
Biodiverzitás a fenntartható 
mezőgazdaságért 

 

“We have to innovate and transform agriculture. It is 
fundamental to produce food in a way that preserves the 

environment and biodiversity. Business as usual is no longer 
an option.”  

José Graziano da Silva FAO Director-General 

A biodiverzitás csökkenés nemzetközi tendenciái 
és lehetséges kimenetei 

Zsuzsanna Keresztes 
FAO Regional Office for Europe and Central Asia 

23 May 2019  
Gödöllő, Hungary 



Mi a biodiverzitás a mezőgazdaság és az 
élelmiszertermelés szempontjából? 

• Biológiai sokféleség (genetikai, faji és ökoszisztéma szinten)  

• Termesztett növények és tenyésztett állatok, 

• Természetes erdők, ültetvények 

• Természetes vizek, és akvakultúrában tenyésztett vizi élőlények. 

• A termesztett fajok vad rokonai, 

• “Asszociatív biodiverzitás”, A talajban és a mezőgazdasági termelési 
rendszerben élő organizmusok széles köre melyek támogatják és hozzájárulnak 
ehhez. 

 



Mezőgazdaság és biodiverzitás 

• A mezőgazdasági szektor használja a legnagyobb 
szárazföldi, és víz testeket a földön.  

• A mezőgazdaság a biodiverzitás legnagyobb 
haszonélvezője 

Kihasználhatja / hozzájárulhat megőrzéséhez  

• Vízminőség megőrzése 

• Tápanyag ciklus 

• Talaj kezelés és rehabilitáció 

• Széndioxid megkötés,  

• Élőhely megőrzés, 

• Természetes kártevő szabályozás 

• Beporzás  

A fenntartható kezelés esetén a mezőgazdaság 
hozzájárulhat a fontos ökoszisztéma funkciók 

megfelelő működéséhez. 
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A biodiverzitás hanyatlása a mezőgazdaságban 

 



Az ökoszisztémák változásának fő irányítói:  klímaváltozás, a nemzetközi piacok 
alakulása és a globális demográfiai változások. 

Gazdasági és szociális mozgató rugók: 

• Népesség növekedés és urbanizáció 

 

• Piacok, kereskedelem értékláncok   
• A vásárlói igények jelentősen befolyásolják a termelési láncokat  

• Negatív hatás a biodiverzitásra 

 

• Változó gazdasági, szocio-politikai és kulturális tényezők  
• Megszűnő tradicionális életformák és mezőgazdasági termelési formák 

• Környezetszennyezés, túlhasználat és túltermelés 

• Invazív fajok terjedése 

  

 

A biodiverzitás csökkenésének okai 



Az ökoszisztémák változásának fő irányítói:  klímaváltozás, a nemzetközi piacok 
alakulása és a globális demográfiai változások. 

Környezeti tényezők: 

• Klíma változás 

• Természeti katasztrófák 

• Kártevők, kórokozók és invazív fajok 

Tudományos és technológiai fejlesztések: 

• Új hibridek, nem fenntartható, nagy input igényű termesztési technológiák 

A termelési rendszerek hatásai:  
• Természetes és fél természetes élőhelyek mezőgazdasági célú átalakítása. 

• Talaj és vízhasználati praktikák átalakulása 

• Mezőgazdasági környezetterhelés 

• Túlhasználat és túltermelés 

 

A biodiverzitás csökkenésének okai 



A biodiverzitást veszélyeztető tényezők régiónként 



Ökoszisztéma szolgáltatások használata és kezelése termelési 
szektoronként.  



JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI KIHÍVÁSOK: 
• Csökken: 

• A vadon élő beporzó populáció,  
• Madár denevér és rovar populáció, 
• Talaj egészség, a talajok által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások  
• Házi méh kolóniák 

• Az állatfajok egyre nagyobb része veszélyeztetett. 

• A termesztett növények diverzitása csökken 

• A halállomány közel 1/3 túlhalászott; az édesvízi halak 1/3 
veszélyeztetett faj. 

• Az erdők, legelők, mangrove erdők, és a vízi élőhelyek jelentős 
ütemben csökkennek. 

• A biológiai sokféleség állapotának és tendenciáinak értékelése és 
nyomon követése a mezőgazdaságban nemzeti, regionális és globális 
szinten egyaránt korlátozott. 

 

THREATS:   
- ÉLŐHELY VÁLTOZÁS ÉS 

VESZTÉS,  
- TÚLHASZNÁLAT, 
- KÖRNYEZETSZENNYEZÉS,  
- KÓROKOZÓK, KÁRTEVŐK, 
- MEZŐGAZDASÁGI 

INTENZIFIKÁCIÓ 
- PESZTICID HASZNÁLAT 
- A TÁJKÉPI DIVERZITÁS 

CSÖKKENÉSE, 
- KLÍMA VÁLTOZÁS.  



MIT  TEHETÜNK? 

 
• A biodiverzitás megőrzéséhez fontos a jelenlegi rendelkezésünkre álló információk  

• Jobb adatgyűjtési és rögzítési és elemzési módszerek fejlesztése 

• A fenntartható mezőgazdasági termelést negatívan befolyásoló tényezők megértése és 
hatásuk minimalizálása: 
• Fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása 

• Agro-ökológia 

• Agrár-környezetvédelmi politika fejlesztés a biodiverzitás megőrzése érdekében.   

• A genetikai erőforrások megőrzése 

• A biodiverzitás szerepének promótálása a éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
hatáscsökkentés területén. 

 



A biodiverzitás megőrzése kritikus 
fontosságú a globális kihívások 

megoldásához 
Az emberiség alapvető szükségletei a 
biodiverzitás stabilitásától függenek  és számos 
kihívás veszélyezteti a szükséges erőforrások 
elérhetőségét. 
 
A biológiai sokféleség szerves része az 
ökoszisztémák egészségének.  
elengedhetetlen az élelmiszertermelés 
fenntartható növekedéséhez. 
 
A biológiai diverzitás megőrzése és fenntartható 
kezelése segítheti megválaszolni az 
alultápláltság, klíma változás, élelmiszer és 
vízellátás problémáit. 
 



 
Eszközök 

• A fenntartható mezőgazdaság válasz lehet a biodiverzitás csökkenésének problémáira. 

• Természeti erőforrások megőrzése különböző fenntartható mezőgazdasági megközelítéseken 
keresztül, melyek támogatják a biológiai diverzitást, miközben lehetőséget biztosítanak egészséges 
élelmiszer előállításra kevesebb erőforrás felhasználásával.  

• fenntarthatóság 3 dimenziója (szociális, gazdasági és környezeti)  

• Biológiai sokféleség érvényesítése ,  

• Integrating landscape and seascape approaches into actions,  

• Jogalkotás és joggyakorlat,  

• Genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés 






