigetelése, ökológiai 

hálózat funkció csökkenése,  

Gyepgazdálkodás Természetes élıhelyek 

átalakítása, gépek 

használata (pl. 

kaszálás), 

energiafelhasználás, 

Változó élıhelyi minıség és faji mintázatok, 

szelekció – bizonyos fajok népességének 

állandósulása, egyedek pusztulása  
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ÜHG kibocsátás  

Állattenyésztés  Területfelhasználás 

telephelyek számára, 

trágya és 

hulladékkezelés, 

energiafelhasználás, 

ÜHG kibocsátás 

Változó élıhelyi mintázatok, változó faji 

mintázatok, élıhelyi izoláció, invazív fajok 

terjedése 

Kertészeti, szılészeti 

tevékenységek 

Területfelhasználás, 

élıhelyek átalakítása, 

energiafelhasználás, 

toxikus kibocsátások 

talajerózió,  

Csökkent élıhelyi minıség, izoláció, egyedek 

pusztulása,  

Erdıgazdálkodás Erıforrás-felhasználás, 

ÜHG kibocsátások, 

toxikus kibocsátások 

mezo és mikroklíma 

megváltoztatása, 

talajerózió, talaj-

szénkészletének 

változása, vízháztartás 

megváltoztatása, 

tájkép 

megváltoztatása,  

Élıhelyveszteség, élıhelyi és faji minták 

megváltozása, genetikai állomány 

megváltozása, faji veszteség, egyedek 

pusztulása, invazív fajok megjelenése, élıhely-

fragmentáció és izoláció, ökológiai hálózat 

megváltoztatása  

Ipartelepek/ 

tevékenységek 

Erıforrás-felhasználás, 

területfelhasználás, 

környezeti 

kibocsátások, 

hozzájárulás az 

éghajlatváltozáshoz, 

tájképi változások 

Élıhelyi veszteségek, faji veszteségek, egyedek 

pusztulása, csökkent élıhelyi és faji 

sokszínőség, csökkent ökológiai hálózat 

kapacitás,  

Települések (építés, 

fenntartás/üzemeltetés

) 

Területfelhasználás, 

erıforrás-felhasználás, 

környezeti 

kibocsátások, mezo és 

mikro-klimatikus 

változások, 

vízháztartás 

megváltozása, mikro-

domborzat 

megváltozása, 

mesterséges 

szerkezetek, talaj 

lefedése mesterséges 

felszínekkel, toxikus 

anyaghasználat, zaj és 

Élıhelyi, faji veszteségek, változó genetika 

sokféleség, idegenhonos fajok betelepítése, 

változó faji mintázat, invazív fajok megjelenése, 

egyedek pusztulása, élıhelyi izoláció, csökkent 

ökológiai hálózati funkció 
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rezgés kibocsátás 

Közvilágítás  Fényemisszió, 

bizonyos fajok fény 

általi vonzása, 

elsıdleges és 

másodlagos vonzás  

Faji veszteségek, egyedek pusztulása, változó 

faji mintázat, változó táplálékhierarchia,  

Felszíni vízkivétel Erıforrás-felhasználás, 

ÜHG kibocsátás, 

vízháztartás 

megváltoztatása 

Csökkent élıhelyi funkció, élıhelyek pusztulása, 

egyedek pusztulása, változó faji és élıhelyi 

mintázat 

Vízkivétel felszín alatti 

rétegekbıl 

Erıforrás-felhasználás, 

ÜHG kibocsátás, 

járulékos anyagok 

használata, toxikus 

anyagfelhasználás, 

vízháztartás 

megváltoztatása  

 

Csökkent élıhelyi minıség, változó ökológiai 

feltételek, változó faji mintázat  

 

 

Szennyvíztisztítás   Területfelhasználás, 

erıforrás-felhasználás, 

ÜHG kibocsátás, 

járulékos 

anyagfelhasználás, 

toxikus kibocsátások, 

vízháztartás 

megváltoztatása, 

talajszerkezet 

megváltoztatása, 

Változó élıhelyi és faji mintázat, élıhelyi 

izoláció 

 

