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HÁTTÉR

Globális

• 2020 utáni globális biológiai sokféleség 
megőrzési keretstratégia (készülőben)

EU

• Európai Unió 2030-ig szóló biológiai sokféleség 
stratégiája

Hazai

• 2030-ig szóló Nemzeti Biodiverzitás Stratégia

• 2021. okt. 12-én AM HÁÉ elfogadta!

2015-2020 
közötti Nemzeti 

Biodiverzitás 
Stratégia

Biológiai 
sokféleség 

egyezmény 15. 
konferenciája 

(1. szakasz 
múlt héten)



NEMZETKÖZI HÁTTÉR

Biológiai sokféleség egyezmény 
15. konferenciája (CBD COP-15)

• 1. szakasz – 2021.okt.  11-15. online →
Kunming Nyilatkozat

• 2. szakasz – Kunming, Kína, 2022. április 25. –
május 8. → Globális biodiverzitás-megőrzési
keretstratégia elfogadása



EURÓPAI UNIÓS KERET

EU 2030-ig szóló biodiverzitás 
stratégiája

Végrehajtással kapcsolatos rendelkezések 
folyamatban/véglegesítés előtt: 

• Definíciók, pl. öreg erdő, védett,szigorúan 
védett terület

• Uniós útmutató és kritériumok uniós védett 
területek kijelöléséről, természetközeli
erdőgazdálkodásról, nemzeti felajánlások 
formája 

• Természet-helyreállítási jogszabály



3. NEMZETI BIODIVERZITÁS STRATÉGIA

- Nemzetközi kötelezettség
- Megjelennek a 2015-2020 közötti stratégiában 
tárgyalt fő ágazati kérdések

- Reflektál a főbb EU-s kötelezettségvállalásokra

→ Új kérdéskörök a stratégiában:

biodiverzitást veszélyetető szennyezések 
(növényvédő szerek, mg-i termés és 
teljesítménynövelő szerek), új génkezelési 
technikák, beporzók, klíma-biodiv összefüggései, 
települési zöld infrastruktúra Fotó: Greguss LG



Helyzetértékelés 
(főbb hazai 
jellemzők, 

tendenciák)

SWOT elemzés

STRATÉGIA
3 stratégiai terület

19 célkitűzés

50 cél

intézkedések

indikátorok

Források 
azonosítása a 
megvalósítás 
támogatására

Nyomon követés:
Közbenső (2025)

+
Időtáv végén



HELYZETÉRTÉKELÉS

1. Élőhelyek és fajok védelme, valamint az élőhelyek kezelése és helyreállítása: 

Természetes és természetközeli területek; Élőhelyek és fajok állapota;

Védelem alatt álló területek kezelésének tervezése; Élőhelyek helyreállítása; 
Kereskedelem által veszélyeztetett fajok; Természeti értékek bemutatása

2. Ökoszisztéma-szolgáltatások, zöld infrastruktúra hálózata

3. Idegenhonos inváziós fajok

4. Mezőgazdaság: 

Beporzók; Ökológiai gazdálkodás által érintett területek; Talajvédelem; 
Növényvédő szerek használata; Genetikailag módosított

szervezetek; Genetikai erőforrások

5. Erdőgazdálkodás

6. Vadgazdálkodás

7. Halgazdálkodás

8. Vízgazdálkodás



A STRATÉGIA TERÜLETEI

II. A biológiai 
sokféleség 

fenntartható 
használata és a 

hasznok 
megosztása

III. A végrehajtást 
támogató eszközök és 

megoldások

I. A biológiai 
sokféleséget 

fenyegető 
veszélyek 

csökkentése



I. STRATÉGIAI TERÜLET

1. Védelemben részesülő területek koherens 
hálózatának kialakítása

• 30%

• Összeköttetések fejlesztése

• Élőhelyek és természeti értékek állapotának hatékony 
fenntartása és fejlesztése (kez. tervek, fenntartási 
tervek)

2. Leromlott ökoszisztémák helyreállítása

• Natura 2000 Prioriztált Intézkedési Terv alapján 
helyreállítás legalább 34.000 ha vizes élőhely, 35.000 
ha állandó gyep, 136.000 ha erdei ökoszisztéma 
esetében



3. Kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű fajok helyzetének 
javítása

• Kedvezőtlen, ill. rossz helyzetű közösségi jelentőségű fajoknál nem 
romlik, 30% eléri a kedvező helyzetet

• Nem közösségi jelentőségű fajoknál tv-i helyzet javítása

• Nem védett kulcsfajok körének megállapítása, tv-i helyzet javítása 

4. Inváziós idegenhonos fajok

• Állományaik visszaszorítása és további terjedés megakadályozása

• Újonnan megjelenők hazai megtelepedésének megakadályozása

Kép: Kisné dr. Fodor L



5.Kereskedelmi célú hasznosítás által veszélyeztetett fajok védelme

• Illegális kereskedelem visszaszorítása

• Vadon élő fajokkal folytatott  kereskedelem fenntarthatóságának 
biztosítása

6. Biodiverzitást veszélyeztető szennyezések csökkentése

• Kémiai növényvédő szerek használatának és kockázatának csökkentése, 
valamint a legveszélyesebbek visszaszorítására irányuló intézkedések

• Külső és belső élősködők elleni szerek hatásspektrumának, 
fajspecifikusságának javítása, használatuk csökkentése (kutatás, 
szúnyoggyérítés)

• Termés és teljesítménynövelő szerek környezetterhelésének csökkentése

Kép: Greguss  LG



7. Genetikailag módosított szervezetek

• Mezőgazdaság GMO-mentességének megőrzése

• A GMO-k nem mezőgazdasági célú felhasználásából eredő környezeti 
kockázatok minimalizálása 

