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Bevezetés
Az erdõk által nyújtott hasznok számba-
vétele régóta fontos terület az erdõgaz-
dálkodók számára. Az erdõértékelés
mint szakterület a faanyaghozamon túl
számos területet vizsgál (Lett, 2009),
ugyanakkor a gyakorlati számítások leg-
inkább a fahozamra vonatkoznak. 

Az erdõgazdálkodók mellett a termé-
szetvédelem számára is fontos, hogy a
különbözõ erdõgazdálkodási módok
(például a folyamatos erdõborítást biz-
tosító vagy vágásos) hasznai hogyan vi-
szonyulnak egymáshoz. A legfrissebb
hazai publikációk (Schiberna és mun-
katársai, 2012; Csépányi, 2013; Csépá-
nyi és Csór, 2014) számításai alapján
nincs érdemi különbség az egyes üzem-
módok erdõgazdálkodási teljesítménye
között, az egyéb hasznok számszerûsí-
tésérõl ugyanakkor nem állnak rendel-
kezésre adatok. 

Az általunk bemutatott ökoszisztéma
szolgáltatás koncepció a jövõben hasz-
nos alapot teremthet az erdõk által
nyújtott gazdasági, társadalmi és ökoló-
giai hasznok rendszerezett áttekintésé-
hez és a különbözõ erdõgazdálkodási
módok közötti összehasonlításhoz is. 

Az ökoszisztéma 
szolgáltatások koncepciója

Ökoszisztéma szolgáltatások (angol el-
nevezéssel ecosystem services) alatt azo-
kat a kézzelfogható és kézzel nem fog-
ható javakat (termékeket és szolgáltatá-
sokat) értjük, amelyeket az ökológiai
rendszer természetes vagy ember által
átalakított formájában nyújt az emberek
számára, így növelve az emberi társada-
lom és tagjainak jóllétét (Kelemen,
2013). A fenti meghatározásból is lát-
hatjuk, hogy a fogalom összeköti a ter-
mészeti és a társadalmi-gazdasági rend-
szert, és épít mindkettõ jellemzõire, sa-
játosságaira. Bár az ökoszisztéma szol-
gáltatások fogalma emberközpontú, hi-

szen azt hangsúlyozza, miért hasznos a
természet az emberek számára, egyben
rámutat arra is, hogy ennek az öko-
szisztémák egészséges mûködése az
alapja. Elõnye továbbá, hogy segítheti
az egyes gazdasági ágak, például az er-
dõgazdaság és a természetvédelem kö-
zötti párbeszédet, új közös értelmezési
keret nyújtásával. Megmutatja ugyanis,
hogy a természetközeli gazdálkodási
formák  összességében több szolgálta-
tást nyújtanak a társadalomnak, és job-
ban hozzájárulnak a jóléthez, mint az
intenzív erõforrás-felhasználó formák,
ezért érdemes ezek arányát növelni a
gazdasági rendszeren belül. S bár rövid
távon az intenzív gazdálkodási formák
megtérülése nagyobb, ezt számos öko-
szisztéma szolgáltatás csökkenése árán
érik el, amellyel a társadalmi jólétet
rontják. A jólétet az ökológiai közgaz-
daságtan az anyagi jólétnél tágabban
értelmezi, s beleveszi az emberi élet ki-
teljesedéséhez fontos szükségleteket,
mint például az egészséget, biztonsá-
got, társadalmi kapcsolatokat, a válasz-
tás szabadságát, a képességek kibonta-
koztatását (Kovács és szerzõtársai,
2014). 