Árvízvédelem  Erıforrás-felhasználás, 

ÜHG kibocsátás, 

lineáris felszíni 

létesítmények, mikro-

domborzat 

megváltoztatása, 

vízháztartás 

megváltoztatása, mikro 

és mezoklíma 

megváltoztatása, 

tájképi változtatások 

 

 

Élıhelyi és faji mintázatok megváltozása, 

csökkent élıhelyi minıség, invazív fajok 

megtelepedése, csökkent ökológiai kapcsolati 

háló, élıhelyi fragmentáció és izoláció 

 

 

Terepi sport 

tevékenységek 

Területfelhasználás, 

emisszió, zaj és 

rezgés, zavaró 

Változó élıhelyi és faji mintázat, invázív fajok 

megtelepedése, élıhelyek feldarabolódása és 

izolációja, egyedek pusztulása 
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hatások, talajfelszín 

megváltoztatása, 

lefedése 

 

 

 

 

 

Általános javaslatok a közvetett okok kezelésére:Általános javaslatok a közvetett okok kezelésére:Általános javaslatok a közvetett okok kezelésére:Általános javaslatok a közvetett okok kezelésére:    

 

1. Egységesíteni k1. Egységesíteni k1. Egységesíteni k1. Egységesíteni kell a környezet megóvására irányuló politikákat!ell a környezet megóvására irányuló politikákat!ell a környezet megóvására irányuló politikákat!ell a környezet megóvására irányuló politikákat!    

 

Hogyan lehetséges az, hogy minden környezeti problémához külön politikákat rendelünk - az 

éghajlatváltozáshoz éghajlatpolitikát, a biodiverzitáshoz biodiverzitás-politikát, stb. - miközben 

minden környezeti probléma egy tıröl fakad, a környezeti rendszerek túlzott használatáról, amely 

a túlzott fogyasztásból származtatható. A biológiai sokféleség, az ökoszisztéma szolgáltatások, a 

ZI közös tırıl származó fogalmak, mindegyikük ugyan azt a végsı célt szolgálják. Ezért ideje a 

sokféle ugyanazt egy rendszerben integrálni!  

 

2. A biológiai sokféleség megırzése érdekében három alapvetı feltételt kell teljesíteni:2. A biológiai sokféleség megırzése érdekében három alapvetı feltételt kell teljesíteni:2. A biológiai sokféleség megırzése érdekében három alapvetı feltételt kell teljesíteni:2. A biológiai sokféleség megırzése érdekében három alapvetı feltételt kell teljesíteni:    

 

a. Csökkenteni kell azokat a terheléseket, amelyek környezeti változásokat indítanak el. 

b. Meg kell állítani a természetes élıhelyek területének további csökkentését, és javítani kell 

arányukat. 

c. Javítani kell a térszerkezet természetességén. 

 

a. A terhelések csökkentése érdekében be kell vezetni az erıforrás-felhasználási plafonokat, és 

azokat addig kell csökkenteni, amíg nem találkoznak a környezet rugalmassága által kijelölt 

határokkal. A természetes élıhelyeket mentessé kell tenni a közvetlen emberi behatásoktól, és  ki 

kell zárni a kívülrıl jövı változások lehetıségét (természetesen ez nem a természetes 

folyamatokból következı változásokra vonatkozik).   

 

b. Csökkenteni kell a teljes területfelhasználást a humán célokra, moratóriumot kell hirdetni a 

természetes élıhelyek további csökkenésének megakadályozására. Célértékeket kell kijelölni a 

természetesség javítása érdekében. 

 

c. A zöld infrastruktúra fejlesztésével koherenssé kell alakítani a természeti területek rendszerét, 

és biztosítani kell a meglévı ökológiai hálózat határon átnyúló kapcsolatainak mőködését.  

