
Lehetőségek kiaknázása  
az ökoszisztéma helyreállítására  
a társadalmi változások kezelésére

Kinek szól ez az adatlap?

Ön olyan szakember, aki közvetlenül részt vesz 
egy helyreállítási projektben vagy elindítana egyet, 
de szeretne többet megtudni annak pozitív követ-
kezményeiről, valamint arról, hogy mely lépésekkel 
lehet hatékonyan támogatni a helyreállítást? Ez 
az adatlap Önnek szól! 

Jelen Adatlap feltérképezi az ökoszisztéma helyreállításá-
nak lehetőségeit, amellyel megállítható és visszafordítha-
tó azok pusztulása. A legutóbbi, Nature-based solutions 
for Ecosystem Restoration (Természet-alapú megoldások 
az ökoszisztéma helyreállítására) tematikájú Network-
Nature szemeszter eredményeit felhasználva az adatlap 
elemzi a különböző ökoszisztémákban lezajlott helyreál-
lítási projekteket, illetve beszél a különböző kihívásokról 
is. Végezetül javaslatokat, erőforrásokat és lehetőségeket 
kínál ahhoz, hogy a helyreállítás érdekében tett lépések 
valóban környezeti, társadalmi és gazdasági előnyökkel is 
járjanak.
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Annak felismerése, hogy szükség van az ökoszisztémák 
pusztulásának megelőzésére, megállítására és visszafordítására

1  Lásd az UNEP meghatározását az ökoszisztéma helyreállításáról

A biodiverzitás csökkenése világszerte átalakítja az ökoszisztémákat, ami aláássa 
azok ökológiai funkcióját és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. 1970 óta a világon 
átlagosan 68%-kal csökkent az emlős-, a hal-, a hüllő- és a kétéltű populáció 
(WWF, 2020). Ennek következtében pusztulnak az ökoszisztémák is, ami világszer-
te 3,2 milliárd ember életére van hatással, miközben az ökoszisztéma-szolgálta-
tások elvesztése miatt a globális gazdasági eredmény több mint 10%-kal csökkent 
(UNEP, 2021). 

350 millió hektár deg-
radálódott földterületet 
2030-ra megvalósuló 
helyreállításával 13-26 
gigatonna üvegházha-
tást okozó gázt lehetne 
megkötni a légkörből, 
9 billió dollár értékű 
ökoszisztéma-szolgálta-
tás létrehozása mellett 
(UNEP, 2019).

Egyes társadalmi és környezeti kö-
rülmények változása, például a föld-
használat változása vagy az erőforrá-
sok iránti növekvő igény felgyorsítják 
az ökoszisztéma pusztulását. Jelenleg 
a földterületek pusztulása 23%-kal 
vetette vissza a világ szárazföldi terü-
leteinek termelékenységét, a bepor-
zást végző állatok pusztulása miatt 
veszélybe került éves terményhozam 
értéke, 235 és 577 milliárd dollár között 
mozog (IPBES, 2019). Amennyiben 
elvesznek fontos ökológiai folyamatok, 
úgy az ökoszisztémák is nehezebben 
tudnak helyreállni egy-egy komolyabb 
zavart követően. 

Az ökoszisztéma 
helyreállítása
Az ökoszisztéma helyreállítása erre 
a trendre nyújt választ a degradáció 
megállításával és visszafordításával, 
amelynek eredményeként javulnak 
az ökoszisztéma-szolgáltatások és 
helyreáll a biodiverzitás1.

Az ökoszisztéma helyreállításához 
a helyi feltételeknek és társadalmi 
döntéseknek megfelelő gyakorlatok 
széles skáláját lehet alkalmazni. A cél-
kitűzésektől függően az ökoszisztéma 
helyreállítása elérhető a természetes 
regeneráció támogatásával, a városi és 
földművelési területek visszaállításá-
val, illetve a módosított ökoszisztémák 
eredeti formában való alkalmazásával. 

A becslések szerint 2010 
és 2015 között 32 millió 
hektár elsődleges és re-
generálódó erdő veszett 
el (IPBES, 2019)

Ahhoz, hogy 2030-ra a globális hő-
mérséklet-növekedés ne haladja meg 
a 2°C-ot, a kibocsátás mérséklését 
célzó lépések egyharmada biztosítható 
a szárazföldi és tengeri ökoszisztémák 
pusztulásának visszafordításával, mi-
közben megőrizhető a biodiverzitás, nő 
az élelem- és vízbiztonság, illetve javul 
az emberek életminősége, ami együt-
tesen hozzájárul az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljaihoz (UNEP, 2019).
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Az ökoszisztéma helyreállítására irányuló projektek tapasztalatai
A NetworkNature Nature-based so-
lutions for Ecosystem Restoration 
(Természet-alapú megoldások az 
ökoszisztéma helyreállítására) témájú 
szemeszter részeként az ökoszisztéma 
helyreállításán dolgozó nemzetközi kö-
zösség tagjai az ökoszisztéma helyreál-
lításával kapcsolatos esettanulmányo-
kat és tapasztalatokat küldhettek be. 

