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The strong dependence of human social stability and wealth on the biosphere and ecosystems
was never so obvious than nowadays. Yet, there is a big challenge how to harmonize social
development with the capacity of the natural environment to sustain human activities. ‘Nature
conservation’ is built on the paradigm that species, habitats and ecosystems are vulnerable to
human activity and they can disappear. Because species and habitats have ‘intrinsic values’,
they have the ‘right’ for existence and it  is  our duty to protect them. Protected areas  are
essentially isolates of various sizes and shapes, with the purpose to sustain viable populations
and communities of natural species of interest. However, the decades-long experience shows
that these isolates (even is theoretically considered as ‘networks’) are not robust enough to
protect species from extinction and ecosystem deterioration. Plus, the ca. 15% of the protected
area surface of Earth will not be enough to sustain a safe biosphere for prosperous human
societies. Last but not least, only relatively few people accept the argument that "nature has
intrinsic value". Most people are looking for instrumental values and arguments related to
nature and its resources. The concept of ecosystem services was created by the latter need:
nature contributes to human wellbeing in several ways. The services and goods provided by
ecosystems are often measurable, tangible, while others are less tangible but very important
from the  perspective  of  resilience.  The  concept  of  ecosystem services  ‘exploded’ in  the
scientific literature (the Web of Science database has over 20000 articles on this topic) and
has been undergoing substantial maturation over the years. Part of this maturation process is
that the limitations of the concept has also come to light. Although the ecosystem service
concept still deserves great attention in scientific literature and decision-making, it becomes
increasingly apparent that the concept of ecosystem services alone is not sufficient for social-
ecological sustainability. More research and understanding is needed about the values linking
people to natural systems as well as about the transformability of these values.
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Az emberi jólét függősége a bioszféra (“természet”) stabilitásától sosem volt nyilvánvalóbb,
mint manapság. Mégis, társadalmi szinten nagy kihívást jelent a természet, valamint az egyes
fajok  és  élőhelyek  értékként  való  elfogadtatása.  A természetvédelem  arra  épül,  hogy  a
természetnek, valamint az azt alkotó fajoknak “intrinzik” értékeik vannak. A védett területek
alapvetően azért  jöttek  létre,  hogy ezekben az  elkülönített  ökoszisztémákban a különböző
fajok  életképes  populációit  tartsák  fenn.  Viszont  az  utóbbi  évtizedek  tapasztalatai  azt
mutatják, hogy a védett terület csoportok nem elegendőek ahhoz, hogy a fajokat megvédjék a
kihalástól. Továbbá, az a kisszámú védett terület (a Föld kb. 15%-a áll különböző védettség
alatt)  nem elégséges  ahhoz,  hogy az  emberi  jóléthez  elengedhetetlen  bioszféra  stabilitást
biztosítsa. Nem utolsó sorban, csak kevés ember fogadja el azt az érvet, hogy a “természetnek
intrinzik értéke van”. A legtöbb ember inkább instrumentális, azaz kézzelfogható, jól mérhető
értékeket keres. Az ökoszisztéma szolgáltatások fogalmát az utóbbi szükséglet hozta létre: a
természet  számos  módon  közvetlenül  és  közvetett  úton  járul  hozzá  az  emberi  jóléthez.
Sokszor  ezek  a  szolgáltatások  jól  mérhetők  (pl.  gyümölcs,  faanyag,  genetikai  forrás,
mezőgazdasági  termés),  máskor  pedig  nehezebben  (esztétikai,  kulturális  szolgáltatások,
szabályozó  szolgáltatások,  fenntartó  szolgáltatások).  Az  ökoszisztéma szolgáltatás  valóban
berobbant a tudományos irodalomba (a Web of Science adatbázisban több mint 20 000 cikk)
és lényeges érlelődésen ment át az évek során. Ennek az érlelődési folyamatnak része az is,
hogy a fogalom korlátozottságára is fény derült. Bár az ökoszisztéma szolgáltatás fogalma
továbbra  is  nagy  figyelmet  kap  a  tudományos  irodalomban  és  a  döntéshozásban,  egyre
nyilvánvalóbbá válik az is, hogy ez önmagában nem elégséges ahhoz, hogy egy szociális és
ökológiai szempontból fenntartható társadalmi rendszer létrejöjjön. Több kutatás szükséges az
embert  természethez  kapcsoló  értékekről,  valamint  a  társadalmi  és  ökológiai  rendszerek
dinamikájának  a  harmonizálhatóságáról.  Például  az  embert  számos  relacionális  érték
kapcsolhatja  a  természethez.  A  relacionális  értékek  nem  minden  esetben  tükrözik  az
ökoszisztéma szolgáltatásokat. Ezeket az értékeket szinte egyáltalán nem kutatták. Továbbá,
szinte  semmit  sem  tudunk  azokról  a  tényezőkről,  amelyek  “szétkapcsolják”  illetve  “újra
kapcsolják” a szociális ökológiai rendszereket.
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