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A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és
fenntartható használatának elősegítése, a
fenntarthatóan kezelt erdők megteremtése, az
elsivatagosodás elkerülése, a föld degradációjának és a
biodiverzitás pusztulásának megállítása és
visszaszorítása
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A világ helyzete

Erdők

Füves, gyepes területek
Forrás: http3

40%, fő veszélyeztető forrás
a mezőgazdaság (http1)

1990-2015: 130 millió
hektáros csökkenés;
trópusokon a legjelentősebb;
2010-től a csökkenés üteme
mérséklődött (0,18%-0,08%);
nőtt a védett erdők
kiterjedése (nemzetközileg
tanúsított erdő 11% (2015))
(http6)

Vizes élőhelyek
1900-tól az összes vizes élőhely
64%-a tűnt el, és a szárazföldieké
nagyobb ütemben; 1970 és 2008
között 40% (Európa: 35%-ra);
veszélyeztető: mezőg., állattartás

Forrás: http5

Mezőgazdasági területek
Forrás: http4

Forrás: http2

a szárazföldi ökoszisztémák a teljes éves szolgáltatások 60%-át
adják (pénzben) (Costanza et al., 2014)

37-39% (FAO, 2016);
20%-os növekedés Costanza
et al. (2014) szerint

A hazai állapotok
• Európa: feldarabolódottság (fő kiváltó ok: közlekedési infrastruktúra)
• Hazánk: Pannon biogeográfiai régió
• Kb. 20% valamilyen védettséget élvez (pl. Natura 2000)
• a közösségi jelentésű fajok közel háromnegyede rossz állapotban
• erdei ökoszisztémák jelentős része rossz vagy nem kielégítő
természetvédelmi helyzetű (erdők egészségi állapota állandó: tünetmentes
kb. 50%, gyengén károsodott az egynegyede)
• folyamatosan csökken a mozaikos tájelemek területi aránya
• a táji lépték lehet az egyetlen, hosszú távon eredményre vezető szint a
helyreállításban
• AKG: a teljes mezőgazdasági terület egyötöde

Javaslatok
• ökoszisztéma-szolgáltatás (Ösz) szemlélet: jóllét és ÖSz-ek közötti
kapcsolat mélyebb feltárása
• erdei biológiai sokféleség: természetközeli erdőgazdálkodás minél
nagyobb területen
• oktatás, szemléletformálás: gazdák, lakosság
• turizmusfejlesztés: természetközeli turisztikai desztinációk, a
jövedelemtermelő-képesség megtartása mellett
• mezőgazdasági biológiai sokféleség: az AKG-ban résztvevők
növelése
• a helyi közösségek bevonása a döntéshozatalba
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