 

3. Változtatni kell a jelenlegi terü3. Változtatni kell a jelenlegi terü3. Változtatni kell a jelenlegi terü3. Változtatni kell a jelenlegi területhasználati arányokon.lethasználati arányokon.lethasználati arányokon.lethasználati arányokon.    

 

A földhasználat szerkezetét az ország ökológiai adottságaihoz kell igazítani, a földhasználatnak 

meg kell fellelnie a fenntarthatósági kritériumoknak. Jelentısen csökkenteni kell a talajromboló 

szántóföldi kultúrák kiterjedését,és rehabilitálni, rekonstruálni kell a sérült ökoszisztéma 

szolgáltatásokat. 

 

4. Minden területhasználati vonatkozásban javítani kell az ökoszisztéma szolgáltatásokat.4. Minden területhasználati vonatkozásban javítani kell az ökoszisztéma szolgáltatásokat.4. Minden területhasználati vonatkozásban javítani kell az ökoszisztéma szolgáltatásokat.4. Minden területhasználati vonatkozásban javítani kell az ökoszisztéma szolgáltatásokat.  

 

Mindenféle területhasználatnak ki kell alakítani a fenntarthatóságnak megfelelı szabályrendszerét, 
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kritériumait. A területhasználatot kell szabályozni az ártalmas transzportfolyamatok és szerkezeti 

átalakítások megakadályozása érdekében. 

 

Javítani kell az ország erdısültségét, célként kell kitőzni a 30%-os erdısültséget, és az 

erdıállományok természetességi mutatóinak javítását, hogy az erdıállományok legalább 70% 

reprezentálja a hazai fafajokból álló természetközeli erdıtársulásokat. Javítani kell a vizes 

területek arányát, és a velük való okszerő tájgazdálkodást. Javítani kell a gyepek diverzitását, 

egyúttal racionalizálni kell az állattartást. Különösen javítani kell a városi területek ökoszisztéma 

szolgáltatásit tekintettel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási kényszerre, valamint a városi 

környezeti stresszek csökkentése érdekében.  

 

5. Végre meg kell valósítani a biodiverzitás szempontjainak szektorokba történı integrációját5. Végre meg kell valósítani a biodiverzitás szempontjainak szektorokba történı integrációját5. Végre meg kell valósítani a biodiverzitás szempontjainak szektorokba történı integrációját5. Végre meg kell valósítani a biodiverzitás szempontjainak szektorokba történı integrációját    

 

A biodiverzitás-védelem törvényi erejő szabályozására van szükség, annak érdekében, hogy a 

szektorális integráció megvalósulhasson. A törvényben a különbözı szektorokra vonatkozó 

szabályokat kell lefektetni, és átfogó integráló eszközrendszert kell kialakítani a szabályok 

érvényesítése érdekében.  

 

A jelenlegi biodiverzitás stratégiában megjelölt szektorokon túl figyelmet kell szentelni az 

energiagazdálkodásnak, az infrastruktúra létesítésének, a közlekedésnek, és az építészetnek. 

 

Komolyan kell venni a hatásvizsgálati eljárásokat, és azok eredménye szerint kell eljárni a 

fejlesztések kapcsán. Az egyes projekteknél szigorú szempontként kell érvényesíteni a 

biodiverzitás megırzést.  

 

6. Át kell alakítani a jelenlegi támogatási rendszereket, különösen a, területhasználattal, 6. Át kell alakítani a jelenlegi támogatási rendszereket, különösen a, területhasználattal, 6. Át kell alakítani a jelenlegi támogatási rendszereket, különösen a, területhasználattal, 6. Át kell alakítani a jelenlegi támogatási rendszereket, különösen a, területhasználattal, 

erıforráserıforráserıforráserıforrás----használattal, földhasználattal kapcsolatban. használattal, földhasználattal kapcsolatban. használattal, földhasználattal kapcsolatban. használattal, földhasználattal kapcsolatban.     

