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A mezőgazdasági élőhelyek biodiverzitás változása I. 

Németországi vizsgálatok a repülő rovarok 
76 %-ának  elvesztése egy emberöltő alatt 

Rovarbiomassza változása 1989-20131 Mezei madárfajok állományindexének 
(FBI) változása 1970-20152  

5 évtizede tartó folyamatos csökkenés, 
korábban gyakori fajok eltűnése 

A Föld rovarfajainak 40 %-a 
kipusztulhat a következő évtizedekben3  



A mezőgazdasági élőhelyek biodiverzitás változása II. 

 A mezőgazdasági élőhelyekhez 
kötődő madárfajok állományindexe 
csökken4 

- 30 % 

- 75 % 

 A mezei nyúl hasznosítása 75 %-kal 
csökkent az utóbbi évtizedekben5 

 Az egyre aggasztóbb trendeket 
növekvő társadalmi érdeklődés 
követi, pl. 2018. évi méhpusztulás 



A mezőgazdasági biodiverzitás csökkenésének 
valószínűsíthető okai 

• Általános élőhelyi átalakulás:  25 %-kal kevesebb gyep és szántó, több 
beépített terület és erdő. A hasznosított mg-i terület aránya nő. 

• Intenzifikáció erősödése:  

– növekvő mezőgazdasági input (műtrágya; növényvédőszer használat) 

– Technológia hatékonyságnövekedése (pl. betakarítás sebessége, fóliás 
bálázás, élőhelyátalakulások, mediterrán példa: olivabogyó betakarítás) 

• Termesztett növénykultúrák körének szűkülése (vetésterület legalább ½-e 
őszi búza-kukorica-napraforgó) 

• Klímaváltozás 

• Szegély-élőhelyek eltűnése (SAPS?) 

 Növényvédőszerek értékesítése 
2000-20146  



Megoldás: a Közös Agrárpolitika (?) 

• Jelentős források: a teljes EU költségvetés 38 %-a 
• A magánhasználatban álló területek természetvédelmi szempontú használatának kijelölt 

támogatási eszköze – INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS, melyben a biodiverzitás védelmének 
szempontjai is meg kell, hogy jelenjenek 

• A KAP a mezőgazdasági földhasználat egyik legjelentősebb hajtóereje – HU MG-i 
bevétel 50 %-a 

• Jó program – esély az eredményre, rossz program – a negatív folyamatok erősítése 
 

 KAP támogatások aránya a mezőgazdasági bevételből 
 



A KAP közvetlen kifizetéseinek természetvédelmi szempontú 
értékelése I. 

Kölcsönös megfeleltetés – A KAP és a közösségi irányelvek összekapcsolása 
– az irányelvekkel kapcsolatos információk eljutnak a földhasználókhoz 

Zöldítés – 2015-től: A közvetlen kifizetések 30 %-a, Terménydiverzifikáció: 
Állandó gyepterület védelme;  

Ökológiai célterületek kialakítása:a szántók 5 %-án a biodiverzitás számára 
kedvező földhasználat kialakítása kötelező 

 

24% 

42% 

31% 

3% 

A főbb EFA típusok8 

Parlag

N-kötő növények

Másodvetés

Egyéb

Kb. 500.000 ha ökológiai célterületre történt kifizetés 
A parlagterületek bizonyosan kedvezőek 
 Nitrogénmegkötő növények, másodvetés? 

Az ökológiai célterületek max. 50 %-ának lehet 
kedvező hatása a biodiverzitásra 

49% 

15% 

32% 

4% 
Nitrogénmegkötő növények8 

Lucerna

Zöldborsó

Szója

Egyéb

2017-től változó szabályozás az EFA-k növényvédőszer-használatára 



Nem termelő beruházások mezőgazdasági 
területeken: földhasználat váltás  
 
Gazdálkodói érdeklődés hiánya, melynek 
okai: 
• Anyagi érdekeltség hiánya 
• Nehézségek más kifizetésekkel (pl. 

AKG) való illesztéssel 
• Tudás, technológia hiánya  

 
Az érdeklődés hiánya jól jellemzi a 
mezőgazdasági szereplők jelenlegi 
elkötelezettségét a termelés intenzitása 
mellett. 
 
Vajon mi az oka, hogy a gazdálkodók nem 
lépnek a kedvező földhasználati módok 
irányába? 

A KAP vidékfejlesztési támogatásainak természetvédelmi szempontú 
értékelése 
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intenzív és magas integrált AKG intenzitású szántó agrár UTM
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Az AKG intézkedések biodiverzitásra gyakorolt hatásainak értékelése 

A biodiverzitás csökkenés csak a jól célzott AKG 
intézkedésekkel lassítató4 -  
különösen, ha azok más természetvédelmi 
intézkedésekkel (LIFE) összehangoltan működnek 

Az AKG a KAP legjelentősebb 
biodiverzitás megőrző eszközeként kerül 

említésre, mégis:  
 

A nem célzott AKG intézkedések 
hozzájárulhatnak a gyors biodiverzitás-
vesztéshez4 

 



A KAP potenciális (+ és - ) hatásai összefüggnek a 
felhasznált források mennyiségével 

43% 

18% 

32% 

4% 

1% 

2% 0% 

39% 

Közvetlen kifizetések
Zöldítés
Vidékfejlesztési források
Horizontális AKG
Zonális AKG

A KAP biodiverzitásra gyakorolt hatásai a közvetlen 
kifizetések  elemzése nélkül nem értelmezhetők: 
+ művelés felhagyásának megelőzése (?) 
-  erőltetett művelésben tartás (?) 
- nem támogatható területek művelésbe vonásának 
igénye (?) 
- hozzájárulás a termelés intenzívebbé válásához (?) 

 
Lehet úgy KAP Stratégiai Tervet készíteni, hogy a 
potenciális negatív externáliákat nem értékeljük? 

A gazdálkodók környezettudatosságában elmaradt a 
várt áttörés10,11 

 
 



Tanulságok a mezőgazdasági biodiverzitás változása 
tekintetében 

• A biodiverzitás csökkenés egyre aggasztóbb és egyre több embert érdekel 

• Az okok közt helye van a mezőgazdasági termelés intenzitás- változásnak 

• Három KAP költségvetési cikluson keresztül folyamatos biodiverzitás 
csökkenés=források kis része szolgálja a természeti sokféleség megőrzését 

• Felméretlen a KAP kifizetéseinek közvetett negatív hatása az agrár-
biodiverzitásra = e nélkül elképzelhetetlen a KAP Stratégiai Terv készítése 

• A magas környezeti vállalások priorizálása – és megfelelő térmértékű támogatása 
– nélkül a csökkenés nem lassítható: nem tehetjük meg, hogy a magasabb 
vállalásokat tévő gazdálkodókat nem juttatjuk kifizetéshez 

• A gazdálkodói döntések elemzése nélkülözhetetlen: nem találjuk az utat az 
intenzifikáció ellensúlyozásához – elengedhetetlen a környezeti közjavak 
közvetlen gazdálkodók felé történő kommunikációja 

 

Mélyre ható változtatás nélkül a mezőgazdasági biodiverzitás további csökkenése a 
gazdasági célok hátráltatója és összességében a jövő kockázati tényezője. 



Köszönöm a figyelmet! 
toth.peter@mme.hu 
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