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Kiemelkedő kihívás a fenntarthatóság tudomány területén: 
összekapcsolni a társadalmi-ökológiai rendszereket

• Ennek lényege: az emberi gazdasági fejlődés 
harmonizálása az okológiai rendszerek eltartó
képességével. Lényegében a multi- és 
transzdiszciplináris megközelítés.

• Globális perspektivából (Folke et al. 2011).
• Planetáris gondnokság, közös célok, 

adaptív kormányzá, a helyi és a globális 
jelenségek összekapcsolása, az 
ökoszisztéma-alapú gazdálkodás, a 
reziliencia, kritikus átmenetek és 
transzformációk figyelembe vétele.

• A hagyományos tájak perspektivájából (Fischer 
et al., 2012).
• Társadalmi-ökológiai rendszerek, 

földhasználat és ökoszisztéma 
szolgáltatás kapcsolatok.



„Fenntartható tájak” kutatási projekt – Dél Erdély

Fő cél: 
Egy holisztikus, szociális-ökológiai rendszer alapú megértés kidolgozása, 
és potenciális fenntartható fejlődés útvonalak azonositása.



Néhány irányító jellegű kérdés

• Melyek a földhasználat fő driverei a régióban?
• Hogyan lehetséges a gazdasági jólét harmonizálása a biodiverzitással?
• A fenntartható fejlődés potenciális szociális és intézményi barrierei?
• Hogyan értékelik az emberek a tájaikat?
• Mit hozhat a jövő?
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Szászföldi tájak mint “szociális-ökológiai csomagok”



















Kovács-Hostyánszki et al. adatai, Lendület  projekt.



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

XIII 
ce

ntu
ry

14
88

15
67

16
02

16
60

16
63

17
00

18
66

19
05

19
20

19
41

20
02

Saxons
Romanians
Hungarians

Segesvár-Schaessburg-Sighişoara

Szász Egyetem







Ha
gy

om
án

y
Je

len
-jö

vő
?

Gyors változások
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Hartel and von Wehrden, 2014 – PLOS ONE



A „kulturális váz” tükrözi a társadalomban végbemenő változásokat
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Drasztikus és gyors változások szociális és ökológiai szinteken



A „kollektív” összeomlása 1989 –„set aside”, kedvezett az ökológiai rendszereknek.

Forrás: Román Statisztikai Intézet, 2014



Kutatási terület

Hanspach et al. 2014 – Ecology and Society



Módszerek

Ökológiai kutatások
- növények, lepkék, madarak (150 pontban)
- medvék (több 100 transzekt)
- fás legelők (42)

Szociális kutatások
- intézmények, körmányzás (governance)
- szociális tőke
- participatív jövőkép építés
- táj és „kulturális” preferenciák 
(képek segítségével)

Helyi fontos civil szervezetek
- Mihai Eminescu Trust
- ADEPT
- különböző személyek
- előtanulmány (pilot study)
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A természeti örökséget a kisléptékű, extenzív 
mezőgazdaság tartja fenn - növények

Mozaikos táj fele több mint 50 növényfaj / hektár. 
Fák jelenléte fontos lokálisan és a táj szinten is.
Táj heterogenitás fontos.
Intenzifikáció negativ.

Táj léptékű védelem.

Loos et al. 2014 – Agriculture Ecosystems and Environment



Komplex tájak – kedveznek az ember-nagy ragadozók 
együttélésének

630 transzekt
554 km
86 pásztor
369 falusi

Erdő borítás fontos a koegzisztenciához.
Hagyományos legeltetés fontos.
Bizonyos mértékű tolerancia is létezik.

Medve aktivitás – település között nincs kapcsolat.
A kompenzációs rendszer nem csökkenti az 
emberek attitüdjét a medvék iránt.

Loos et al. 2014 – Agriculture Ecosystems and Environment



Fás legelők – szociális, kulturális és ökológiai memoria tájak
A használat  meghatározza a szerkezetet...

Hartel et al. 2013 – Biological Conservation



...és a fák korát, méretét. A legnagyobb fák legelőkön találhatók.