Az ökoszisztéma szolgáltatások cso-
portosítására számos megközelítés léte-
zik. A tudományos kutatásban a legel-
terjedtebb az Ezredfordulós Ökoszisz-
téma Felmérés (Millennium Ecosystem
Assessment – MEA) kategorizálása,
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amely ellátó, kulturális, szabályozó és
támogató szolgáltatásokat különböztet
meg (MEA, 2005). Az ellátó szolgáltatá-
sok a mindennapi életünkben használt
javak, az erdõk esetében ilyen lehet
például a faanyag, az erdei gombák és
gyümölcsök, esetleg a vadhús. A kultu-
rális szolgáltatások már közvetettebb
csoport, s arra mutat rá, hogy az erdõk
a rekreáció, kikapcsolódás, tanulás és
számos más közösségi vagy mûvészi te-
vékenység számára nyújthat helyszínt
és ihletet. A szabályozó szolgáltatások,
mint ahogy az elnevezés is mutatja, az
erdõk sokféle szabályozó szerepére
hívják fel a figyelmet, így például a lég-
kör, a víz mennyiségi és minõségi sza-
bályozására, az erózió- vagy defláció-
csökkentõ képességre, de szintén ebbe
a csoportba sorolják az élõhelyek bizto-
sítását is a különbözõ növény- és állat-
fajok számára. A támogató szolgáltatá-
sok már a természeti rendszer alapmû-
ködéséhez szorosan kapcsolódó folya-
matokra utalnak, mint a talajképzõdés,
primer produkció vagy tápanyagkörfor-
gás. Elnevezésük abból adódik, hogy a
többi szolgáltatást segítik, támogatják
(1. táblázat). 

A felsorolásból láthatjuk, hogy sokkal
gazdagabb képet kapunk az erdõ hasz-
nairól, ha az ökoszisztéma szolgáltatá-
sok fogalmi keretét alkalmazzuk, mintha
csak a faanyagtermelõ képességét vesz-
szük figyelembe. Az ökoszisztéma szol-
gáltatásokat tudjuk kapcsolni az erdõk
hármas rendeltetéséhez, a védelmi, a

közjóléti és a gazdasági szerepéhez is.
Az ellátó szolgáltatások, s azon belül ki-
emelten a faanyag kapcsolódik legin-
kább a gazdasági szerephez, a kulturális
szolgáltatások és az ellátó szolgáltatások
az erdõ közjóléti rendeltéséhez köthe-
tõk, míg a szabályozó, illetve a támogató
szolgáltatások kapcsolhatók legjobban a
védelmi funkcióhoz (1. ábra).

Az erdei ökoszisztéma szolgáltatások
tehát nagyon sokféle szolgáltatást fog-
lalnak magukba, de azok a társadalom
és gazdaság más-más csoportjainak
hasznosak. Az el-
látó szolgáltatások
közül a faanyag
fontos az erdõgaz-
dálkodó számára,
de munkát adhat a
feldolgozóipari cé-
geknek, s hasznos
a végsõ fogyasz-
tóknak is, amelyek
helyi, országos
vagy akár határon
túli körbõl is kike-
rülhetnek. A többi
ellátó szolgáltatás
a begyûjtõknek, feldolgozóknak jelent-
het bevételi forrást, s élvezetes a végsõ
fogyasztóknak. A kulturális szolgáltatá-
sok igénybe vevõinek köre is széles, a
helyitõl a regionális szintig terjedhet. A
szabályozó szolgáltatások vegyes képet
mutatnak, egyes szabályozó folyama-
tok helyi szinten hasznosak (pl. erózió-
védelem), míg mások a távolabbi lako-

sok számára kiemelt jelentõségûek (pl.
árvízvédelem), vagy akár globális mér-
tékben is érzékelhetõ a fontosságuk (pl.
klímaszabályozás). A támogató szolgál-
tatások hasznosságának megítélése
nem egyszerû, hiszen a meghatározás
szerint minden más szolgáltatás alapját
képezik, de azért itt is vannak különb-
ségek: a talajképzõdés inkább helyi
szinten, míg a tápanyagkörforgás na-
gyobb léptékekben hasznosul. 

