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Ma sokkal inkább megvan a szabadságunk megválasztani, hogyan élünk, mit eszünk/iszunk, mivel 

töltjük az időnket, stb. mint régen 

 

Jelenlegi életvitelünket a talaj erőforrásai teszik lehetővé, melyek megteremtik a feltételeit az 

egészséges termőföldeknek, édesvíz készleteknek, és az élővilágnak 

 

DE! Talán mi vagyunk az utolsók, aki élvezhetik ezt a szabadságot, a jövő generációinak már nem fog 

megadatni!  

 

Mindezért ugyanis drága árat fizetünk: a korábbi termőterületek 1/3-a leromlott (> 2 Mrd ha) 

A kibocsátott ÜHG-ok az időjárási körülmények megváltoztatásával felgyorsítják a talajok leromlási 

folyamatait – aszályok, villámárvizek, időjárás változékonysága 

 

Jelenleg megvan az a tudás, idő és pénz, ami elegendő lenne a negatív folyamatok visszafordítására, a 

leromlott talajok helyreállítására. Ehhez azonban ÖSSZEFOGÁSRA van szükség! 

 

 

A talajok leromlásának megszüntetése (LDN) minden nemzet elsődleges politikai célja, 

érdeke és morális elvárása kellene, hogy legyen! 

Monique Barbut, UNCCD Főtitkár üzenete 
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Fenntartható Fejlődési Célok 

15. cél 

„Védeni, visszaállítani és előmozdítani a szárazföldi ökoszisztémák fenntartható 

használatát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, leküzdeni az elsivatagosodást, valamint 

megfékezni és visszafordítani a talaj leromlását és a biológiai sokféleség csökkenését.” 

15.3. alcél 

„2030-ra az elsivatagosodás okozta leromlott termőföldfelületek és talaj helyreállítása, 

beleértve az elsivatagosodás, aszály és áradás okozta talajromlást, a talajromlás nélküli 

világ elérésére való törekvés” 



Decision 3/COP.12 – Integration of SDGs and targets into 
the implementation of the UNCCD and IWG report on LDN 

A COP.12 (Ankara, Törökország, 2015. október) alkalmával Részes Felek 

megállapodása az LDN-ről: 

• Részes Felek kiemelt szerepe a 2030-as Fenntartható Fejlődési Program nyomon 

követésében 

• a 15.3-as SDG cél elismerése, mint a UNCCD „mozgatórugója” és az LDN 

munkadefiníció jóváhagyása 

• Annak megállapítása, hogy a talajok leromlása főként az arid, szemi-arid és száraz 

szub-humid területeken fordul elő 

• Részes Felek felkérése önkéntes célok kialakítására az LDN globális célkitűzés 

elérése végett 

• A UNCCD felkérése a megfelelő együttműködések felkutatására, az önkéntes célok 

kialakításában való útmutatásra, és a UNCCD indikátor rendszer használatának 

elősegítésére 

A COP.12 Határozat legfőbb eredménye: a UNCCD az SDG 

folyamat középpontjában, a 15.3 alcélon túl az Egyezmény széles 

körű elismertetése, a talaj degradáció és éghajlatváltozás közötti 

összefüggések 
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 Magyarra fordítva ~ a talajok leromlásának megszűntetésével elért állapot (javaslatok!) 

 

 A COP.12 által elfogadott definíció:  

„olyan állapot, melyben az ökoszisztémák funkcióinak és szolgáltatásainak támogatásához, 

illetve az élelmezésbiztonság javításához szükséges talajkészletek mennyisége és minősége 

állandó vagy növekszik, meghatározott időbeni és térbeli skálán, illetve ökoszisztéma esetében” 

 

 Három folyamat közötti egyensúly elérése:  

 

 

 

 Jobb talajgazdálkodási gyakorlatok és területhasználati tervezés. Gazdasági, társadalmi és 

politikai ellenálló képesség és lehetőség milliók számára. 

Az LDN (Land Degradation Neutrality) koncepció 

használat/leromlás 
rehabilitáció/

helyreállítás 

fenntartható 

talajgazdálkodás 



Az LDN 

 „meghatározza az elkövetkező 15 év ütemtervét” (UNCCD Stratégia terv 2018-30) 

 

 „egy elkötelezettség, hogy megakadályozzuk a talajok leromlását és elmozduljunk a 

fenntartható talaj gazdálkodás felé, ugyanakkor fokozzuk a már leromlott területek és 

talajok helyreállítását.”  

