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Usługi ekosystemowe to bezpośredni wkład (ang. contributions) 
ekosystemów w dobrostan ludzi (Haines-Young, Potschin 2018, zm.). 

 

Dalsza część wykładu odpowie na pytania: 

― Na czym polega wkład pośredni, a na czym – bezpośredni? 

― Dlaczego tak enigmatyczne słowo („wkład”), w sytuacji gdy 
dysponujemy bardziej konkretnymi pojęciami („funkcja”, 
„potencjał”, „produkt”, „korzyść” etc.)? 

― Dlaczego wkład(y) w liczbie mnogiej? 

― Czy usługi ekosystemowe są produkowane wyłącznie przez 
ekosystemy? 

― Czym jest dobrostan ludzi? 

USŁUGI EKOSYSTEMOWE 
   najogólniej – o czym jest ten wykład? 



DLACZEGO USŁUGI EKOSYSTEMOWE? 

 
„ECOSYSTEM SERVICES” 

„NATURAL ENVIRONMENT” 

„LAND-USE PLANNING” OR 
SPATIAL PLANNING/MANAGEMENT” 

webofknowledge.com [23.04.2018] 



Liczba prac dot. usług ekosystemowych publikowanych 
w kolejnych latach stale rośnie 

DLACZEGO USŁUGI EKOSYSTEMOWE? 
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Rok publikacji (na podst. webofknowledge.com [23.04.2018]) 



DLACZEGO USŁUGI EKOSYSTEMOWE  
W ZAKŁADZIE GEOGRAFII FIZYCZNEJ? 

 

webofknowledge.com [23.04.2018] 



HISTORIA KONCEPCJI 
     korzenie na gruncie ekologii 

1. Walka z mitem o niewyczerpalności zasobów 

George Perkins Marsh (1801-82) - polityk, filolog,  

ambasador USA w Turcji i Włoszech 

Obserwacja: kiedyś żyzne tereny dawnego  
Cesarstwa Rzymskiego, dziś – opustoszałe. 

 

 

Wycinka drzew 

Zmiana makroklimatu 
(temp., wiatr, opady) 

Erozja gleb 

Wysychanie 
źródeł 

Wywiewanie 
pokrywy 
śnieżnej 

Insolacja 
łąk i pól 

Polowania 
na ptaki i 

ryby 

Wzrost 
populacji 

szkodników 

Mooney, Ehrlich (1997) 
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HISTORIA KONCEPCJI 
     korzenie na gruncie ekologii 

1. Walka z mitem o niewyczerpalności zasobów 

George Perkins Marsh (1801-82) - polityk, filolog,  

ambasador USA w Turcji i Włoszech 

 

Marsh G.P., 1864, Man and Nature. On  

Physical Geography as Modified by Human Action 

 

Przemiany środowiska w basenie Morza 
Śródziemnego jako przestroga dla USA 

 

 

Mooney, Ehrlich (1997) 
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HISTORIA KONCEPCJI 
     korzenie na gruncie ekologii 

2. Pojęcie „ekosystemu” 

 

― Tansley A.G. (1935), Ecology 
Pierwsze użycie terminu 

 

― Lindeman R.L. (1942), Ecology 

 

 
„Analiza powiązań w ramach łańcuchów pokarmowych wskazuje, 
że biocenoza nie może być wyraźnie oddzielona od środowiska 
abiotycznego; zatem ekosystem jest postrzegany jako bardziej 
podstawowa jednostka ekologiczna” (s. 415) 
 
― Odum H.T. (1957), Ecological Monographs 
Przemiany materii i energii jako istota ekosystemów Mooney, Ehrlich (1997); 

 Braat, de Groot (2012), Ecosystem Services 



HISTORIA KONCEPCJI 
     korzenie na gruncie ekologii 

3. „Funkcje ekosystemowe” – procesy  
czy korzyści dla człowieka? 

 

 

Mooney, Ehrlich (1997); Braat, de Groot (2012), Ecosystem Services 
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Odum E. (1956), Fundamentals of Ecology 
 
Funkcje ekosystemowe – zestaw procesów 
ekosystemowych występujących w obrębie 
systemów ekologicznych  
 
Sears P.B. (1956) 
"Less obvious is the presence of a complex 
population of microorganisms and invertebrates 
which, among other functions, takes care of the 
breakdown of organic wastes and their return to 
chemical forms that can be reused to sustain life." 
(s. 471) 

Krążenie substancji 
odżywczych, jako tradycyjny 

przedmiot zainteresowań 
ekologów 



3. „Funkcje ekosystemowe” – procesy czy  
korzyści dla człowieka? 

1970 – Williams College, Williamstown, MA;  
interdyscyplinarne, 1-mies. studium ok. 100 badaczy  

 

Raport „Analiza kluczowych problemów środowiskowych”  

„Usługi środowiskowe”, które ulegną osłabieniu w przypadku 
zaburzenia funkcji ekosystemowych: 

 

Mooney, Ehrlich (1997); The Williamstown Study of Critical Environmental Problems (2015), Bulletin of the Atomic Scientist 

HISTORIA KONCEPCJI 
     korzenie na gruncie ekologii 

Regulacja populacji szkodników   Zapylanie przez owady 

Łowiska  Regulacja klimatu  Retencja w glebach 

Ochrona przed powodzią  Utrzymywanie procesów glebotw. 

Krążenie materii   Regulacja składu atmosfery 



4. Kontekst wymierania gatunków i populacji oraz „granic wzrostu” 

HISTORIA KONCEPCJI 
     korzenie na gruncie ekologii 

ge
n

et
ic

lit
er

ac
yp

ro
je

ct
.o

rg
 

Pierwsze użycie terminu  
„usługi ekosystemowe” 

1981 

1968 1962 
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HISTORIA KONCEPCJI 
     korzenie na gruncie ekologii 

5. Podstawowe pytania dot. rodzącej się koncepcji  
podejmowane przez ekologów: 
a. Czy utrata różnorodności biologicznej wpływa na usługi 

ekosystemowe? 

b. Czy będzie w przyszłości możliwe zastąpienie tych usług? 

 

Ehrlich P.R., Mooney H.A. (1983), BioScience: 
a. Wpływ od trywialnego po katastrofalny,  

w zależności od poziomu organizacji życia na Ziemi i stopnia 
uzależnienia systemu od danej populacji, gatunku czy gildii 

b. Nieskuteczność dotychczasowych prób zastąpienia ginących 
organizmów innymi (plantacje, gatunki hodowlane);  
W dłuższej perspektywie czasowej, próby zastąpienia tych 
organizmów innymi metodami (zbiorniki retencyjne, pestycydy) 
kończą się kosztownymi niepowodzeniami. 