Az ökológia helyreállítás során szerzett 
tapasztalatok globális megosztásá-
val, együttműködések kialakításával 
és az ismeretek közös létrehozásával 
az ökoszisztéma helyreállítása megis-
mételhető és fokozható, a természet-
hez fűződő viszonyunk ismét a gon-
doskodáson alapulhat, és fenntartható 
módon kezelhetjük természeti tőkénket.

A beérkezett helyreállítási esetta-
nulmányok elemzése arra mutatott 
rá, hogy az esetek jelentős részében 
városi, tengeri és erdei ökoszisztémák 
helyreállítása volt a cél, ugyanakkor 
az ökoszisztémák széles köre is meg-
jelent az esettanulmányokban. 

A leggyakrabban a biodiverzitás foko-
zásával és a klímaváltozással szembeni 
ellenállóképesség kialakításával kap-
csolatos kihívások kerültek a közép-
pontba, míg a társadalmi és gazdasági 
tényezők ritkábban kerültek az öko-
szisztéma helyreállítására irányuló 
projektek középpontjába. 

Az ökoszisztéma helyreállítására vo-
natkozó projektek azonban nemcsak 
az ökoszisztémák ökológiai állapotának 
javítására kínálnak remek lehetőséget, 
hanem olyan ökoszisztéma-szolgál-
tatások támogatására is, amely elő-
nyösek a társadalom és a gazdaság 
számára, mint többek között például 
az egészségügyi és életkörülmények 
javítása, a társadalmi kohézió és új 
gazdasági lehetőségek.

1. ábra - 
A helyreállított 
ökoszisztéma 
típusa

2. ábra - 
Az ökoszisz-
téma hely-
reállításával 
foglalkozó 
projektekben 
megjelenő ki-
hívások
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Agua Brasil – brazil vízgazdálkodási program

A kihívások

Brazília szárazföldi területének 29%-án mezőgazdasági-állattenyésztési tevé-
kenység folyik, miközben az ország vízkészletének 82%-át a mezőgazdasági 
szektor emészti fel. A klímaváltozás hatására az országnak komoly nehézsé-
gekkel kell szembenéznie mind a mezőgazdaság, mind a vízerőforrások terén.

Az ökoszisztéma helyreállítása miben segíthet?

Az erdők és szántóföldek helyreállításával a víz minősége és mennyisége is 
javulhat, helyreállhatnak az ökoszisztémák és a biodiverzitás, enyhülhet a klí-
maváltozás hatása, miközben a gazdák és a befektetők bevételhez jutnak.

Milyen elemei vannak a programnak?

2010-ben a WWF-Brazil, Banco do Brasil, a the National Water Agency és 
a Fundação Banco do Brasil összefogásából megszületett az Água Brasil Prog-
ram. A Program 2010 és 2019 között működött az ország öt régiójában, össze-
sen hét vízgyűjtő területen és öt brazil városban.

A program részeként több mint 100 erdőhelyreállítási projekt zajlott le 
az Amazonas, a Cerrado/Pantanal az Atlanti-parti esőerdő és Caatinga vízgyűj-
tő területein. A program részét képezte egy kampány is, amely a bank beszál-
lítóinak társadalmi és környezeti értékelését végezte el 10 gazdasági ágazat és 
10 árucikk esetében.

Az előnyök

Környezeti

• 194,75 hektárnyi erdő helyreállítása
• Négy helyi vízgyűjtő medencében 15%-kal magasabb víztermelés
• Jobb vízminőség

Társadalmi

• A víz minőségének és mennyiségének javulása 2,4 millió városlakó életét 
könnyítette meg

• 207 kifizetés környezetvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés 
alapján

• 230 házi csapadékgyűjtő ciszterna telepítése
• 4 szövetkezet és 18 közösségileg támogatott mezőgazdasági projekt

Gazdasági

• 13 millió brazil real értékű befektetés az Água Brasil programból, és 
19,6 millió brazil real értékű befektetés 88 helyi partnertől

