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Mi az a „biológiai sokféleség”? 

A földi élet sokszínűsége, vagyis:

• az élőhelyek és 

• a fajok változatossága,

• a fajokon belüli – genetikai –
sokféleség 

Az élet alapja, 
a bioszféra immunrendszere



Magas biodiverzitás = stabilabb, ellenállóbb 

rendszer



Mit ad nekünk, miért fontos a biodiverzitás?

Biológiai erőforrások

Táplálékforrás: 

kb. 5000 tápláléknövény (ma már csupán 20 faj adja az 

emberiség növényi táplálékának 80%-át!)



Gyógyszeralapanyag:

a világ 150 legfőbb gyógyszeréből 118 növényi hatóanyagú



Mezőgazdaság:

genetikai sokféleség  - betegségek, 

kártevők elleni védekezés 



A biodiverzitás a mezőgazdasági 

termelés alapja

• a talaj a mezőgazdasági termelés 
nélkülözhetetlen élő közege, 
élőlény milliárdjainak együttélése. 

• a mezőgazdasági területeket 
átszelő cserje- és fasorok fontos 
élőhelyek 

Élőhely-biztosítás



Faanyag: 

építőanyag, papír, bútor



Még nem azonosított biológiai erőforrások: 

„biokalózkodás”



• Tiszta levegő

• Tiszta ivóvíz

• Termékeny talajok

• Tápanyagkörforgás

• Vizek öntisztulása

• Éghajlat-szabályozás 

• Vízkészlet szabályozás, 

áradások elleni védelem

• Energia (fosszilis energiahordozók)

• Beporzás

Na és mit ad nekünk még?



Társadalmi hasznok

• Kutatás, oktatás

• Rekreáció, turizmus

• Kulturális értékek

• Technológiai innovációkhoz 

ötlettár

És még?



Gazdasági hasznok

• Gyógyszercégek bevételének (kb. 640 milliárd USD/év) 25-50%-a 
genetikai erőforrásokból származik

• Biotechnológiai ipar bevételének (70 milliárd USD/év) jelentős 
része (enzimek, mikroorganizmusok)

• Mezőgazdaság

Vetőmagok és szaporítóanyagok (30 milliárd USD/év)

Dísznövény ágazat: 30 milliárd USD/év

Na és még?



• A vadon élő virágos növények 90 %-a függ az állati beporzástól 
(élelmiszernövényeink 75 %-a)

• A világon: > 20 000 méhfaj

Magyarországon: > 700 vadméh faj

• Az állati beporzástól függő mezőgazdasági termények becsült 
értéke: közel 600 milliárd USD/év

• EU-ban a rovarbeporzás becsült értéke: 15 milliárd €/év



Mindezek a természet ajándékai,

az „ökoszisztéma szolgáltatások”



A biodiverzitás drasztikus mértékben hanyatlik



IPBES világjelentés 2019  

• 1 millió állat- és növényfajt fenyeget a 

kipusztulás veszélye:

kétéltűek 40%-át

rovarok 10%-át

• Az őshonos fajok egyedszáma 20%-kal 

csökkent a szárazföldi 

élőhelytípusokban az utóbbi 100 évben.

Forrás: IPBES* világjelentés 2019

*IPBES: A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások  kormányközi tudománypolitikai platformja



• Szárazföldi élőhelyek több mint 75%-át 

jelentős mértékben megváltoztattuk.

• Édesvízi élőhelyek több mint 85%-a 

eltűnt.



• Mezőgazdasági növénytermesztés értéke

háromszorosára nőtt 1970 óta.

• Éves fakitermelés 45%-kal nőtt.

• Szárazföldi területek 23%-án csökkent a

termelékenység.

• Haszonnövényeink 75%-át elveszítettük,

háziasított emlősfajtáink 9%-a kipusztult

2016-ra, további 1000 fajta van veszélyben.

Forrás: Internet



• A beporzók hiányából adódó terméskiesés elérheti az évi

577 milliárd dollárt.

Forrás: Internet



• Idegenhonos inváziós fajok: észlelési 

adatai 1980 óta 40 %-kal nőttek 

világszinten, földünk 1/5-ét fenyegeti 

növényi/állati invázió.

• Duplájára nőttek a városi területek 

1992 óta.

→ Az ökoszisztéma-szolgáltatások éves 

becsült értéke 125-140 billió USD - a 

globális GDP másfélszerese.



A biodiverzitás drasztikus csökkenésének okai

1. A földhasználat változása

2. Vadon élő fajok túlhasznosítása, kereskedelme

3. Éghajlatváltozás

4. Szennyezés

5. Inváziós idegenhonos fajok terjedése



Mi az a pont ahol már visszafordíthatatlan?



Magyarország biológiai sokfélesége még 

mindig egyedülálló

• Kárpát-medence: több klímahatás találkozási területe → gazdag, 

mozaikos élővilág

• Pannon biogeográfiai régió (hazánk kiemelkedő felelőssége!)

• Kb. 42 000 állat és 2 200  magasabb rendű növényfaj



Forrás MME

Vajon akkor itthon nincs is probléma? 



Mi a megoldás???

Gyökeres változásra van szükség 

Közös felelősségünk:

nemzetközi szinten

országok szintjén: kormányzat és üzleti szektor

egyének szintjén



„Emberi” megoldások vagy újabb problémák?

„Inkább kitalálok valamit, csak az igényeimből ne kelljen 

leadnom.”



Amit mi magunk is megtehetünk:

• Odúk, 

• Sárgyűjtőhely fecskéknek

• Rovarhotel, beporzóbarát kert



Beporzók a kertünkben:
www.okologia.mta.hu/beporzok-a-kertunkben

http://www.okologia.mta.hu/beporzok-a-kertunkben


• Adatgyűjtés: vadonleso.hu 



• Őshonos növények ültetése,  

• Komposztálás, talajtakarás mulccsal, növényvédőszer-

csökkentés

• Ne telepítsünk inváziós fajokat, megunt egzotikus állatot ne 

engedjünk szabadon

• Szemétszedési akciók a lakóhelyen

• Természetvédelmi szervezetek

• Kirándulásnál tartsuk tiszteletben a természetet



Amivel mi tudjuk a pedagógusokat segíteni:



www.termeszetem.hu

Országos KEHOP 

természetvédelmi 

program 

(NÖSZTÉP):

http://www.termeszetem.hu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Kép: Greguss László Géza

Kép: Greguss LG

http://www.biodiv.hu/

http://biodiv.kvvm.hu/