 

 
Mooney, Ehrlich (1997) 



HISTORIA KONCEPCJI 
    korzenie na gruncie ekonomii 

Rozwój teorii ekonomii a sposób ujmowania  
„korzyści z przyrody”: 
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HISTORIA KONCEPCJI 
    korzenie na gruncie ekonomii 

Rozwój teorii ekonomii a sposób ujmowania  
„korzyści z przyrody”: 
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Ziemia 

WARTOŚĆ UŻYTKOWA 

WARTOŚĆ WYMIENNA 

Korzyści z przyrody 
jako wartości 

użytkowe, 
niepodlegające 

wymianie 

1956 
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HISTORIA KONCEPCJI 
    korzenie na gruncie ekonomii 

Rozwój teorii ekonomii a sposób ujmowania  
„korzyści z przyrody”: 
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Ziemia 

WARTOŚĆ UŻYTKOWA 

WARTOŚĆ WYMIENNA 

Korzyści z przyrody 
można w pełni 

zastąpić kapitałem 
wytworzonym 
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HISTORIA KONCEPCJI 
    korzenie na gruncie ekonomii 

Rozwój teorii ekonomii a sposób ujmowania  
„korzyści z przyrody”: 
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Korzyści z przyrody 
jako przedmiot 

wyceny pieniężnej 

społeczny 

środo-
wiskowy 

ekono-
miczny 

Kapitał: 



HISTORIA KONCEPCJI 
    korzenie na gruncie ekonomii 

Rozwój teorii ekonomii a sposób ujmowania  
„korzyści z przyrody”: 
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Kapitał: 

WARTOŚĆ WYMIENNA 

Różne systemy 
wartościowania  

pieniądz nie stanowi tu 
wspólnej jednostki 

pomiaru 

2002 

WARTOŚĆ UŻYTKOWA 

Kapitał przyrodniczy jest 
komplementarny (a nie – 

substytucyjny) wobec  
kapitału wytworzonego 
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PRZEŁOMOWY ROK 1997     
      pierwsze syntezy 

1997 st
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― Historia koncepcji 

― Nadrzędne usługi ekosystemowe 
(ujęcie globalne): 
 Rola klimatu 

 Rola różnorodności biologicznej 

 Rola gleb 

 Rola zapylaczy 

 Rola gatunków zwalczających szkodniki 

― Usługi dostarczane przez poszczególne 
biomy: 
 Morza i oceany 

 Wody słodkie 

 Lasy 

 Obszary trawiaste 

 

 

 

 

 
 

 



Costanza et al., 1997, Nature 

Analiza literatury  
 Ekstrapolacja wartości na ha powierzchni 

biomu 
 
Krytyka: 
• „I tak wynik powinien = nieskończoność” 
• „Jakim cudem wartości są wyższe niż GPB?” 
• „Jak można przypisywać cenę elementom 

środowiska?” 

 

PRZEŁOMOWY ROK 1997     
         pierwsze wyceny 

Top 100 stories  
in Science in 1997 

Costanza i in. (2017) Ecosystem Services 



 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
    MILENIJNA OCENA EKOSYSTEMÓW 

2005 

millenniumassessment.org 

2001-2005 
 
Cele: 
synteza dostępnych danych 
(zmiany ekosystemów w czasie 
1950-2000) 

 
 globalna ocena stanu 
ekosystemów i świadczonych 
przez nie usług 
 projekcja trendów zmian j.w. 
 
  ocena konsekwencji zmian w 
ekosystemach dla jakości życia 
ludzi 
 
Kto? 
ponad 1360 ekspertów – szeroki 
consensus 



ŻYCIE NA ZIEMI – RÓŻNORODNOŚĆ 
BIOLOGICZNA 

 
 USŁUGI EKOSYSTEMOWE 

Wspomaga-
jące 

  
niezbędne 

do produkcji 
innych usług 

 
(np. 

krążenie 
substancji 

odżywczych) 

Zaopatrzeniowe 
„produkty”  

(np. zboże, woda pitna) 

Regulacyjne 
„korzyści” z 

regulowania procesów 
ekosystemowych 

(np. regulacja klimatu, 
oczyszczanie wody) 

Kulturowe 
„korzyści” niematerialne 

(np. turystyka, 
edukacja) 

SKŁADOWE DOBROSTANU CZŁOWIEKA 

BEZPIECZEŃSTWO 

PODSTAWOWE 
ŚRODKI DO ŻYCIA 

ZDROWIE 

RELACJE 
SPOŁECZNE 

WOLNOŚĆ 
WYBORU I 
DZIAŁANIA 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
    MILENIJNA OCENA EKOSYSTEMÓW 

millenniumassessment.org, zm. 



ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
    MILENIJNA OCENA EKOSYSTEMÓW 

2005 

Główne wyniki: 

― 60% globalnych usług ekosystemowych 
ulega degradacji (m.in.): 
 dostarczanie wody pitnej, 

 łowiska ryb, 

 oczyszczanie wody i powietrza, 

 regulacja lokalnego i regionalnego klimatu, 

 przeciwdziałanie katastrofom naturalnym, 

 ochrona przed szkodnikami; 

― Główne czynniki zmian: 
 zmiany klimatu, 

 degradacja siedlisk, 

 obciążenie związkami biogennymi; 

― Główne strefy problemowe: 
 lasy tropikalne,  

 rafy koralowe,  

 tereny suche (pustynnienie). 



Inicjatywa (2007; konferencja państw G8+5; Poczdam): 

 Globalne korzyści ekonomiczne z różnorodności biologicznej? 

 Koszty utraty różnorodności biologicznej vs. koszty efektywnej 
jej ochrony? 

 

 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
 TEEB - EKONOMIA EKOSYSTEMÓW I BIORÓŻNORODNOŚCI 
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teeebweb.org 



Cel nadrzędny – 'making nature’s values visible”  
I. rozpoznać wartości bioróżnorodności i usług ekosystemowych 

II. wyrazić w języku ekonomii – wyceny usług ekosystemowych 

III. uwzględnić (np. w formie płatności za usługi ekosystemowe, subsydiów, 
podatków) 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
 TEEB - EKONOMIA EKOSYSTEMÓW I BIORÓŻNORODNOŚCI 

teeebweb.org 

Politycy – poziom 
międzynarodowy  

i krajowy  
Politycy – poziom 

regionalny i lokalny Przedsiębiorcy 

Wszystkie 
poziomy 

podejmowania 
decyzji 



Metody szacowania wartości z przyrody 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
 TEEB - EKONOMIA EKOSYSTEMÓW I BIORÓŻNORODNOŚCI 

Wartości 
użytkowe 

Wartości 
nieużytkowe 

Bezpośrednie 
wartości 
użytkowe 

Pośrednie 
wartości 
użytkowe 

Wartości opcji 

ceny rynkowe 

USŁUGI 
ZAOPATRUJĄCE 

(woda, zboża, ..) 

