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 Az emberi társadalom jelentős mértékben épül a természet

adományaira

 Tevékenységünk kizsákmányoló és bioszféra-átalakító

jellege miatt növekszik annak kockázata, hogy a maihoz

hasonló színvonalú emberi élet ne valósulhasson meg a

jövőben

 Az erdők fontos és sokrétű funkciókat látnak el, kiemelkedő

jelentőséggel bírnak a szárazföldi ökoszisztémák között



 Mit jelent az ökoszisztéma fogalma?

 Mi is az az erdő?

 Mit nevezünk adományoknak? 

o Csoportosításuk és definícióik

• Materiális javak

• Szolgáltatások



 A szén-dioxid koncentrációjának változása az utóbbi 

évszázadban

 A szén útja az erdőben, az erdő szénegyenlege

 Az erdők szerepe a szén-dioxid megkötésében

 Az erdők és a klímaváltozás kapcsolata



 Éghajlat és vegetáció: kölcsönös befolyásolás

 Az erdő, mint felszíni borítás

o Energia- és vízáramok módosítása

o Albedó

o Érdesség

 Az erdők két lényeges légkör-tisztító mechanizmusa:

o Növényi illékony szerves vegyületek termelése és kibocsátása

o Szűrő képesség – a légkör erősen változó összetevőinek (a

nyomgázoknak) és az aeroszoloknak a kiszűrése



 Lényeges szerepük van a vízgyűjtő területek vízhozamának

fenntartásában és növelésében. Ennél fogva az édesvíz készletek

fontos forrásterületei az erdők.

 Vízminőség megőrzése – az öntisztulási folyamatok jól

megvalósulhatnak az erdei körülmények között

 Talajpusztulás akadályozása

o A lombsátor szerepe

o A víz talajba szivárgásának feltételei jobbak az erdőkben, mint pl. a 

füves pusztákon



 A lelki, esztétikai és kulturális igények kielégítése tartoznak 

ide

 Biofília hipotézis

 Természetjárás, ökoturizmus



 A Föld szárazföldi felszínének kb. 30%-át borítják  kb. 9,5 
millió ha/év erdőterület csökkenés

 A változások trendjét 4 fő folyamat határozza meg:

o Erdőirtás, erdősítés, visszaerdősítés, természetes fejlődés 
(szukcesszió)

 Az erdők természetessége

 Az antropogén szennyezések, a biotikus károsítók és a
változó éghajlati feltételek hatásai



 Az erdőkhöz kötődő folyamatok és az általuk létrehozott
állapotok és javak nélkülözhetetlenek az emberi élet
szempontjából

 Az emberiség tevékenységével közvetlenül és közvetve
egyaránt hat az erdőkre  végső soron saját
lehetőségeinket szűkítjük be

 Adományaikat technológiai úton nem vagyunk képesek
pótolni  az elővigyázatosság elve szerint kell
cselekednünk