A teljes esettanulmányt itt érheti el.

https://networknature.eu/casestudy/26184


A következő lépések:  
Az ökoszisztéma helyreállítása  
a társadalmi-gazdasági kihívások 
kezelésére

Egyre több kutatás igazolja, hogy a természet nemcsak a klímaváltozással szem-
beni ellenállóképesség kialakításában, annak szabályozásában, illetve a biodiverzi-
tás védelmében játszik szerepet, hanem jelentősen javíthatja az emberek egész-
ségügyi és életkörülményeit, és olyan társadalmi-gazdasági előnyökkel jár, mint 
a munkahelyteremtés és a jobb minőségű élelmiszerek előállítása. 

2 CLEARING HOUSE, CLEVER Cities, Connecting Nature, EdiCitNet, GrowGreen, NAIAD, Nature4Cities, Naturvation, OPERANDUM, PHUSICOS, proGIreg, RECONECT, REGREEN, ThinkNature, UNaLab, URBAN GreenUP, URBiNAT.

A pusztuló környezet helyreállítása te-
hát hozzájárulhat ezen célok elérésé-
hez, a társadalmi-gazdasági kihívások 
kezeléséhez. Például az ökoszisztéma 
helyreállítása lendületet adhat a helyi 
gazdaságnak, hiszen új munkahelye-
ket teremt, fellendítheti a turizmust, 
miközben egészségesebb környezetet 
biztosít az itt élőknek (WWF, 2021).

De hogyan biztosítható, hogy a helyre-
állítás érdekében tett lépések valóban 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
előnyökkel is járjanak?

Minden egyes, a föld-
terület helyreállítására 
fordított dollár a becslé-
sek szerint 7-30 dollárnyi 
gazdasági hasznot termel 
(Verdone, Seidl, 2017)

A helyreállítás 
előnyeinek bemutatása
A helyreállítási tevékenységek gazdasági, 
társadalmi, valamint környezetvédelmi 
előnyeinek bemutatásával a résztvevő 
felek szélesebb körű finanszírozási prio-
ritásokra pályázhatnak, és új erőforráso-

kat szabadíthatnak fel a még átfogóbb 
helyreállítási törekvések támogatására 
(UNEP-WCMC, FFI, ELP, 2020). 

Az ökoszisztéma-helyreállítás 
ENSZ-évtizedének keretében az a Ter-
mészetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
kifejlesztett egy interaktív helyreállítá-
si felületet, amely megmutatja, hogy 
a lepusztult ökoszisztémák hogyan 
változtak meg a helyreállítás során, 
és elmagyarázza a pusztulás okait és 
a helyreállítás céljait.

A helyreállítás nyomon 
követése
A sikeres helyreállítási projektek eseté-
ben elengedhetetlen a lépések ered-
ményeinek hatékony nyomon követése 
rövid és hosszú távon is. Közösen 
meghatározott és kialakított indikáto-
rokkal – különösen társadalmi-gazda-
sági indikátorokkal (pl. munkalehető-
ségek) – a szakemberek könnyebben 
figyelhetik helyreállítási törekvéseik 
fejlődését és haladását. (IUFRO, 2017). 

A FAO és a WRI egy új, The Road to 
Restoration (A helyreállításhoz veze-
tő út) című iránymutatást dolgozott 
ki a helyreállításban aktív szerepet 
vállalók számára. A dokumentum segít 
a prioritások és az erdő illetve a táj 
helyreállításának nyomon követésére 
szolgáló indikátorok azonosításában.

Emellett 17 EU-finanszírozott termé-
szet-alapú megoldásokat (NBS) alkal-
mazó projekt képviselői2, valamint az 
azokkal együttműködő intézmények 
(pl. az Európai Környezetvédelmi Ügy-
nökség [EEA] és az EU Közös Kuta-
tóközpontja [JRC]) a NetworkNature 
NBS hatásvizsgálatára felállított 3. 
munkacsoport részeként összeállította 
a Handbook for practitioners – Eva-
luating the impact of nature-based 
solutions (Kézikönyv szakemberek-
nek – a természet-alapú megoldások 
hatásvizsgálata) c. kiadványt, amely 
egyfelől átfogó keretrendszert biztosít, 
másfelől jelentős számú indikátort és 
módszertant ad természet-alapú meg-
oldások hatásvizsgálatához 12 társa-
dalmi kihívást jelentő területen.