Hartel et al. 2014 – Basic and Applied Ecology

A fás legelők madárközösségei gazdagabbak a zárt erdők és fátlan legelők közösségeinél



Az ökoszisztéma szolgáltatások értékelése

Ökoszisztéma szolgáltatások értékelése
“A  szegény ember hagyományos 
mezőgazdaságot, a gazdagok a modern 
mezőgazdaságot választják.”

Az emberek jórésze modern típusú
életformára vágyik, a természet 
nagymértékben hiányzik a jövőbeni 
elképzeléseiket illetően.

Veszély: eltűnnek ezek az értékek, akár 
észrevétlenül is.

Hartel et al. 2014 – Ecology and Society



Táj és „kulturális” preferenciák – Q módszer

Milcu et al. 2014 – Land Use Policy



Tájak a jólétért és a gazdasági fejlődésért
Férfi dominálta csoport, román nemzetiségűek, 51 évesek (medián)

„A burjánok nagyon ellenállók. 
Kell a herbicid, hogy kiőljük őket...
A modern mezőgazdaságban van a jövő.”

„Ezt a juhászost nem szeretem. 
Mert nem modern.”

„Tetszenek az új épületek.”

„Ez túlhaladott mezőgazdaság...”

- Szeretik a gazdagságot és a gazdasági 
növekedést, és nem szeretik a szegénységet és 
azokat a jeleket amelyek az fejlettlenségre utalnak.



Tájak az egyensúlyért és a harmoniáért
Szászok és külföldiek, fiatalok (medián 35 év), NGO ban aktiváltak. Bevételük függött a védelmi 
munkálatoktól.

„Itt a természet és ember együtt él.”

„A természet mindent megad....”

„Ha kézzel kaszálsz több mag érlelődik.
és diverzebb a táj...”

- Pásztori tájak, kissé idillikus ember-természet 
kapcsolattal. Kulturális megnyilvánulások, természet, 
hagyományos gazdálkodás.



Tájak az emberért
Cigány dominálta, munkahely nélküliek és nagyrészt függenek a szubzisztens gazdálkodástól. 
Több mint fele a csoportnak nő.

„A választásokon kivül semmi 
sem történik itt...”

„Fontos, hogy az embernek pénze legyen
és egy olyan szép háza...de 
nincsenek munkahelyek”

- Egyszerű falusi életet tartják fontosnak.



Társadalmi tőke – szociális csapda
• Több tényező gátolja a résztvevést:

bizalmatlanság, jó vezetők hiánya, 
kommunikáció hiánya, szegénység, 
vállalkozó szellem hiánya, gyenge 
infrastruktura, korrupció etc.

• Csapda. Egyoldalú beavatkozások nem 
elégségesek ahhoz, hogy feloldják a 
csapdát.

• A gyenge társadalmi tőke veszélyezteti a 
gazdag természeti örökséget.

Hartel et al. 2014 – Ecology and Society; Mikulcak et al. 2014 – Land Use Policy

347 lakó
66 falu



Természeti örökség a hagyományos gazdálkodás 
végnapjaiban: hogyan tovább? 

Participatív
szcenáriók, 
plauzibilis 
alternatív jövő
állapotok



Jövőképek (scenarios)
Milyennek látják a térség jövőjét az emberek 2043-ban?

„Én nem az időket 
hibáztatom, hanem az 
embereket” (Szász nő, 
82, Viscri)

Hanspach et al. 2014 – Ecology and Society





A szcenáriók kivetitése 448 falura 
valamint  8 paraméter változása
a szcenáriók függvényében.

Intenzív 
mezőgazdaság

Turizmus

Helyi gazdaság

Szociális tőke

Emigráció

Jelen Fejlőd Külf. Egyens. Elszalasztott



Kulturális örökség az állandóság és a változás között
Mihai Eminescu Trust

Gyakorlati próbálkozások



Nevezetes fák Romániában
Pogány havas, MET, Eco-Breite, WWF





Fás legelők népszerűsítése és formális elismerése
Sapientia EMTE, Pogány havas, Környezetvédelmi miniszter



Tudományos publikációk
22 cikk letölthető az alábbi blogról



Köszönöm a figyelmet!

A kutatást az Alexander von Humboldt alapítvány támogatta