 

Olyan pénzügyi mechanizmust kell létrehozni a felmerülı feladatok teljesítésére, ahol a 

forrásoknak magából a szabályozott rendszerbıl kell származniuk az átláthatóság érdekében. A 

mechanizmusnak közvetlen visszajelzéseket kell adnia a területek felhasználóinak a környezeti 

teljesítményrıl. A tevékenységeket a szerint kell jutalmazni, vagy büntetni, hogy az mekkora 

pozitív, vagy negatív externáliát termel a társadalom számára. 

 

A különbözı területhasználati módok között csak egyirányú átjárhatóságot kell biztosítani, a 

rosszabb biodiverzitás teljesítmény felıl a jobb irányába. 

 

A természeti erıforrások szükséges mértékő használatát az erıforrások után fizetett használati 

díjjal kell biztosítani. 

 

Csak olyan mezıgazdasági támogatásokat szabad mőködtetni, amelyek nem károsítják a használt 

természeti erıforrást és a biológiai sokféleséget. Ennek értelmében fel kell számolni a 

területhasználat után járó olyan kifizetéseket, amelyek nem járnak környezeti haszonnal.  

 

7. Javítani kell az információgazdálkodást7. Javítani kell az információgazdálkodást7. Javítani kell az információgazdálkodást7. Javítani kell az információgazdálkodást    

 

Hiteles ismeretek kellenek a biodiverzitás állapotok követéséhez.  
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Jelentısen javítani kell a különbözı megtartottságú és használatú területek feltérképezését, 

használati módjának rögzítését, a hatások analízisét. Ennek minden területhasználóra ki kell 

terjednie. Egységes adatfelvételi és információs rendszert kell létrehozni, a használható lépték 

meghatározása mellett. 

 

 

 

Hogyan viszonyul a felvázolt feltételrendszer az EU biodiverzitás stratégiájához?Hogyan viszonyul a felvázolt feltételrendszer az EU biodiverzitás stratégiájához?Hogyan viszonyul a felvázolt feltételrendszer az EU biodiverzitás stratégiájához?Hogyan viszonyul a felvázolt feltételrendszer az EU biodiverzitás stratégiájához?    

    

A biodiverzitás stratégia továbbra sem tárja fel a biológiai sokféleség hajtóerıinek rendszerét, 

nem ismeri el, hogy a csökkenés legfıbb oka a túlzott környezethasználat, amely a fogyasztásból 

és a gazdasági növekedésbıl származik. A stratégia fenntartja azt a kettıs szerkezetet, amely 

szerint szabályozatlanok maradnak az erıforrás használatok a legtöbb területhasználat esetében. 

A mezıgazdasági területek környezethasználatát a CAP keretein belül kívánja javítani, 

maximalizálva az agárkörnyezetvédelmi intézkedések alá vont területeket. Ugyanakkor nincs szó 

arról, hogyan lehet jobb környezeti teljesítményt biztosítani azokon a területeken, amelyek nem 

tartoznak ezen intézkedések alá. Az erdık esetében is csak részleges területi kiterjedése lenne a 

fenntartható erdıgazdálkodás gyakorlatának, ráadásul mindkét esetben fennmarad az a 

támogatási mechanizmus, amely a környezetromboló tevékenységek megengedésébıl, annak 

hasznaiból szedi a forrásokat a kompenzációhoz.  

 

Semmilyen megalapozása nincs annak, hogy vajon milyen területi kiterjedésben kellene biztosítani 

ezt a kettıs használatot, vagyis a jó gyakorlatot mekkora területen kellene folytatni ahhoz, hogy a 

stratégia fı célját elérje. Nem világos, hogy erre mennyi forrást kellene biztosítani, és annak mi 

képezné a fedezetét. Avagy, ahogyan eddig is a rendelkezésre álló források szabnák meg, hogy 

mekkora a lehetıség a jobb gyakorlat folytatására.  

 

Szintén megalapozatlan a 15%-os helyreállítást elıíró szám is. Mit jelent a degradáció egyáltalán? 