Azért érdemes átgondolni az egyes
szolgáltatások fenntartásában érdekelt
csoportokat, mert elválhat egymástól az
erdõgazdálkodó és az ökoszisztéma
szolgáltatás igénybe vevõje, s nem is
mindig van közvetlen kapcsolat a sze-
replõk között. Az erdõgazdálkodónak
nem annyira fontos szolgáltatások szé-
lesebb társadalmi csoportok számára
lehetnek jelentõsek, meg kell találni an-
nak a módját, hogy az erdõgazdálkodó
érdekelt legyen ezek fenntartásában. 

Az erdei ökoszisztéma 
szolgáltatások értékelésének

háttere
Az Európai Unió 2011–2020-ig tartó
Biodiverzitás Stratégiája elõírja a tagál-
lamoknak, hogy térképezzék fel és ér-
tékeljék a területükön található öko-
szisztémák és szolgáltatásaik állapotát,
határozzák meg a szolgáltatások gazda-
sági értékét, és törekedjenek ezen érté-
keket beépíteni az elszámolási rendsze-
rekbe. 

Az ökoszisztéma szolgáltatások érté-
kelése azonban összetett és kihívások-
kal teli feladat. Ez részben a szolgáltatá-

sok sokféleségébõl adódik, részben ab-
ból, hogy az ökoszisztéma szolgáltatá-
sok a természeti és a társadalmi rend-
szer metszéspontjában állnak, s mind-
két rendszerhez kötõdnek. Az értékelés
fõbb irányai a kvalitatív, a kvantitatív és
a pénzbeli értékelés. 

A kvalitatív (nem számszerûsítõ) ér-
tékeléssel azt tárhatjuk fel, hogy melyik
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1. táblázat. Az erdõk által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások 
a MEA csoportosítása alapján (saját szerkesztés)

1. ábra. Az erdõk rendeltetéseinek és ökoszisztéma szolgáltatá-
sainak kapcsolódása (saját szerkesztés).
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ökoszisztéma szolgáltatást részesítik
elõnyben a szakértõk vagy társadalmi-
gazdasági csoportok (például erdõtulaj-
donosok). Egyéni vagy csoportos tech-
nikák alkalmazásával megvizsgálhat-
juk, milyen szolgáltatások mennyire és
miért fontosak ezen csoportoknak. Ezt
az értékelést szocio-kulturális értékelés-
nek is nevezik, s a kvantitatív és a pénz-
beli értékeléstõl egyaránt megkülön-
böztetik (Kelemen és Pataki, 2014). 

A kvantitatív (számszerûsítõ) érté-
kelés mutatószámokkal próbálja meg-
ragadni az ökoszisztémák és szolgálta-
tásaik értékét. Ezek lehetnek biofizikai
mutatók, amit az ökológusok vagy más
természettudósok alkalmaznak (pl. bi-
zonyos fajok egy hektárra esõ egyede-
inek a száma, a biomassza éves szén-
megkötése), de nem pénzbeli gazdasá-
gi-társadalmi mutatók is (pl. vendégéj-
szakák száma egy adott területen, el-
került betegnapok száma évente). A
pénzbeli, monetáris vagy közgazdasá-
gi értékelés az ökoszisztémák és szol-
gáltatásaik értékét, illetve az abban be-
következõ változást pénzben próbálja
kifejezni. Ehhez egyes szolgáltatásoknál

felhasználja a piaci árakat, más szolgál-
tatásoknál pedig közelítõ módszereket
alkalmaz (Marjainé Szerényi és szer-
zõtársai, 2005). A teljes érték megraga-
dására önmagában egyik módszer sem
alkalmas, és teljesebb értéket kapunk,
ha több módszert is alkalmazunk.

Összegzés
A cikkben azt láthattuk, hogy az öko-
szisztéma szolgáltatás koncepció alkal-
mas lehet az erdõk által nyújtott hasz-
nok széles körének áttekintésére, érté-
kelésére és számszerûsítésére. A kon-
cepció mentén a jövõben pontosabb
képet kaphatunk a különbözõ erdõmû-
velési rendszerek (folyamatos erdõborí-
tást biztosító, illetve vágásos) gazdasági
és társadalmi vonatkozásairól is. 
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