USŁUGI 
KULTUROWE 

(wartości duchowe, 
wartość sama w 

sobie) 

ceny rynkowe, 
 

ceny hedoniczne 

nieponiesione 
koszty, 

 
koszty zastąpienia 

usługi 
 

metody wyrażonych 
preferencji -- 

contingent valuation 

skłonność do zapłaty 
(Willingness to Pay) 

USŁUGI 
KULTUROWE 

(turystyka) 

USŁUGI REGULUJĄCE 

(ochrona przed 
powodzią, ochrona 

przed wiatrem) 

teeebweb.org, zm. 



Metody szacowania wartości z przyrody – schemat 
zastosowania 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
 TEEB - EKONOMIA EKOSYSTEMÓW I BIORÓŻNORODNOŚCI 

Zyski z pozysku drewna 
wskutek intensywnej 

eksploatacji lasów 

Koszty spowodowane 
obniżeniem sumy 

opadów 

Koszty pustynnienia 

Koszty spowodowane 
spadkiem  przepływu 

wód 

Koszty wzrostu zamulenia rzek i 
zbiorników 

Koszty spadku zdolności transportowej rzek 

Koszty skutków powodzi 

teeebweb.org, zm. 



 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
 STRATEGIA OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ UE 

ec.europa.eu 

Cel nadrzędny: 
powstrzymanie utraty 

różnorodności biologicznej i 
degradacji usług ekosystemowych 

w UE do 2020 roku 

Cel 2 – utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich usług  
Działanie 1 – Mapowanie i Ocena Ekosystemów i ich Usług przez 
Państwa Członkowskie 
Działanie 2 – Unijna Strategia Zielonej Infrastruktury 



Grupa robocza Komisji Europejskiej wspierająca działania Państw 
Członkowskich, wynikające z zapisów Strategii Różnorodności Biologicznej UE. 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
 MAES - MAPOWANIE I OCENA EKOSYSTEMÓW I ICH USŁUG 

Typologia ekosystemów 
Typologia usług ekosystemowych 

Mapowanie ekosystemów 
Ocena stanu ekosystemów 

Ocena usług ekosystemowych 

Atlas cyfrowy  
MAES 

biodiversity.europa.eu/maes 

wskaźniki 



Cel – opracowanie systematycznej klasyfikacji usług 
ekosystemowych m.in. do celów wyceny usług 

 

ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
   CICES – WSPÓLNA MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 

Układ hierarchiczny: 
Sekcje  grupy  klasy 

Walor komunikacyjny –  
propozycje uproszczonego 

nazewnictwa 

Powiązania z innymi typologiami 
usług ekosystemowych 
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cices.eu 

Wielokrotnie rozwijana  
(historia: Potschin, Haines-Young 2016;  

ostatnia wersja – 1.01.2018) 



ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
        IPBES – MIĘDZYRZĄDOWA PLATFORMA DS. BIORÓŻNORODNOŚCI I USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 

 
odpowiednik 
 

ipbes.net 

Niezależne ciało międzyrządowe zajmujące się (m.in.): 

― Wypracowywaniem narzędzi umożliwiających uwzględnianie 
usług ekosystemowych w procesach decyzyjnych 

― Identyfikacja luk w wiedzy nt. usług ekosystemowych i 
odpowiadania na zapotrzebowanie zgłaszane przez rządy 
państw, ekspertów i innych grup interesu, 

― Tworzeniem wyczerpujących raportów dotyczących stanu 
poszczególnych usług. 

 



ROZWÓJ KONCEPCJI – NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY  
        IPBES – MIĘDZYRZĄDOWA PLATFORMA DS. BIORÓŻNORODNOŚCI I USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 

Wybrane wyniki: 

― Wartość rocznej globalnej produkcji 
żywności zależnej od zapylaczy = $577 mld 
(wzrost o 300% w ciągu ostatnich 50 lat) 

― Prawie 90% dzikich roślin kwitnących jest 
zależna od aktywności zapylaczy 

― 16% zapylaczy-kręgowców jest zagrożona 
wyginięciem 

― Postulaty wspierania rolnictwa 
zrównoważonego i tradycyjnego 
(płodozmian, pszczelarstwo, ograniczenie 
użycia pestycydów) 

ipbes.net 



1. Wkład ekosystemów w dobrostan ludzi: jedynie bezpośredni 
[Boyd, Banzhaf (2007), Ecological Economics], czy również 
pośredni [Fisher i in. (2009), Ecological Economics]? 

2. Czy dobra / korzyści środowiskowe są usługami 
ekosystemowymi [Costanza i in. (1997), Nature] czy też 
usługi zawsze pozostają zjawiskami ekologicznymi [Fisher i in. 
(2009), Ecological Economics]? 

3. Czy zatem usługi ekosystemowe to po prostu funkcje 
ekosystemów? 

4. Czy usługi ekosystemowe muszą być generowane przez 
ekosystemy, czy też są związane z funkcjonowaniem szerzej 
rozumianego krajobrazu [Solon (2008), Problemy Ekologii 
Krajobrazu]? 

DYSKUSJA POJĘĆ  
            przypomnienie 

Solon i in. (2018) 



KASKADA USŁUG EKOSYSTEMOWYCH   

Funkcje 
ekosystemów 

(np. obniżanie 
przepływu wód, 

produkcja 
biomasy) 

Usługi 
ekosystemowe 
(np. ochrona przed 

powodzią, 
plantacja leśna) 

Korzyści  
(np. zdrowie / 

bezpieczeństwo, 
surowiec 
drzewny) 

Wartości  
(np. skłonność 
do zapłaty za 

ochronę lasu / 
użytkowanie) 

Społeczeństwo i gospodarka Środowisko  

Procesy 
ekologiczne 
(np. produkcja 

pierwotna) 

Typ 
siedliska  
(np. leśne) 

Usługi wspomagające / pośrednie Usługi końcowe Dobra i korzyści 

Presja na ekosystemy: 
• bezpośrednia, 
• pośrednia (np. poprzez polityki publiczne) 

Potschin, Haines-Young (2016), zm. 

„produkcja” usługi 
(np. ścinka drewna) 



PODSTAWOWE POJĘCIA  
       definicje 

Funkcje ekosystemów  

• właściwości i charakterystyki ekosystemów, które warunkują użyteczność 
tych ekosystemów dla człowieka 

• stanowią potencjał do świadczenia usług ekosystemowych.  