• Új génkezelési technikákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, 
megfelelő nyomonkövetés a negatív hatások megelőzése érdekében

8. Beporzók

• Ismeretek bővítése (pl. vad beporzók monitorozó program 
kidolgozása, elindítása)

• Hanyatlást kiváltó okok megszüntetése

• Beporzók életfeltételeinek javítása

Kép: Internet



9. Klímaváltozás és biodiverzitás megőrzés

• Összefüggések megismerése, kutatása (klímaváltozás hazai élővilágra 
gyakorolt hatásai és kockázatai; a biodiverzitás klímaszabályozásban 
és alkalmazkodásban betöltött szerepe)

• Ökoszisztémák klímaszabályozásban játszott szerepének megőrzése, 
erősítése, valamint ellenálló képesség javítása az alkalmazkodás 
érdekében

10. Fenntartható és mozaikos mezőgazdaság

• Gyepeken kívüli mg-i területek legalább 10%-án magas diverzitású 
tájelemek összefüggő hálózatának biztosítása

• Ökológiai gazdálkodással érintett területek 15%-ra növelése

• Agroökológiai adottságokhoz illeszkedő, fenntartható gazdálkodási 
módok elterjesztése és támogatása (tanácsadói hálózat)

Kép: Greguss  LG



11. Genetikai erőforrások megőrzése, használatukból 
származó hasznok megosztásának biztosítása

• Növényi genetikai erőforrások: ex situ megőrzés; in situ és 
on farm megőrzés (gyűjtés, közreadás)

• Állati genetikai erőforrások: in vitro és in vivo megőrzés

• Hozzáférés, haszonmegosztás (Nagoja)

12. Erdők

• Az erdőtelepítések az ökológiai 
alapelvek figyelembe vételével 
történnek

• Öreg erdők, ritka erdei élőhelytípusok
fennmaradásának biztosítása

• Biodiverziás szempontjából értékes, 
szerkezetgazdag erdőállományok 
területének bővítése Kép: Greguss LG

Kép: Andorkó R.



13. Biodiverzitás megújulását nem veszélyeztető fenntartható vad-
és halgazdálkodás biztosítása

• Természetes és természetközeli területeken

• Vadaskertek és akvakultúra-termelést folytató gazdaságok

14. Fenntartható vízgazdálkodás, vízvisszatartás és ésszerű, 
takarékos vízhasználat elterjesztése

• Természetes vízfolyások ökológiai 
funkcióinak biztosítása a vízi és víztől függő 
ökoszisztémák fenntartása érdekében

• Felszíni és felszín alatti vizek védelme VKI 
szerint, az állapotromlás megakadályozása, 
jó állapot biztosítása

Kép: Greguss  LG



15. Zöldinfrastruktúra elemeinek összehangolt fejlesztése, 
fenntartása és javítása

• ZI hálózat fejlesztése

• ZI hálózat urbánus elemeinek fejlesztése

16. Ökoszisztéma-szolgáltatások 

• Ökoszisztémák kiterjedésének, állapotának 
és szolgáltatásainak értékelése és 
térképezése, a változások nyomon követése

• ÖSZ értékelésével kapcsolatos eredmények 
és szempontok beépítése a 
döntéstámogatási, támogatáspolitikai 
rendszerekbe és az ágazati szakpolitikákba

Kép: Internet



17. Ismeretek bővítése, a megőrzéssel 
kapcsolatos tevékenységek tudományos 
megalapozottágának biztosítása

• Kutatás erősítése (prioritások meghatározása)

• Monitorozás fenntartása és továbbfejlesztése

• Eredmények elemzése és elérhetővé tétele a 
szakmapolitikai döntések tudományos 
megalapozottságának biztosítása érdekében

• Társadalmi tudatosság növelése
18. Szemléletformálás, tudatosság kialakítása 
és elterjesztése

• Társadalmi tudatosság növelése

• Szakmai kommunikáció erősítése az érintett 
ágazatok szereplőivel

Kép: AM Archívum



19. Nemzetközi együttműködés erősítése. 

• Határon átnyúló két- és többoldalú együttműködések erősítése
• Hazánk biodiverzitás-megőrzéssel összefüggő nemzetközi 

szerepvállalásának erősítése (IPBES, Biodiverzitás partnerség)



Forrástípusok:
Hazai

forrás
Európai Uniós forrás Egyéb (pl. 

nemzetközi, 

magánszektor)

Célkitűzések száma és témaköre ERFA/KA ETHA KAP LIFE
Horizont 

Európa
RRF 

1. Védelemben részesülő területek x x x x x

2. Ökoszisztémák helyreállítása x x x x x x

3. Fajok helyzetének javítása x x x x x

4. Idegenhonos inváziós fajok x x x x x

5. Hasznosítás által veszélyeztetett fajok x

6. Szennyezések csökkentése x x x x

7. Genetikailag módosított szervezetek x x

8. Beporzók x x x x

9. Klímaváltozás és biológiai sokféleség x

10. Mezőgazdálkodás x x

11. Genetikai erőforrások x x

12. Erdők x x x

13. Vad- és halgazdálkodás x x x

14. Vízgazdálkodás, vízhasználat x x

15. Zöldinfrastruktúra x x x

16. Ökoszisztéma-szolgáltatások x x x

17. Tudományos megalapozottság x x x

18. Személet-formálás, tudatosság x x x

19. Nemzetközi együttműködés x



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Kép: Greguss  LG