Milyen ökoszisztémákat, milyen célállapotba kellene juttatni, mennyi idı alatt lehetséges ez, 

milyen forrásokat igényelne, és honnan lesznek ezek a források? Hol vannak a célszámot 

megalapozó felmérések?  

 

A stratégia aligha számol a már megindult degradációs folyamatokkal. Az éghajlatváltozás 

bizonyára nem torpan meg egyik napról a másikra, de ha más irányt venne, az sem lenne kedvezı 

a biodiverzitás, vagy alkalmazkodás szempontjából. A megindult változások lecsengése még akkor 

is hosszú idıt venne igénybe, ha holnaptól az ember mindent példaadóan végezne. A dolgok 

tehetetlensége még sokáig hanyatlásban tartja majd a biológiai sokféleséget, így aligha reális 

azzal számolni, hogy néhány partikuláris és erıtlen intézkedés képes lenne akárcsak megállítani a 

romlást mutató tendenciákat.  

 

Az invázív idegen fajok (IAS) elleni küzdelem meghirdetése mellızi a rendszerszemléletet. Az 

idegen fajok betelepedése okkal folyik. Az okok sokrétőek, és összekapcsolódnak az 

éghajlatváltozással, a generalista fajok jobb elterjedési esélyével, a növekvı világkereskedelemmel 

és mobilitással. Ezen okok kezelése nélkül a küzdelem csak hozzájárul a problémák 

kiterjesztéséhez, ráadásul megváltoztatja azt a választ, amelyet a természet maga talál ki a 

kialakult helyzetre.  
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Hiteltelen az Európai Unió globális szerepvállalása a biológiai sokféleség megırzésében, amikor is 

az európaik élelmiszer-, és faipari fogyasztásának fedezéséhez felhasznált földterület 58%-a 

külföldrıl származik, illetve egy európai átlagpolgár ilyen jellegő területfelhasználása 1.3 ha. Ezek 

az utóbbi években csak növekvı tendenciát mutatnak, amiben különösen jelentıs szerepet jut az 

agroüzemanyagok fogyasztásnak (Europe s land import dependency, SERI tanulmány, 2011). 

Hasonlóan, a fosszilis energiahordozóktól, és számos anyagféleségtıl való importfüggıség is arra 

vall, hogy az Unió fogyasztási igényeinek kielégítése a globális környezet romlása árán valósul 

meg.  

 

Az Unió Stratégiájának egyik régi-új eleme a zöld infrastruktúra kialakítása, amely az 

ökoszisztéma-szolgáltatások helyreállítását célozná. A ZI lehetıséget nyújt arra, hogy egy 

integráló eszköz jöjjön létre a természet és környezetvédelmi célkitőzések teljesítésére. A ZI a 

meglévı kezdeményezésekkel átfedést mutat, mivel a ZI része lenne a NATURA 2000 hálózat, és 

ennek mentén a legkülönbözıbb védelmi státuszt élvezı területek. Ami a szokásoson túl mutat, 

hogy a ZI része lenne minden más olyan terület, amely nem védett, de közel áll a természeteshez, 

a helyreállításra, vagy zöldítésre utaló tevékenységek folynak, vagy legalábbis nem szenved olyan 

emberi tevékenységektıl, amelyek jelentıs kárt okoznának a tágabb környezetükben.  

 

Értelemszerően azok a területek nem tartoznának a ZI rendszerében, ahol a környezetet 

jelentısen károsító tevékenységek folynak, és ebben az esetben nem sok hozzáadott érték 

születik a meglévı rendszerekhez, hiszen a terhelések eddig is, és ezután is, a szabályozatlan 

területekrıl származtak.   

