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Természeti tıke

A közgazdasági tıke fogalmának kiterjesztése 
a természeti környezet javaira és 

szolgáltatásaira

A természeti tıke a természetes 
ökoszisztémák készlete és árama, melyek 
most és a jövıben értékes javakat és 

szolgáltatásokat biztosítanak számunkra 

Bizonyos mőhelyek az élettelen tıkét, mint a tér, a 
szélenergia, vagy az ásványok is beleértenek – de 
ez a ritkább



Eddig a gyártott és humán 
tıkét mérték

Következmény – a 
természetes életközösségek 
kimerülése, értékes 
ökoszisztéma szolgáltatások 
csökkenése

Lassan a figyelem középpontjába kerül az 
emberiség hatása: szó szerint elfogyasztjuk a 
Föld erıforrásait
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Living Planet Index (GBO3)



Ökoszisztéma szolgáltatások 
elmélete

Megmutatja, mennyire függ az 
életminıségünk a természeti tıkétıl 
és annak folyamataitól

Millennium Ecosystem Assessment (MEA) 
vezette be 2000-2005



Millenium Ecosystem Assessment
ökoszisztéma szolgáltatások – emberi jólét

Jedlik zárókonferencia, 2009. március 30.

4 alapvetı szolgáltatás típus:

Ellátó

(élelmiszer, víz, fa, rost stb.)

Fenntartó Szabályozó
(primer produkció,           (éghajlat, árvíz, víztisztítás 
talajképzıdés, stb.)

elem körforgalom)

Kulturális

(esztétikai, spirituális, 
oktató,

rekreáció stb.)



Biodiverzitás – ökoszisztéma 
szolgáltatások összefüggése 
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BIODIVERSITY – ECOSYSTEM SERVICES

L.C. Braat, H. Siepel & 
R.J. Bijlsma, 2009

Teljes szolgáltatás

Kulturális info.

Fajdiv. / tájhaszn. intenzitás

Szabályozó

Ellátó

Kulturális rekreáció

Döntéseink, 
csereviszonyok



Az ökoszisztémák állapota

- Számos faj populációja 

vagy elterjedése csökken

- A fajkihalás 1000-szerese a 
természetes szintnek

- (2050-re ennek 10-szerese)

- A genetikai sokféleség 
globálisan csökkent, 
különösen a termesztett 
fajok körében



hatótényezık 
erıssége a 
biodiverzitásra

A terhelés 
növekedése, 
csökkenése

Fıbb élıhely típusok 
állapotváltozása az 5 
legfontosabb ható-
tényezı szerint



Ökoszisztéma szolgáltatások leromlása

A vizsgált szolgáltatások 60%-a 
leromlott vagy nem fenntartható
módon használt

Provisioning Services 

Service  

Sub-category  Status  

crops  �  

livestock  �  

capture fisheries  �  

aquaculture  �  

Food  

wild foods  �  

timber  +/–  

cotton, hemp, silk  +/–  
Fiber  

wood fuel  �  

Genetic resources   �  

Biochemicals, natural 

medicines, 

pharmaceuticals  

 
�  

Water fresh water  �  

Regulating Services    

Air quality regulation   �  

global  �  Climate regulation  

regional and local  �  

Water regulation   +/–  

Erosion regulation   �  

Water purification and 

waste treatment  

 
�  

Disease regulation   +/–  

Pest regulation   �  

Pollination   �  

Natural hazard regulation   �  

Cultural Services    

Spiritual and religious 

values  

 
�  

Aesthetic values   �  

Recreation and ecotourism   +/–  
 

Csak a piacra kerülı szolgáltatások 
javultak – a többi rovására

Csökken a természeti tıke  – ezt a 
GDP nem mutatja ki

Határokon átnyúló kiaknázás, 
késleltetett hatások nehezítik a 
probléma kezelését

Ökoszisztéma szolgáltatások leromlása

A vizsgált szolgáltatások 60%-a 
leromlott vagy nem fenntartható
módon használt

Csak a piacra kerülı szolgáltatások 
javultak – a többi rovására

Ökoszisztéma szolgáltatások leromlása

A vizsgált szolgáltatások 60%-a 
leromlott vagy nem fenntartható
módon használt



Ökoszisztéma szolgáltatások leromlása (2)

Nı a nem-lineáris folyamatok és kiszámíthatatlan események 
valószínősége 

a szegénység elterjedésének 
valószínőségét bizonyos 
csoportokban



2010 cél -
sikertelen

válaszok

terhelés

Bd állapota

Butchart et al. 2010. Global Biodiversity: 
Indicators of recent declines. 
Scienceexpress, 29 April 2010



A valószínő jövı

Az ökoszisztéma szolgáltatások kiaknázása 

2050-re 3-6-szorosra nı

Az ökoszisztémákat befolyásoló klímaváltozás és tápanyag 
terhelés (N és P) várhatóan erısödni fog

Az ökoszisztéma szolgáltatástól leginkább függı
embercsoportok (többnyire a vidéki szegények) továbbra 
is leginkább kiszolgáltatva 



De valóban csökken az 
életminıség az ökoszisztéma 
szolgáltatások pusztulásával?

Az adatok szerint nem (Human Development Index)

Részben magyarázza:

• Elsısorban az élelmezéstıl függ az életminıség
• A technológiai fejlıdés elválasztotta az életminıséget a 

természettıl
• Késik a hatás

Több tudás kell!
Raundseppe-Hearn et al. Bioscience 2010 Sept.



Ez nem ok a cselekvés 
elodázására

Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács 
„Jövıkeresı” 2010. április 

„A hosszú idejő felszínborítást, a 
magasabb ökoszisztéma-
szolgáltatást nyújtó kultúrákat kell 
elıtérbe helyezni.”



Antropocentrikus fogalmak: természeti 
tıke, ökoszisztéma szolgáltatások

• De érveket adnak az élıvilág megırzéséhez
• Segítenek az elıvigyázatosság elvének 
elfogadásához 
• Már a szolgáltatások elismerése hozzájárul 
a vélemények és a viselkedés változásához
• Segítik a csereviszonyokat megérteni
• Növelik a felelısségérzetet



CBD COP Nagoya – kritikus 
fordulópont

(2010. Okt. 18-29)

• 2020 célok – megint irreálisak?
• Sok egymással összefüggı cél – ellentétes és 
kölcsönösen segítı

• Stratégiai terv – célértékek – indikátorok

• EU 2020 cél:

„To halt the loss of biodiversity and the degradation of 
ecosystem services in the EU by 2020, restore them in 
so far as feasible, while stepping up the EU contribution 
to averting global biodiversity loss.”



Mit tegyünk az egyén/kutató –
döntéshozó szintjén?

Economics as if nature matters,

ecology as if people matter

Aronson et al. 2007 

Paradigmaváltás kell:

Szektoronkénti döntéshozás helyett

holisztikus megközelítés

Komplex, szocio-ökológiai rendszer



8 globális lehetıség a biodiverzitás
pusztulás csökkentésére

1. Védett területek növelése - védett, ritka fajok, élıhelyek
2. Erdıpusztítás csökkentése - szénmegkötés
3. A termelési „olló” szőkítése - agrártermelés növelése kisebb 

területen
4. Termények útjának rövidítése – termelıtıl fogyasztóig
5. Kevesebb hús fogyasztása
6. Erdıgazdálkodás javítása – szálaló vágás
7. Tengeri halászat csökkentése
8. Klímaváltozás mérséklése

Netherlands Environmental Assessment Agency, 2010



Köszönöm a figyelmet!