• istnieją bez względu na fakt czy w danym momencie są wykorzystywane 
przez człowieka  

Dobra i korzyści ekosystemowe 
• produkty lub doświadczenia człowieka będące efektem świadczenia usług 

przez ekosystemy 
• nie są już funkcjonalnie powiązane z ekosystemami, z których pochodzą 
• mogą być wartościowane przez człowieka 

Potschin, Haines-Young (2016) 
Solon i in. (2018) 



Sekcja 
wg CICES 

Funkcje ekosystemów Usługa ekosystemowa 
Dobra / korzyści 
ekosystemowe 

za
o

p
at

rz
en

io
w

e Produkcja pierwotna + 
jadalność poszczególnych 

części roślin 
Rośliny uprawne  Zebrane plony, chleb etc. 

Magazynowanie i 
zatrzymywanie wody 

Wody pitne 
(powierzchniowe lub 

podziemne) 

Woda w wodociągu, 
butelkowana 

re
gu

la
cy

jn
e 

i 
u

tr
zy

m
u

ją
ce

 Retencjonowanie gleby w 
ekosystemie m.in. przez 

roślinność 

Kontrola erozji  
i gromadzenie osadów 

Redukcja kosztów związanych 
z nadwyżką akumulacyjną w 

rzekach 

Regulacja populacji na 
poziomie troficznym 

Regulacja 
występowania chorób 

Redukcja kosztów związanych 
ze zniszczeniami plonów 

ku
lt

u
ro

w
e 

Cechy ekosystemów 
umożliwiające / zachęcające 

do aktywnej rekreacji 

Fizyczne interakcje z 
przyrodą 

Rekreacja 

Wartość naukowa 
ekosystemów 

Intelektualne 
interakcje z przyrodą 

Wiedza nt. ekosystemów / 
przyrody 

PODSTAWOWE POJĘCIA  
              przykłady  

 na podst. Costanza i in. (1997), Nature; de Groot i in. (2010), Ecological Complexity, Haines-Young, Potschin (2018) 



KAPITAŁ PRZYRODNICZY  
   usługi ekosystemowe czy krajobrazowe? 

KAPITAŁ PRZYRODNICZY 

KAPITAŁ EKOSYSTEMÓW 

Ekosystemy jako 
zasoby 

 
Struktura i stan: 

lasów, rzek, 
terenów 

podmokłych, 
upraw etc. 

 
 

odnawialne, 
wyczerpywalne 

Przepływ usług 
ekosystemowych: 

 
• zaopatrzeniowych, 
• regulacyjnych i 

utrzymujących 
• Kulturowych 

 
 
 

odnawialny, 
wyczerpywalny 

Zasoby 
abiotyczne 

 
Promieniowanie 

słoneczne 
 

niewyczerpywalne 
 Surowce 

mineralne, paliwa 
kopalne, warstwa 

ozonowa 
 

nieodnawialne, 
wyczerpywalne 

Przepływy 
abiotyczne 

 
Energia odnawialna 

(słoneczna, 
wiatrowa, wodna) 
niewyczerpywalne 

  
Ochrona przed 

promieniowaniem 
UV 

 
nieodnawialne, 
wyczerpywalne 

Haines-Young, Potschin (2018) 



Koncentracja na ekosystemach = uznawanie fizycznych cech 
środowiska za nieistotne?  

 

 

 

 

 

 

Geneza usług ekosystemowych – chęć zwrócenia uwagi na wkład 
różnorodności biologicznej  do dobrostanu człowieka (patrz projekty: 
MEA, TEEB, IPBES) 

Abiotyczne wytwory ekosystemów stanowią rozszerzenie najnowszej 
wersji klasyfikacji CICES 

 

USŁUGI EKOSYSTEMOWE CZY KRAJOBRAZOWE?  

EKOSYSTEM (w wąskim ujęciu) to: 
 
układ ekologiczny stanowiący wspólnotę życiową roślin, zwierząt i 
mikroorganizmow (biocenoza) 
+ 
zespół abiotycznych warunków środowiska powstający w wyniku 
specyficznego przekształcenia środowiska przez biocenozę (biotop) 

NIE! 

Haines-Young, Potschin (2018) 

Weiner (1999)  
Matuszkiewicz (2001) 



L.p. Przedmiot wątpliwości Co mówi teoria? 

1 Wkład ekosystemów – 
bezpośredni czy pośredni? 

Bezpośredni. Usługi pośrednie to 
procesy i funkcje ekosystemów. 

2 Czy dobra / korzyści 
środowiskowe to wciąż usługi? 

Nie, gdyż nie są funkcjonalnie 
związane z ekosystemami. 

3 Czy wszystkie funkcje 
ekosystemów to usługi? 

Nie – wyłącznie te, które są 
bezpośrednio przydatne człowiekowi. 

4 Czy usługi ekosystemowe 
muszą być generowane przez 
ekosystemy? 

W ścisłym rozumieniu – tak. Istnieją 
jednak klasyfikacje abiotycznych 
wytworów ekosystemów. 

Potschin, Haines-Young (2016) 
Haines-Young, Potschin (2018) 

Solon i in. (2018) 

DYSKUSJA POJĘĆ  
            podsumowanie 



KONSEKWENCJE TERMINOLOGICZNE 
                                          polskie tłumaczenie terminu 

usługi czy świadczenia? 

(pełna paleta dóbr i usług) 

ecosystem services  

ekosystemów czy ekosystemowe? 

(podmiotowość ekosystemów?) 
(usługi hoteli?) 

(usługi całych ekosystemów czy również jego składowych?) 

Mizgajski, Stępniewska (2009), Solon i in. (2018) 

usługi ekosystemowe 



 

 

 

 
 

 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

Costanza i in. (1997), Nature: 

17 usług, 

brak podziału na kategorie. 



RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA – ŻYCIE NA ZIEMI 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

Usługi zaopatrzeniowe 

Usługi regulacyjne 

Usługi kulturowe 

MEA (2005) 

Usługi wspomagające 
 

niezbędne do produkcji 
pozostałych usług; 
 
ich wpływ na dobrostan ludzi ma 
zazwyczaj charakter: 
• pośredni  
• długoterminowy 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

 

EKOSYSTEMY I RÓŻNORODNOŚĆ 
BIOLOGICZNA 

 
 

 
 
 
  (struktury  
   i procesy 
ekologiczne) 

Funkcje 
ekosystemów  

 
• podzbiór 

struktur i 
procesów, 

• bezpośrednia 
zdolność 
ekosystemów 
do 
dostarczania 
usług  

Usługi zaopatrzeniowe 

Usługi regulacyjne 

Usługi kulturowe 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

 

EKOSYSTEMY I RÓŻNORODNOŚĆ 
BIOLOGICZNA 

 
 

 
 
 
  (struktury  
   i procesy 
ekologiczne) Usługi siedliskowe 

Usługi zaopatrzeniowe 

Usługi regulacyjne 

Usługi kulturowe 

Funkcje 
ekosystemów  

 
• podzbiór 

struktur i 
procesów, 

• bezpośrednia 
zdolność 
ekosystemów 
do 
dostarczania 
usług  

TEEB (2008), tłum. Solon i in. (2018) 

„podkreślenie roli 
ekosystemów w 
zapewnianiu miejsc 
lęgowych dla 
gatunków wędrownych 
oraz w ochronie puli 
genowej (np. siedliska 
przyr. stwarzające 
warunki do naturalnej 
selekcji)” 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

 

ŚRODOWISKO 
 
 

 

Usługi siedliskowe 

Usługi zaopatrzeniowe 

Usługi regulacyjne 

Usługi kulturowe 

Funkcje 
ekosystemów  

Haines-Young, Potschin (2013) 

Struktury  
i procesy 

ekologiczne 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

ŚRODOWISKO 
 
 

 
Usługi zaopatrzeniowe 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Usługi kulturowe 

Funkcje 
ekosystemów  

Haines-Young, Potschin (2013) 

Struktury  
i procesy 

ekologiczne 

Usługi ekosystemowe – sekcje: 

wersja 4.3 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

ŚRODOWISKO 
 
 

 

Usługi zaopatrzeniowe – wszystkie wytwory 
organizmów żywych wykorzystywane przez 
człowieka jako źródło pożywienia, materiałów 
bądź energii 

Usługi regulacyjne i utrzymujące – formy 
mediacji bądź moderacji otaczającego 
środowiska na korzyść człowieka dokonywane 
przez organizmy żywe 

Usługi kulturowe – wszystkie niematerialne 
(zazwyczaj  niekonsumpcyjne) wytwory 
ekosystemów, które wpływają na fizyczną  
i psychiczną kondycję człowieka 

Funkcje 
ekosystemów  

Haines-Young, Potschin (2013) 

Struktury  
i procesy 

ekologiczne 

Usługi ekosystemowe – sekcje: 

wersja 4.3 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                     rozwój podejść 

ŚRODOWISKO 
 
 

 
Usługi zaopatrzeniowe 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Usługi kulturowe 

Funkcje 
ekosystemów  

Haines-Young, Potschin (2018) 

Struktury  
i procesy 

ekologiczne 

Usługi ekosystemowe 

wersja 5.1 

Abiotyczne wytwory 
ekosystemów 

 

zaopatrzeniowe 

regulacyjne i 
utrzymujące 

kulturowe 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                    usługi zaopatrzeniowe 

Usługi zaopatrzeniowe 

Biomasa Materiał genetyczny Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Woda 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                    usługi zaopatrzeniowe 

Usługi zaopatrzeniowe 

Rośliny uprawne 
(lądowe i wodne) 

Zwierzęta 
hodowlane 

(lądowe i wodne)  
i ich wytwory 

Dziko żyjące 
rośliny i grzyby 

oraz ich wytwory 

Dzikie zwierzęta  
i ich wytwory 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

GRUPY: 

Biomasa Materiał genetyczny Inne Woda 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                         wytwory abiotyczne - zaopatrzeniowe 

Wytwory abiotyczne - 
zaopatrzeniowe 

SEKCJA 

Biomasa Materiał genetyczny Inne Woda 

DZIAŁY: 

GRUPY: 

Ze źródeł 
powierzchniowych 

Ze źródeł 
podziemnych 

Substancje 
mineralne 

Substancje 
niemineralne 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                               usługi / abiotyczne wytwory zaopatrzeniowe 

Usługi zaopatrzeniowe 

Pożywienie Materiały Energia 

SEKCJA 

KLASY: 

Rośliny uprawne 
(lądowe i wodne) 

Zwierzęta 
hodowlane 

(lądowe i wodne)  
i ich wytwory 

Dziko żyjące 
rośliny i grzyby 

oraz ich wytwory 

Dzikie zwierzęta  
i ich wytwory 

DZIAŁY: 

GRUPY: 

Woda ze źródeł 
powierzchniowych 

Woda ze źródeł 
podziemnych 

Substancje 
mineralne 

Substancje 
niemineralne 

Biomasa Materiał genetyczny Inne Woda 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                            usługi zaopatrzeniowe - przykłady 

Klasa wg CICES Przykład usługi 
Dobra / korzyści 
ekosystemowe 

Rośliny uprawne 
/pożywienie 

Uprawa zbóż, plantacje 
owocowe 

Zboże, mąka, chleb 

Rośliny uprawne  
/ materiały 

Plantacje drzew Drewno, tarcica  

Rośliny uprawne  
/ energia 

Uprawa roślin 
energetycznych (rzepak, 

wierzba etc.) 
Wyprodukowana energia  

Zwierzęta hodowlane          
/ pożywienie 
/ materiał 
/ energia 

Hodowane / wypasane 
zwierzęta gospodarskie 

(np. bydło) 

 
/ mięso, mleko 
/ skóry 
/ materiał opałowy w 
postaci obornika, siła 
pociągowa bydła 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                            usługi zaopatrzeniowe - przykłady 

Klasa wg CICES Przykład usługi 
Dobra / korzyści 
ekosystemowe 

Dziko rosnące rośliny i 
grzyby 
/pożywienie 

Jadalne owoce leśne czy 
grzyby  

Zebrane owoce leśne do 
produkcji przetworów 

Dziko rosnące rośliny  
/ materiały 

Trzcinowiska Trzcina dachowa 

Dziko żyjące rośliny  
/ energia 

Lasy grądowe (walory 
energetyczne dębów i 

buków) 
Drewno opałowe 

Dzikie zwierzęta  
/ pożywienie 

Populacje dorsza, dzika Ryby, dziczyzna 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                         wytwory abiotyczne zaopatrzeniowe - przykłady 

Klasa wg CICES Przykład wytworu 
Dobra / korzyści 
ekosystemowe 

Woda pitna 
/ ze źródeł 
powierzchniowych 
/ ze źródeł podziemnych 

Zasoby wody pitnej 
/ powierzchniowe 
 
/ podziemne 

Woda z wodociągu 
 
 
/ butelkowana woda 
mineralna 

Woda jako materiał 

Zasoby wód 
wykorzystywanych do: 
schładzania, irygacji, 

czyszczenia etc.  

Hodowla szklarniowa, 
redukcja wydatków na 

energię etc. 