 

Javaslatok a közvetlen okok kezeléséreJavaslatok a közvetlen okok kezeléséreJavaslatok a közvetlen okok kezeléséreJavaslatok a közvetlen okok kezelésére    

 

Területfelhasználásra vonatkozó javaslatok:Területfelhasználásra vonatkozó javaslatok:Területfelhasználásra vonatkozó javaslatok:Területfelhasználásra vonatkozó javaslatok:    

 

A biodiverzitás állapot javításának a legfontosabb feltétele, hogy minél több terület maradjon meg 

a természetes állapotban. A természetes állapot egyrészt az emberi közvetlen behatás hiányát, 

másrészt az élıhely vázszerkezetének az ökológiai feltételeknek megfelelı megtartását, 

harmadrészt a genetikai kapcsolatok más élıhelyekkel való meglétét jelenti. Közvetett emberi 

behatás itt is érvényesül, de amíg az nem változtatja meg a vázszerkezetet, addig az nem 

tekinthetı jelentısnek. Fontos kérdés a kiterjedés, méret is, de világossá kell tenni, hogy 

akármilyen kis fragmentum is többet ér, mintha azt bekebelezi a használat.  

 

A fragmentumok védelme több szempontból is elengedhetetlen, és ezt alátámasztja a zöld 

infrastruktúrával kapcsolatos törekvés is.  

 

A fragmentumok felszámolásának legjelentısebb forrása a birtokok egyesítése. Marginalizált 

vidéki területeken számos olyan terület van, amelyet azért mővelnek, mert túl apró ahhoz, hogy 

szántani lehessen, vagy arra támogatást legyen érdemes igényelni. Az is általános, hogy ezek a 

területek nagyon alacsony aranykorona értékkel rendelkeznek, ellenkezı esetben kicsinységük 

ellenére hasznosítják valamilyen céllal.  

 

Ilyen területeken a földhivatalok a határok ellenırzése során gyakran felszólítják a tulajdonost a 

mővelés elmaradása miatt. Szerencsés esetben ilyenkor a tulajdonos mővelési ágat vált a 

szántóból a rét ágba (ha hajlandó kifizetni ennek a díját), rosszabb esetben felszántja a már több 
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évtizede parlagon hagyott szántót. Az ilyen beavatkozások több éves, évtizedes szukcessziót 

semmisítenek meg, miközben semmi gazdasági hasznot nem hoz, sıt még erıforrásokat is 

pazarol, és a környezet is szennyezi. Ráadásul a nyitott felszín utat nyit az invázív fajok 

betelepülésének is.  

 

Ilyenkor arra sincsenek tekintettel, hogy milyenek a terepadottságok, és erózióra hajlamos 

helyeken történnek meg a beavatkozások, amelyek csak halmozzák a környezeti károkat.  

 

A bírtok-egyesítések azt a célt szolgálják, hogy nagyobb táblaméreteket lehessen kialakítani, 

amelyek alkalmasak a gépekkel történı mővelésre, és a támogatások igénylésére. Ez a 

fragmentumok felszámolásához vezet.  

 

Javaslat: az ilyen fragmentált területeken lehetıvé kell tenni, hogy a tulajdonosok azért kapjanak 

támogatást, mert a köz javára a természetes állapotban tartják fenn a területet.  

 

Egy másik kártékony gyakorlat bizonyos földterületek „rendbetartásának” megkövetelése. Ezek 

jelentısebb kiterjedéső olyan területek, amelyek egy-egy tulajdonoshoz kerültek, amelyeken nem 

lehet nyereségesen gazdálkodni, és amelyen a haszonszerzést a területalapú támogatás biztosítja. 

Ezek többnyire gyepterületek, amelyeket még extenzív állattartásra sem használnak. A földalapú 

támogatások követelményrendszere miatt ezeknek a területeknek a rendbetétele a gyepek 

szárzúzását jelenti. Sajátos módon ez még ráadásul természetvédelmi gyakorlat is. A szárzúzás 

rendkívül súlyos károkozás, valójában természetrongálás, amelyet nem büntetnek, hanem 

támogatással jutalmaznak. A szárzúzó közvetlen módon élılények tömegét pusztítja el, ráadásul 

homogenizálja, egyveretővé teszi a felszínt, megszüntetve a mikromozaikosságot, amely alapvetı 

feltétele a sokféleségnek.  