Párbeszéd az érdekelt 
felekkel
A helyreállítás különböző érdekcsopor-
tokat vonhat be vagy érinthet, amelyek 
tiltakozhatnak vagy akár további érté-
keket képviselhetnek, ami a helyreállí-
tás előnyére válik. Idővel ezen szükség-
szerűségek és célkitűzések felismerése 
segít egy közös nézőpont kialakításá-
ban, és a helyreállítási projekt sike-
rét gátló konfliktusok elkerülésében 
(IUFRO, 2017). 

Az IUCN által összeállított Community 
Organizing Toolkit on Ecosystem Res-
toration (Közösségi szervezési eszköz-

https://clearinghouseproject.eu/
https://clevercities.eu/
https://connectingnature.eu/
https://www.edicitnet.com/
https://growgreenproject.eu/
http://naiad2020.eu/
https://www.nature4cities.eu/
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https://progireg.eu/
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https://www.regreen-project.eu/
https://www.think-nature.eu/
https://unalab.eu/en
https://www.urbangreenup.eu/
https://urbinat.eu/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_factsheet_nature_restoration_soc_economic_web.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rec.12512
https://restorationfunders.com/funding-ecosystem-restoration-in-europe.pdf
http://www.onebigrobot.com/IUCN/decade-landscape/
http://www.onebigrobot.com/IUCN/decade-landscape/
https://www.iufro.org/fileadmin/material/science/spps/spdc/FLR_Practitioners_Guide_21/FLR-pract-guide-engl.pdf
https://www.wri.org/research/road-restoration
https://www.wri.org/research/road-restoration
https://www.wri.org/research/road-restoration
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d496b5-ad4e-11eb-9767-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d496b5-ad4e-11eb-9767-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d496b5-ad4e-11eb-9767-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d496b5-ad4e-11eb-9767-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d496b5-ad4e-11eb-9767-01aa75ed71a1
https://www.iufro.org/fileadmin/material/science/spps/spdc/FLR_Practitioners_Guide_21/FLR-pract-guide-engl.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_community_organizing_toolkit_on_ecosystem_restoration.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_community_organizing_toolkit_on_ecosystem_restoration.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_community_organizing_toolkit_on_ecosystem_restoration.pdf


tár az ökoszisztéma helyreállításához) 
a helyreállításban aktívan résztvevő 
szereplők számára nyújt olyan eszközö-
ket, ismereteket és erőforrásokat, ame-
lyek elengedhetetlenek az ökoszisztéma 
helyreállításához, miközben rámutat a 
közösségi szerveződés erejére. 

A IUFRO tudóscsapata ezen felül 
a Practitioner’s guide to implemen-
ting Forest Landscape Restoration 
(Gyakorlati útmutató az erdészeti táj 
helyreállításához) című kiadványában 
a szakembereknek nyújt segítséget 
a helyreállítási projektek egyes szaka-
szainak bővebb megértéséhez.

A NetworkNature eszközök és erőfor-
rások gyűjtésével támogatja az olyan 
helyreállítási projekteket, amelyek 
hasznos tapasztalatokat és útmuta-
tást adnak a helyreállításban közvet-
lenül részt vevő feleknek, ami fokozza 
a helyreállítási törekvéseket és maxi-
malizálja a hatásukat. A NetworkNature 
ökoszisztéma helyreállításával kapcso-
latos szemeszterének további hasznos 
anyagai itt érhetőek el.

Az ökoszisztéma-
helyreállítás  
ENSZ-évtizede
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja 
és az Élelmezésügyi és Mezőgazdasá-
gi Világszervezet közösen elindították 
az ökoszisztéma-helyreállítás ENSZ-év-
tizedét. Az 2021 és 2030 közötti idő-
szakra szóló felhívás célja minden 
óceáni és szárazföldi ökoszisztéma 

pusztulásának visszafordítása. Az Évti-
zed segít a klímaváltozás elleni küzde-
lemben, a szegénység felszámolásában 
és a tömeges kihalás megelőzésében. 

