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Bolygónk határai (az emberiség számára biztonságos biofizikai 
feltételek állapota)
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Rockström et al. Planetary
boundaries, 2009

Steffen, W.; Richardson, K.; Rockstrom, J.; Cornell, S. E.; Fetzer, I.; Bennett, E. M.; Biggs, R.; Carpenter, S. R.; De Vries, W.; 

De Wit, C. A.; Folke, C.; Gerten, D.; Heinke, J.; Mace, G. M.; Persson, L. M.; Ramanathan, V.; Reyers, B.; Sorlin, S. (2015). 
"Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet". Science 347



Helyi „BD-érintetlenségi” 
trendindex
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Lokális fajgazdagsági index nettó változása az ember előtti időszak és 2090 
között, előrejelzés a PREDICTS keretrendszer (Newbold et al, 2015) szerint. 
Forrás: WWF Living Planet Report 2016



Ökoszisztémákat és BD-t fenyegető 
akut veszélyek, Magyarország

• Területért versengő erősebb igények

• Rontott és romló élőhelyek („gazdátlanság 
állapota”), jó esetben kivéve ott, ahol területalapú 
támogatás jár. Háttérben: a tartalékolt (inaktivált, 
„jegelt”) erőforrás-szerep tünetei egyre 
nyilvánvalóbbak.

• Invazív fajok és változó ökológiai feltételek (például 
éghajlat)



• Kulturális és szabályozási eszközök is kellenek a területekért versengő 
igények visszaszorításának elfogadásához, érvényesíthetőségéhez. Ne 
csak a „majd a következő generáció által hagyományosan 
kizsákmányolható” készletként tekintsük, egy része kapjon kulturális 
(tabu-szerű) örökvédettséget. Fel/vissza kell állítani, kimondva „legalább 
50 évig a természetvédelmi értéket visszasorolni tilos” jogi védelmet. 

• Gyenge a felelős részágazat, ezért a Kárpát-medencei BD-érdek egyre 
gyengébben érvényesül. A Natura 2000 ígéretes, ragaszkodni kell hozzá. 
További, kiterjedt intézményfejlesztés és kompetenciafejlesztés kell 
ezekhez, beleértve agrár graduális és posztgrad képzésfejlesztés és 
sokak számára formális és nemformális képzés.

• Erdészeti és földvédelmi kultúránk (kompetenciánk) nagyjából rendben 
van, szomszédoktól tanulhatunk + megerősíthetjük egymást. Meglévő 
jogi eszközöket nem szabad visszaépíteni, fontos és elismert erőforrások.

• Mindhez: minél több ember éljen meg BD-ból, úgy, hogy tudjon erről a 
tényről. 

• Mindhez: Kárpát-medencei BD-kincseket sokkal magasabb szinten és 
hitelesebben kell tudatosítani, úgy is mint kulturális értéket és úgy is 
mint ökológiai identitáselemet.

• A természeti tőke értékelésének (Natural Capital Accounting, Natural
Capital Protocol=NCP) kidolgozásában jó lenne, ha több hazai csoport is 
részt venne, hogy ismerjük, és érvelni tudjunk. Ki kell próbálni itthon a 
protocol-t, kell minősítő gyakorlat.

• 15.A.1. (támogatás) részben, és a 15.C. KKM-terület, nem látszik, hogy 
történne valami (kivéve talán CITES-t). Kompetenciahiányos terület 
itthon, minden része. (Kevés a hozzáértő, egyre több mindenhez kell 
érteni; természettudósok kapjanak elismerést.)
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BD és ökoszisztéma téma – nehéz 
téma?

• Az ökológiai identitás „az egyének énképformálásának 
egy része, a természettel való kapcsolat érzése, amely a 
múlton, az érzelmi kötődésen és azokon a 
hasonlóságokon alapul, amelyek meghatározzák, 
hogyan észleljük a világot és hogyan viselkedünk benne, 
illetve az a hit, hogy a természet fontos része annak, 
akik vagyunk.” (Clayton, 2003)

• az ökológiai identitás kifejeződéséhez vezető természeti 
tapasztalatok forrásai (személyiségelméleti értelemben 
vett) ökológiai motívumok, melyek a fenntarthatóságra 
szocializálás alapját adják)

• felnőtt minta, példák: tájak > élőhelyek; látványok > 
illatok > hangok; puli, erdők, hegyek; kulturális 
ökoszisztéma szolgáltatások; mozgás,  étel. 

(forrás: Könczey, Czippán, 2017 megj.alatt) 

• A konferencia-résztvevők helyi mintavétele: emlékek és rekreáció; tájak; 
látványok > cselekvés; erdők, hegyek, vizek. 





1. közös jövőképalkotás; 

2. igazmondás (belerétve: bizonyíték-igény és adás, 
tudomány-igény és megismerés); 

3. hálózatépítés; 

4. tanulásra való hajlandóság és képesség; 

5. szeretet (igazságosság, méltányosság, az emberi 
méltóság tisztelete; a közjó előnye az egyéni 
előnnyel szemben) 

(Donella Meadows et al.)

Fontos kompetenciák a fenntarthatósághoz

KÖSZÖNÖM, HOGY FEJLESZTIK 
EZEKET A KOMPETENCIÁKAT!