Energia wód   
/ powierzchniowych 
/ przybrzeżnych 
/ podziemnych 

 
/ Energia wód płynących 
/ Energia pływów, fal 
morskich 
/ Energia geotermalna wód 

Energia wyprodukowana w 
hydroelektrowniach 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                         wytwory abiotyczne zaopatrzeniowe - przykłady 

Klasa wg CICES Przykład wytworu 
Dobra / korzyści 
ekosystemowe 

Substancje mineralne 
/ pożywienie 

Zasoby soli kamiennej Sól jako przyprawa 

Substancje mineralne  
/ energia 

Złoża uranu Energia jądrowa 

Substancje niemineralne  
/ pożywienie 

Promieniowanie słoneczne  
(i inne cechy środowiska 

fizycznego przyczyniające się do 
kondycji żywieniowej człowieka) 

Witamina D 

Substancje niemineralne 
/ materiały 

Mineraloidy (np. opal) Klejnoty ozdobne 

Energia wiatru 
Moc przepływających mas 

powietrza 
Energia wiatrowa 

Energia słoneczna Moc światła słonecznego Energia słoneczna 

Energia geotermalna Ciepło wnętrza ziemi Energia geotermalna 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                    usługi zaopatrzeniowe 

Usługi zaopatrzeniowe SEKCJA 

Z roślin i grzybów Ze zwierząt 
GRUPY: 

DZIAŁY: 

Biomasa Materiał genetyczny Inne Woda 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                    usługi zaopatrzeniowe 

Usługi zaopatrzeniowe SEKCJA 

Nasiona roślin, 
zarodniki grzybów, 

larwy  
 utrzymanie  

populacji 

Rośliny / Zwierzęta 
(całe organizmy)  

 hodowla nowych 
szczepów / ras 

Pojedyncze geny, 
także 

mikroorganizmów 
 produkcja 

leków 

KLASY: 

Z roślin i grzybów Ze zwierząt 
GRUPY: 

DZIAŁY: 

Biomasa Materiał genetyczny Inne Woda 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                               usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                             usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Redukcja innych 
uciążliwości 
pochodzenia 

antropogenicznego  
GRUPY: 

Utylizacja 
odpadów i toksyn 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                             usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Bioremediacja przez 
mikroorganizmy, rośliny 

i zwierzęta 

Filtracja / sekwestracja / 
magazynowanie / 
akumulacja przez 

mikroorganizmy, rośliny 
i zwierzęta 

GRUPY: 

KLASY: 

Rozcieńczanie 
w wodzie 

Filtracja / sekwestracja / 
magazynowanie / 
akumulacja przez 

czynniki chemiczne lub 
fizyczne 

Rozpraszanie 
w atmosferze 

Utylizacja 
odpadów i toksyn 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                             usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Redukcja innych 
uciążliwości 
pochodzenia 

antropogenicznego  
GRUPY: 

Utylizacja 
odpadów i toksyn 

zapachowych dźwiękowych 

wizualnych 

Haines-Young, Potschin (2018) 



 Klasa wg CICES Przykłady usług 

Bioremediacja przez 
mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta 

Rozkład odpadów przemysłowych np. przez 
bakterie rozbijające oleje na monomery 

Filtracja / sekwestracja / 
magazynowanie / akumulacja przez 
mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta 

Zatrzymywanie pyłów przez drzewa w mieście;  
akumulacja osadów przez roślinność słonych 
mokradeł oraz wiązanie toksyn zawartych w 

tych osadach 

Redukcja uciążliwości zapachowych 

Wyłapywanie cząstek przenoszących odory 
przez ciągi zadrzewień,  

usuwanie gnijącej materii organicznej przez 
zwierzęta i mikroorganizmy 

Redukcja uciążliwości dźwiękowych 
Odbijanie fal akustycznych przez ciągi 

zadrzewień bądź formy terenu 
wzdłuż autostrad 

Redukcja uciążliwości wizualnych 
Zasłanianie nieatrakcyjnych wizualnie 
zabudowań przemysłowych przez ciągi 

zadrzewień bądź formy terenu 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                               usługi regulacyjne i utrzymujące - przykłady 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                               usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Regulacja 
jakości gleb 

Regulacja 
ruchów 

substancji i 
zjawisk 

ekstremalnych 

Właściwości 
wody 

Skład i właściwości 
atmosfery 

Regulacja populacji 
gatunków 

niepożądanych i 
występowania 

chorób 

Utrzymywanie 
cyklów życiowych, 

zachowanie 
siedlisk i puli 

genowej 

GRUPY: 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                               usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

GRUPY: 
Regulacja 

tempa erozji 
Buforowanie i 

osłabianie 
ruchów 

masowych Regulacja 
obiegu wody i 
przepływów 

(w tym – 
ochrona przed 

powodzią) 
Ochrona przed 

wiatrem 

Ochrona przed 
pożarami 

KLASY: Regulacja 
ruchów 

substancji i 
zjawisk 

ekstremalnych 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                               usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Zapylanie 

Rozsiewanie 
nasion 

 
Utrzymywanie siedlisk 
wykorzystywanych do 

rozmnażania /  rozwoju 
/ bytowania gatunków 

  

Regulacja 
populacji 

szkodników  
(w tym gatunków 

inwazyjnych) 

Regulacja 
występowania 

chorób 

Regulacja populacji 
gatunków 

niepożądanych i 
występowania 

chorób 

Utrzymywanie 
cyklów życiowych, 

zachowanie 
siedlisk i puli 

genowej 

GRUPY: 

KLASY: 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                               usługi regulacyjne i utrzymujące 

Usługi regulacyjne i 
utrzymujące 

Przekształcanie 
odpadów, toksyn  
i innych obciążeń 

antropogenicznych 
dla ekosystemów 

Regulacja fizycznych, 
chemicznych  

i biologicznych 
właściwości 
środowiska 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Regulacja 
jakości gleb 

Właściwości 
wody 

Skład i właściwości 
atmosfery 

Wietrzenie 
Rozkład materii i 

wiązanie 
pierwiastków 

Globalna regulacja 
klimatu (składu 
chemicznego 
atmosfery) 

Regulacja cech 
fizycznych 

powietrza (w skali 
mikro i mezo) 

KLASY: 

GRUPY: 

Haines-Young, Potschin (2018) 



 Grupy wg 
CICES 

Klasa wg CICES Przykłady usług 

R
eg

u
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cj
a 

ru
ch

ó
w

 s
u

b
st

an
cj

i i
 z

ja
w

is
k 

ek
st

re
m

al
n

yc
h

 