Az ökoszisztéma-helyreállítás 
ENSZ-évtizede világszerte mindenki-
hez sürgős felhívást intéz, hogy vegyen 
részt az ökoszisztémák pusztulásá-
nak megelőzésében, megállításában 
és visszafordításában. Az Évtized 10 
alapelvet határozott meg, amelyek 
biztosítják, hogy az évtized során 
kiemelkedően hatásos helyreállítá-
si lépések történjenek. Az UNEP és 
a FAO mint társult partnerek kiadták 
az Ecosystem Restoration playbook-ot 
(Ökoszisztéma-helyreállítási eszköztár), 
amely az ökoszisztéma helyreállításá-
nak megközelítéseit tartalmazza, illetve 
bemutatja, hogy az egyének, a közös-
ségek, a vállalkozások és a kormányok 
hogyan vehetnek részt a #Generation-
Restoration (Helyreállító Generáció) 
mozgalomban. Az ökoszisztéma-hely-
reállítás ENSZ-évtizedéhez többen is 
csatlakoztak globális partnerként, töb-
bek között az ICLEI és az IUCN (jelen 
adatlap szerzői), valamint segítették 
az ENSZ-évtized szervezőit azzal, hogy 
hozzájárultak az ENSZ-évtized kiemelt 
elképzeléseihez, valamint a stratégiát 
támogató akcióterv elkészítéséhez. 

A szakemberek, a kutatók és az érdek-
lődő személyek számára az ENSZ-év-
tized kiemelt helyreállítási projektjei 
– amelyek az ENSZ-évtized 10 helyre-
állítási alapelveit alkalmazzák – ígére-
tes például szolgálnak az ökoszisztéma 
nagy léptékű és hosszú távú helyreál-

lításához a világ bármely részén. A vá-
lasztott helyreállítási területek kiemelt 
helyen szerepelnek az ENSZ-évtized 
digitális központjában, ezeket ismeret-
terjesztő anyagok, érdekképviseleti és 
kommunikációs eszközök egészítik ki. 

Többet is megtudhat ezekről a kiemelt 
projektekről, valamint arról, hogyan és 
miért válhat egy projekt kiemelt pro-
jektté az itt elérhető kézikönyvből.

Kérjük, ne felejtse el használni az 
ENSZ-évtized vizuális azonosítóelemeit.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_community_organizing_toolkit_on_ecosystem_restoration.pdf
https://www.iufro.org/fileadmin/material/science/spps/spdc/FLR_Practitioners_Guide_21/FLR-pract-guide-engl.pdf
https://www.iufro.org/fileadmin/material/science/spps/spdc/FLR_Practitioners_Guide_21/FLR-pract-guide-engl.pdf
https://www.iufro.org/fileadmin/material/science/spps/spdc/FLR_Practitioners_Guide_21/FLR-pract-guide-engl.pdf
https://www.iufro.org/fileadmin/material/science/spps/spdc/FLR_Practitioners_Guide_21/FLR-pract-guide-engl.pdf
https://networknature.eu/nbs-resources?mefibs-form-keywords-combine=&mefibs-form-keywords-field_semester_2_eco_restoration_tid%5B%5D=2501&mefibs-form-keywords-field_semester_2_eco_restoration_tid%5B%5D=2503&mefibs-form-keywords-field_semester_2_eco_restoration_tid%5B%5D=2235&mefibs-form-keywords-field_semester_2_eco_restoration_tid%5B%5D=2502&mefibs-form-keywords-field_semester_2_eco_restoration_tid%5B%5D=2570&mefibs-form-keywords-field_semester_2_eco_restoration_tid%5B%5D=2504&mefibs-form-keywords-mefibs_block_id=keywords
https://www.unep.org/
https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/home/en
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.fao.org/3/cb6591en/cb6591en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6591en/cb6591en.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35858/ERP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35858/ERP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38058/Flagship_manual.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.decadeonrestoration.org/communication-materials


Az adatlap a legutóbbi, Nature-based solutions for Ecosystem Restoration 
(Természet-alapú megoldások az ökoszisztéma helyreállítására) tematikájú 

NetworkNature szemeszter eredményeit használja fel.

Ön így segíthet:
Csatlakozzon a NetworkNature közösségéhez! A NetworkNature tagjaként a honlapunk 
különleges funkcióihoz is hozzáférhet:
• Megoszthatja és hirdetheti az eseményeit, esettanulmányait és erőforrásait
• A NetworkNature évente kétszer megjelenő hírlevele
• Többet is megtudhat a H2020 és a Horizont Európa NBS projektjeiről

A NetworkNature honlapját itt érheti el: networknature.eu

Hogyan hívhatja fel a figyelmet a természetvédelemre?
• Az adatlap megosztásával
• Annak feltérképezésével, hogy hol kapcsolódhat munkájával a mi munkánkhoz

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási 
és innovációs programja támogatta a 887396 számú 

támogatási megállapodás keretében.

Networknature.eu
hello@networknature.eu
NetworkNatureEU 
NetworkNature 
NetworkNature

https://networknature.eu/product/25923
https://networknature.eu/product/25923
https://networknature.eu/sites/default/files/uploads/nn-s2-concept-brief.pdf