 

 „elérésével egy egészséges és termékeny alapokon álló jövőt teremtünk meg, nem 

csupán a túlélés a cél, hanem a gyarapodás is” 

 

 „önkéntes országos célkitűzések vállalása és végrehajtása számos hasznot jelent és 

megmutatja a következő generációnak az igazi fenntarthatóság útját”  

A 15.3 Fenntartható Fejlődési alcél 

Az LDN eléréséhez paradigma váltásra van szükség a földterületekkel való bánásmódban:  

megóvás-fenntartás-helyreállítás lerontás-elhagyás-migráció 



SDG  

globális célok 

Lehetőségek 

 Talajok leromlásának elkerülése a területhasználat tervezése útján figyelembe véve a 

talaj erőforrásainak lehetőségeit és ellenálló képességét 

 Fenntartható földhasználati gyakorlatok alkalmazása a jelenlegi leromlás 

csökkentésére 

 Már leromlott területek helyreállítása, feljavítása 

Országos és helyi  

gyakorlati megoldások 

Megvalósítás 



A 15.3 SDG-hez javasolt indikátor: 

 “A leromlott területek aránya a teljes területhez viszonyítva” 

melyet rész-indikátorokkal jellemezhetünk (részei a UNCCD jelentéstételnek): 

 Felszínborítás és annak változásai 

 A terület produktivitása 

 Felszín alatti és feletti szén készletek 

Az ország-jelentéseknek elsősorban nemzeti adatokon kell alapulniuk, azonban 

globális adatbázisok adatai is felhasználhatók (jóváhagyás, módosítás), illetve az 

adathiány távérzékeléssel nyert adatokkal pótolható. 

Ország jelentés a talajok leromlásáról: 

Alapállapot felvétele → rendszeres monitoring → jelentés az előrehaladásról 

 

Probléma: módszertani hiányosságok, adathiány, szakértelem hiány több országban 

 

2016. március: ENSZ Statisztikai Bizottsága jóváhagyta azokat a globális indikátorokat, 

melyek az SDG folyamat nyomon követésére szolgálnak – a 15.3.1 indikátor és elemei 

alkalmasnak bizonyultak a 15.3 alcél monitoringja szempontjából 

Indikátorok és jelentési kötelezettség 



Monitoring 

GM: Land Degradation Neutrality: 

The Target Setting Programme 



A Global Mechanism (GM) „támogatást nyújt” az egyes országok részére 

 önkéntes vállalásaik kialakításában, 

 alapállapotuk felvételében, 

 intézkedések meghatározásában. 

 

A program  

 hozzájárul a UNCCD 2016-19-es munkatervéhez és annak indikátorához (érintett országok 
által tett célkitűzések száma a talajok leromlásának kezelése és helyreállítása terén) 

 épít az LDN pilot projekt eredményeire, tanulságaira (14 ország, 2014-15). 

 

Támogatók 

 Globális Környezeti Alap (GEF), 

 Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN), 

 ENSZ Fejlesztési Program (UNDP), 

 Franciaország, Németország, Koreai Köztársaság (Changwon Initiative), Luxemburg, 
Trinidad és Tobago, Törökország (Ankara Initiative) 

 

Regionális workshopok: 2016. május, július, október (CRIC15) 

 LDN pilot projekt workshop (október) 

 Már 90 ország csatlakozott 

LDN Target Setting Programme 



Magyarország részvétele 

A UNCCD Főtitkár levele Dr. Fazekas Sándor miniszter úr  részére 

 LDN, LDN TSP  
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 Vita, eredmények, ajánlások gyűjteménye 

 

(Opcionális ország jelentés 2016. augusztus) 

 

LDN Target Setting Programme 

 Csatlakozás 

 Önkéntes vállalások 

 Dokumentum 

 

Regionális workshop: 2016. október (jelentkezés: augusztusig) 

 



Lehetőségek 

Részvételünk az LDN programban 

 

 Országos Cselekvési Program (NAP) hiánya…  

 

 Együttműködés fejlődő országgal/országokkal 

◦ Támogatásra jogosult országgal közös projekt 

(GEF támogatás + ODA forrás) 

 

 Transznacionális projekt (regionális) 

 

Magyarországi megvalósítás 

◦ Pilot terület vizsgálata 

 

◦ Magyar LDN vállalások 

 

◦ Tanulmány – alapállapot felvétele, ajánlások gyűjteménye 

(Land Degradation Neutrality Report) 

 



Ajánlások – „vitaindító” 

Célok és eszközök meghatározása 

 Módszerek (talajvédő gazdálkodás, beszivárgás és víztartó-képesség 

javítása, szivárgási veszteségek mérséklése, öntözés, vízrendezés stb.) 

 

Magyarországi talaj leromlás alapállapot felvétele  

A leromlást okozó folyamatok felmérése 

 meglévő eredmények, publikációk összefoglalása 

 új eredmények 

 

A probléma tudatosítása 

 nyomtatott és elektronikus 

 rendezvények, műhelymunka 

 

Indikátorok meghatározása 

 lehetőség szerint összhangban a UNCCD-vel, de az országra jellemző 

(helyi) sajátosságokat és lehetőségeit figyelembe véve 

Forrás: Várallyay 



Köszönöm a figyelmet! 
molnar.peter@ovf.hu 