Regulacja tempa erozji 
Zdolność roślinności do zapobiegania 

erozji gleb 

Buforowanie i osłabianie 
ruchów masowych 

Rola kompleksów leśnych w ograniczaniu 
siły i rozmiarów lawin śnieżnych 

Fizyczne bariery osuwisk 

Regulacja obiegu wody i 
przepływów (w tym – ochrona 

przed powodzią) 

Zdolność roślinności do zatrzymywania 
wody i stopniowego jej uwalniania 

Naturalne wały przykorytowe chroniące 
przed powodzią 

Ochrona przed wiatrem 
Działalność wiatrochronnych pasów 

roślinności 
Wpływ rzeźby terenu na prędkość wiatru 

Ochrona przed pożarami 
Rola ekosystemów podmokłych / 

zbiorników wodnych w zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się ognia 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                               usługi regulacyjne i utrzymujące - przykłady 

Haines-Young, Potschin (2018) 



 Grupy wg 
CICES 

Klasa wg CICES Przykłady usług 

U
tr

zy
m

yw
an

ie
 c

yk
ló

w
 

ży
ci

o
w

yc
h

, z
ac

h
o

w
an

ie
 

si
ed

lis
k 

i p
u

li 
ge

n
o

w
ej

 Zapylanie 
Zapylanie drzew owocowych przez 

owady zapylające 

Rozsiewanie nasion 
Rozprzestrzenianie żołędzi dębu 

szypułkowego przez osobniki sójki 
zwyczajnej 

Utrzymywanie siedlisk 
wykorzystywanych do 

rozmnażania /  rozwoju / 
bytowania gatunków  

Utrzymywanie takich siedlisk, jak 
estuaria, obszary bagienne, siedliska 

wodne, przybrzeżne etc. 

R
eg

u
la

cj
a 

p
o

p
u

la
cj

i 
ga

tu
n

kó
w

 
n

ie
p

o
żą

d
an

yc
h

 i 
w

ys
tę

p
o

w
an

ia
 

ch
o

ró
b

 

Regulacja populacji szkodników  
(w tym gatunków inwazyjnych) 

Utrzymywanie siedlisk naturalnych 
konkurentów szkodników (np. ptaków) 

Regulacja występowania chorób 
Działalność drobnoustrojów 

zabezpieczających zebrane owoce i 
warzywa przed chorobami 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                               usługi regulacyjne i utrzymujące - przykłady 

Haines-Young, Potschin (2018) 



 Grupy wg 
CICES 

Klasa wg CICES Przykłady usług 

R
eg

u
la

cj
a 

ja
ko

śc
i g

le
b

 
 

Wietrzenie 
Biologiczny rozkład minerałów, 

uwalnianie nieorganicznych substancji 
odżywczych 

Rozkład materii i wiązanie 
pierwiastków 

Rozkład resztek roślin 

Właściwości wody 
Rola zadrzewień wzdłuż wód płynących 

przy redukowaniu stężeń substancji 
organicznych 

Sk
ła

d
 i 

w
ła

śc
iw

o
śc

i 
at

m
o

sf
er

y 

Globalna regulacja klimatu 
(składu chemicznego 

atmosfery) 

Wiązanie związków węgla przez lasy 
tropikalne 

Regulacja cech fizycznych 
powietrza (w skali mikro i mezo) 

Obniżanie temperatury i zwiększanie 
poziomu wilgotności w miastach przez 

grupy drzew 
Bryza morska 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                               usługi regulacyjne i utrzymujące - przykłady 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                   usługi kulturowe 

Usługi kulturowe 

Bezpośrednie interakcje 
z ekosystemami 

wymagające obecności 
na łonie natury 

Pośrednie interakcje z 
ekosystemami, które 

nie wymagają 
obecności na łonie 

natury 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Duchowe i 
symboliczne 

Inne właściwości 
komponentów biotycznych 

o charakterze 
nieużytkowym 

Fizyczne Intelektualne 

GRUPY: 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                   usługi kulturowe 

Usługi kulturowe 

Bezpośrednie interakcje 
z ekosystemami 

wymagające obecności 
na łonie natury 

Pośrednie interakcje z 
ekosystemami, które 

nie wymagają 
obecności na łonie 

natury 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Fizyczne 

Wykorzystywanie 
środowiska w celach 

sportowych / 
rekreacyjnych 

Obserwacja roślin 
i zwierząt w ich 

naturalnym 
środowisku 

Badanie 
środowiska 

przyrodniczego 

Uczenie się o 
przyrodzie 

Estetyczne 
doświadczanie 

przyrody 

Cechy środowiska 
ułatwiające 

identyfikowanie się  
z historią / kulturą 

miejsca zamieszkania 
/ pochodzenia 

Intelektualne 

GRUPY: 

KLASY: 

Haines-Young, Potschin (2018) 



KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                   usługi kulturowe 

Usługi kulturowe 

Bezpośrednie interakcje 
z ekosystemami 

wymagające obecności 
na łonie natury 

Pośrednie interakcje z 
ekosystemami, które 

nie wymagają 
obecności na łonie 

natury 

Inne 

SEKCJA 

DZIAŁY: 

Cechy środowiska 
o znaczeniu 

symbolicznym 

Cechy środowiska 
o znaczeniu 
duchowym / 

religijnym 

Praca twórcza 
inspirowana 

przyrodą 

Wartość 
egzystencjalna 

(istnienia) 

Wartość dziedziczona, 
spuścizny (dla 

przyszłych pokoleń) 

Duchowe i 
symboliczne 

Inne właściwości 
komponentów biotycznych 

o charakterze 
nieużytkowym 

GRUPY: 

KLASY: 

Haines-Young, Potschin (2018) 



 Grupa 
wg CICES 

Klasa wg CICES Przykłady usług 

In
te

ra
kc

je
 

fi
zy

cz
n

e 

Wykorzystywanie środowiska w celach 
sportowych / rekreacyjnych 

Turystyka piesza w kompleksach 
leśnych, pływanie w zbiornikach 
wodnych, wspinaczka jaskiniowa 

Obserwacja roślin i zwierząt w ich 
naturalnym środowisku 

Obserwowanie ptaków w 
ekosystemach podmokłych 

In
te

ra
kc

je
 in

te
le

kt
u

al
n

e Badanie środowiska przyrodniczego 
Obszary Natura 2000 jako obszary 

badań ekosystemowych 

Uczenie się o przyrodzie 
Praktyki edukacyjne i szkoleniowe 
w ramach Wolontariatu dla Tatr 

Cechy środowiska ułatwiające 
identyfikowanie się z historią / kulturą 
miejsca zamieszkania / pochodzenia 

Zwiedzanie lasu w Palmirach 

Estetyczne doświadczanie przyrody 
Podziwianie widoków z punktu 

widokowego na szczycie Sokolicy 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                    usługi kulturowe - przykłady 