 

Érdekes gyakorlat az is, amikor a földek használatát a támogatás teszi anyagilag elviselhetıvé. A 

csekély haszon reményében ilyenkor akkor is mővelik a földet, ha a mővelés és eredmény EROEI 

értéke negatív. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy több energiát viszünk be a rendszerbe, mint 

amennyit onnan képesek vagyunk kinyerni, de a veszteségeinket fedezi a támogatás. Pl. egy 

nagyon kis produkciójú száraz gyep kaszálása, a takarmány begyőjtése és szállítása több energiát 

emészt fel, mint a takarmányból hasznosítható energia. Ha csak közvetlen anyagi szemlélettel 

nézzük a dolgot, akkor azt látjuk, hogy a támogatás lehetıvé teszi, hogy egy erıforrás-pocsékoló 

és környezetszennyezı folyamatot tartsunk fel, amely negatívan hat az ökoszisztéma 

szolgáltatásokra és a biológiai sokféleségre.  

 

 

 

A természetes éA természetes éA természetes éA természetes élıhelyek koherenciájának javítása: lıhelyek koherenciájának javítása: lıhelyek koherenciájának javítása: lıhelyek koherenciájának javítása:     

 

 

Tekintettel az éghajlatváltozás tényére, és a hazánk területén tapasztalható pozitív idıjárási 

anomáliára, elengedhetetlen az élıhelyi koherencia javítása, vagyis az izolációs akadályok és 

távolságok leküzdése. Ennek legkézenfekvıbb módja az élıhelyek rehabilitációja és a megfelelı 

koherencia biztosítása.  

 A következı tevékenységek beépítése a fejlesztéspolitikába, operatív programokban 

nélkülözhetetlen:  
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Az élıhelyek koherenciájának növelése élıhelyi rehabilitáció által 

 

Az élıhelyek koherenciájának növelése újabb zöldfelületek létesítésével 

 

A természetes génkicserélıdés feltételeinek a javítása 

 

A természetes zöldfolyosó rendszer stepping stone elemeinek növelése 

 

Az un. Zöld infrastruktúra (EU Biodiverzitás Stratégia) elemeinek kialakítása 

 

A természetes génkicserélıdés feltételeinek a javítása a városok izoláló hatásának enyhítésével 

 

A természetes zöldfolyosó rendszer refugium jellegő stepping stone elemeinek megóvása 

pufferzónák és az invazív fajok távol-tartásával. 

 

A talajdegradáció csökkentése a deflációs és erózió csökkentése, valamint az állandó 

felszínborítottság biztosítása által.  

 

Az éghajlatváltozás következményeihez való jobb alkalmazkodás elısegítése a városi zöldfelületek 

bıvítése és javítása által, lélegzı, biológiailag aktív felületek növelése a városokban 

 

A zöldfelület növelésével a stresszfaktorok (zaj és rezgés, levegıszennyezés) csökkentése 

 

A stresszt okozó tevékenységek mérséklése 

 

Vízháztartás javítása, és az állandó vízborítottságú területek számának és kiterjedésének növelése  

 

A területek több funkciós, biodiverzitás barát használatának, pl. ártéri gazdálkodás, elımozdítása 

 

Vizek természetes mederalakulatainak helyreállítása. 

 

Az éghajlatváltozás következtében szeszélyessé vált csapadékeloszlás következményeinek  – 

aszály, árvizek – rugalmas kezelése folytonosan funkcionáló árapasztók segítségével 

 

Alacsony aranykorona értékő szántóterületek mővelési ágváltozásának elımozdítása 

 

A területek mozaikosságának elımozdítása 

 

Az energiafelhasználás csökkentését elımozdító projektek támogatása a mezı és 

erdıgazdálkodás területén (EROIE értékek javítása)  

 

A fényszennyezés, az energiafelhasználás valamint a rovarok vonzásának jelentıs csökkentése, a 

másodlagos tápláléklánc kialakulásának megakadályozása, a biodiverzitásbarát világításkultúra és 

termékspektrum kialakítása révén.  

 


