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és azok hazai vonatkozásai
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Conference on Biodiversity: Science and Governance, 
Paris, 2005

• „Since 1988, the IPCC has brought about a scientific 
consensus on the reality and significance of global warming.
We need a similar type of mechanism for biodiversity. I 
hereby call on all scientists to join forces in order to set up a 
world-wide network of experts...”  (Jacques Chirac, 2005)



Secretariat (including Technical Support Units)
facilitate and support process

Multidisciplinary Expert 
Panel (MEP) Responsible for the 

scientific and technical functions of the 
work programme

Bureau Responsible for 

overseeing the administrative
functions of IPBES

Plenary: Decision-making body 

Responsible for the overall work programme, working through Bureau and MEP

Task forces on capacity-building, 

knowledge and data, and indigenous 

and local knowledge

Expert groups for 

assessments, policy support 

tools and other studies 

Az IPBES felépítése
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IPBES globális felmérés

• Kormányközi testület.

• Tudományos konszenzus.

• Három év, 50 ország, 145 + 310 szakértő. 

• 15.000 tudományos és kormányzati forrás

• az őshonos és a helyi ismereteket (hagyományos ökológiai tudás)

•➔megkerülhetetlen dokumentum





IPBES globális felmérés

• büszkék lehetünk, erős a 
magyar részvétel, Molnár 
Zsolt, Török Katalin, Kelemen 
Eszter, Czúcz Bálint… 

• „a tudomány nem elég”

• Kőrösi Levente, Báldi András



IPBES globális felmérés

• 1 millió faj kihalása várható

• Háziasított emlősfajták 9%-a tűnt el 

• Aichi Biodiverzitási Célok közül mindössze négy egyes elemei 
teljesülhetnek

• A mezőgazdaság 300%-al, az ipari fa felhasználás 45%-al nőtt

• A műanyagszennyezés 10x nőtt, évente 400 mt nehézfémet, 
mérgező iszapot, stb ürítenek a világ vizeibe

• Földhasználat, klíma, invázió, túlhasználat, szennyezés



Megoldás: radikális átalakítás a gazdaságban, 
világnézetünkben, viselkedésben (transformative change)

• Furcsa értékrend van most: repülés áfája nulla. 

• 8,7 mrd USD biodiverzitás megőrzésre.

• 360 mrd USD fosszilis iparra.

• Közpénzeket a környezeti kárt okozó tevékenységekről 
átirányítani.

• Viselkedést, értékrendet meg kell változtatni.

• Táplálkozást meg kell változtatni.





• Új értékrend (élelmiszer, gyógyszer, egészség)
• Tudás, kutatási eredmények kulcsszerepe
• Leblokkolt/átalakult a gazdaság és a viselkedés
• Annyi pénz van, amennyi csak kell: USA 1,9 trillió USD, 7300 milliárd 

ft gazdaság-újraindítási alap

• Demonstrálva van a társadalmi-gazdasági rendszer átalakításának 
lehetősége



Köszönöm a figyelmet!

• Ipbes magyar honlap: https://ipbes.ecolres.hu/

• Természetvédelmi Közlemények cikkek

•Átfogó értékelés összefoglalója magyarul

https://ipbes.ecolres.hu/