Haines-Young, Potschin (2018) 



 Grupa 
wg CICES 

Klasa wg CICES Przykłady usług 

In
te

ra
kc

je
 

p
o

śr
ed

n
ie

 –
 

d
u

ch
o

w
e 

i 
sy

m
b

o
lic

zn
e

 

Cechy środowiska o znaczeniu 
symbolicznym 

Bielik amerykański 
szczyt Giewontu 

Cechy środowiska o znaczeniu 
duchowym / religijnym 

Praca twórcza inspirowana przyrodą 
Krajobrazy opisane w powieści 

W pustyni i w puszczy 

In
te

ra
kc

je
 

p
o

śr
ed

n
ie

 –
 

in
n

e
 Wartość egzystencjalna (istnienia) 

Obszary ochrony ścisłej w 
Tatrach Reglowych 

Rezerwat geologiczny Bonarka 

Wartość dziedziczona, spuścizny (dla 
przyszłych pokoleń) 

Ochrona gatunków zagrożonych 
wyginięciem 

KLASYFIKACJE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                    usługi kulturowe - przykłady 

Haines-Young, Potschin (2018) 



 

Procesy  
ekologiczne 

Cechy  
funkcjonalne 
(np. wielkość) 

Struktury  
przyrodnicze 

(profile glebowe,  
mozaika siedlisk, 
martwe drewno) 

Zróżnicowanie  
genetyczne 

 Bogactwo 
gatunkowe 

Interakcje biotyczne 
(konkurencja,  

drapieżnictwo etc.) 

ROLA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 
                       cechy sprzyjające podaży usług 

b
io

d
iv

er
si

ty
.e

u
ro

p
a.

eu
/m

ae
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CECHY ŚRODOWISKA A PODAŻ USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                          przykłady 

Solon i in. (2018) na podst. Vos i in. (2014) 



 

Garcia-Llorente i in.  (2012) Env. Science & Policy 

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY USŁUGAMI EKOSYSTEMOWYMI 
                                          sprzężenia ujemne 



 

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY USŁUGAMI EKOSYSTEMOWYMI 
                                        sprzężenia dodatnie – „bukiety” usług 

Foley i in. (2005) Science 



 

Obszary korzystające  
z usługi 
(= popyt na usługę) 

PODAŻ USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
                                                 wymiar czasowy i przestrzenny 

Burkhard i in. (2014), Landscape Online 

Produkcja usługi  
ekosystemowej 
(= podaż usługi) 

Perrot-Maitre (2004), slideplayer.com  



Podejście antropocentryczne, instrumentalne, przyroda jako 
„usługująca” ludziom  

 

Kontrargumenty: 

 Człowiek jako integralny element biosfery, korzystający z jej 
zasobów dla rozwoju 

 Podkreślenie znaczenia całego systemu społeczno-
ekologicznego, a nie wyłącznie człowieka 

 Wzajemna zależność, a nie „centryczność” 

Gomez-Baggethun i in. (2010), Ecological Economics 
Costanza i in. (2017) Ecosystem Services 

KRYTYKA KONCEPCJI 



 

KRYTYKA KONCEPCJI 
                                       przedmiot miar usług ekosystemowych 

Boerema i in. (2016), Journal of Applied Ecology 



 

KRYTYKA KONCEPCJI 
                                       przedmiot miar usług ekosystemowych 

Boerema i in. (2016), Journal of Applied Ecology 



 

NOWY MODEL ZALEŻNOŚCI ES – DOBROSTAN CZŁOWIEKA 
   zamiast kaskady usług ekosystemowych 

Costanza i in. (2017) Ecosystem Services 



 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa,  
Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska 

UN Environmental Programme 
GRID – Global Resource Information Database 

USŁUGI EKOSYSTEMOWE W POLSCE 
                                               UNEP/GRID Warszawa 

gridw.pl 



 

USŁUGI EKOSYSTEMOWE W POLSCE 
                                            UAM Poznań, konferencje Ecoserv 

amu.edu.pl 
es-partnership.org 



 

USŁUGI EKOSYSTEMOWE  
W POLSCE          IGiPZ PAN  

2018 
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USŁUGI EKOSYSTEMOWE W POLSCE 
      Fundacja Sendzimira 

sendzimir.org.pl 



POSTRZEGANIE USŁUG EKOSYSTEMOWYCH 
       projekt LINKAGE 

88 

Projekt LINKAGE 
Postrzeganie usług 
ekosystemów przez: 

1) ekspertów z zakresu 
ochrony przyrody, 

2) liderów lokalnych, 

3) losową próbę 
mieszkańców 

 

na obszarach: 

a) Natura 2000, 

b) innych – 
przylegających do 
N2000. 



PROJEKT LINKAGE 
       wywiady grupowe 

1. Wybór usług postrzeganych jako 
najważniejsze dla jakości życia 
mieszkańców (5/25) 

2. Wyznaczenie obszarów 
dostarczających wybranych usług 

• Jedna usługa = jedna warstwa 

89 



PROJEKT LINKAGE 
                      wywiady grupowe 

90 



PROJEKT LINKAGE 
             analiza przestrzenna 

91 

+ + 

+ = 

+ + 

usługa 1. usługa 2. usługa 3. 

usługa 4. usługa 5. mapa wynikowa 



PROJEKT LINKAGE 
                  wywiady indywidualne (n=100) 

92 



PROJEKT LINKAGE 
                  wywiady indywidualne (n=100) 
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PROJEKT LINKAGE 
                  wywiady indywidualne (n=100) 
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PROJEKT LINKAGE 
                  wywiady indywidualne (n=100) 
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PROJEKT LINKAGE 
             analiza przestrzenna 



PROJEKT LINKAGE 
                 wyniki – dzielnica Dębniki 

97 

kat. 
usł. 

usługa ekosystemów eksperci 
liderzy 
lokalni 

mieszkańcy 

dostarczanie wody pitnej 106 

oczyszczanie powietrza (regulacja mikroklimatu) x x 

inne – ochrona zdrowia i bezpieczeństwa  x 

oczyszczanie wody 92 

turystyka i rekreacja x x 288 

walory estetyczne / krajobrazowe x x 173 

poznawanie i doświadczanie przyrody (walory 
edukacyjne) 

x x 214 

wartość sama w sobie x 



98 

PROJEKT LINKAGE 
                 wyniki – dzielnica Dębniki 
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PROJEKT LINKAGE 
                 wyniki – dzielnica Dębniki 
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PROJEKT LINKAGE 
                 wyniki – dzielnica Dębniki 
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PROJEKT LINKAGE 
                            wyniki 
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