
A QuESSA Európai Uniós projektünk célja, hogy a fenntartható mezőgazdaság érdekében 
meghatározza a féltermészetes élőhelyek – pl. élősövények, füves-virágos táblaszegélyek, vizes 
élőhelyek, legelők – által nyújtott fontosabb ökoszisztéma szolgáltatásokat, azokban betöltött 
szerepét, valamint ennek mértékét. Az ökoszisztéma szolgáltatások közül a projekt a kártevők 
szabályozására és a beporzásra helyez kiemelt hangsúlyt, de szem előtt tartja a féltermészetes 
élőhelyekhez kapcsolódó más szolgáltatásokat is, mint pl. az erózióvédelem vagy a talaj 
szervesanyag tartalmára és a termesztett növények termésmennyiségére gyakorolt hatás. Első 
lépésként az ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtó féltermészetes élőhelyeket határozzuk meg, 
majd matematikai modellezéssel számszerűsítjük egy adott térség ökoszisztéma szolgáltató 
képességét.

A projekt az Európai Bizottság 7. Keretprogramjának támogatásával valósul meg.

A QuESSA projektben együtt dolgozik :
• 14 európai kutatóintézet/egyetem
• európai érdekképviseleti csoportok 12 tagú tanácsadó testülete (feladata, hogy az érintettek ökoszisztéma  
 szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit közvetítse a kutatók felé)
• 16 helyi érdekképviseleti csoport (pl. gazdálkodók, méhészek, vadászok stb. képviselői) a regionális/helyi  
 kutatási munkákhoz kapcsolódva

Projektvezetés és kommunikáció 
Felelős: GWCT, John Holland.

jholland@gwct.org.uk 

WP1 

WP5 

Az érintettekkel való kommunikáció, 
ötleteik és észrevételeik 

összegyűjtése, elemzése.
Felelős: Solagro, Brigitte Langevin

Brigitte.langevin@solagro.asso.fr 

WP3 

A beporzás és a kártevők 
szabályozásának számszerűsítése a 
különböző féltermészetes élőhelyi 

környezettel rendelkező területeken.
Felelős: ART, Philippe Jeanneret

Philippe.jeanneret@agroscope.admin.ch  

A féltermészetes élőhelyek 
értékelése az ökoszisztéma szolgáltató 

képességük függvényében.
Felelős: SSSA, Camilla Moonen 

moonen@sssup.it 

WP2 

WP4 

Matematikai modellkészítés az eredmé-
nyek általánosításához, valamint az öko-

szisztéma szolgáltatások közötti szinergiák 
és konfliktusok elemzése. 

Felelős: Wageningen University,
Wopke van der Werf 

Wopke.Vanderwerf@wur.nl  

Munkaterv:

2013 február: Projekt indulása
2013: A féltermészetes élőhelyek vegetációjának felmérése, a leghatékonyabb módszertan 
kiválasztása
2014-2015: Esettanulmányok: az ökoszisztéma szolgáltatások felvételezése egységes módszerekkel
2016: Adatelemzés és modellkészítés a kapott adatok alapján

Kapcsolat (koordinátor):

Dr John Holland – Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)
Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF, United Kingdom
jholland@gwct.org.uk

További információ az alábbi honlapon érhető el:
www.quessa.eu
Csatlakozzon hozzánk a Facebookon!

Ökoszisztéma szolgáltatások a fenntartható mez gazdaságért
Európai kutatatási projekt 
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A QuESSA  projekt célja a féltermészetes élőhelyek ökoszisztéma szolgáltató képessé-
gének elemzése, és javaslatok megfogalmazása, hogy a lehető legjobban kiaknázzák 
ezt a potenciált egy gazdaság, régió illetve az EU szintjén a fenntartható mezőgazdasági 
termelés és az élelmiszer előállítás iránti növekvő igény kielégítése érdekében. Ezzel a 
projekt hozzájárul az EU 2020 biodiverzitási stratégiához, mely tartalmazza « A biológiai 
sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása 
az Európai Unióban 2020-ig » kötelezettségét is.

•	 Elemezzük a féltermészetes élőhelyek potenciális ökoszisztéma szolgáltató 
képességét.

•	 Minden típusú féltermészetes élőhely ökoszisztéma szolgáltató képességét 
pontozásos módszerrel értékeljük az élőhely vegetációja és felépítése, a 
hasznos élő szervezetek előfordulási gyakorisága, a tájegység jellemzői és a 
gazdálkodási forma alapján.

•	 A pontrendszer ellenőrzésére a különböző mennyiségű és típusú félter-
mészetes élőhellyel rendelkező mezőgazdasági tájmozaikban a beporzást, 
a kártevők szabályozását, a talaj szervesanyag tartalmát, az eróziót és a ter-
mésmennyiséget értékeljük az esettanulmányokban.

•	 Az ökoszisztéma szolgáltatások pénzben kifejezhető illetve nem kifejezhető 
hasznát számszerűsítjük.

•	 Matematikai modelleket dolgozunk ki, hogy helyi és tájegység szinten 
meghatározzuk, hogyan befolyásolja az ökoszisztéma szolgáltatást a 
vegetáció összetétele, annak térbeli eloszlása, valamint a gazdálkodási forma.

•	 Európai szinten is összegezzük az ökoszisztéma szolgáltatások értékelését.
•	 Többtényezős analízis segítségével elemezzük az egyes ökoszisztéma 

szolgáltatások közötti pozitív és negatív kölcsönhatásokat.

Fő eredmények:
•	 A féltermészetes élőhelyek által biztosított 

ökoszisztéma szolgáltatások Európai Uniós 
térképe (heatmap).

•	 A gazdálkodók számára kidolgozott irányel-
vek és web-alapú eszközök, melyek segítsé-
gével jobban kiaknázhatják a féltermészetes 
élőhelyek nyújtotta ökoszisztéma szolgál-
tatásokat.

•	 Javaslatok a környezet- és gazdaságpolitikai 
döntéshozók számára.

A projektben fontosnak tartjuk, hogy a 
fenntartható mezőgazdaságot szolgálják 
eredményeink, így a projekt teljes időtartama 
alatt építünk az érintettek hozzájárulására 
helyi és európai szinten egyaránt.

Fogalmak értelmezése:
„Ökoszisztéma szolgáltatások”: magukban foglalnak 
minden olyan fenntartó, ellátó, szabályozó és kulturális 
szolgáltatást, amelynek az emberek a haszonélvezői. 
A QuESSA projekt a kártevők szabályozására és a 
beporzásra helyez kiemelt hangsúlyt, de szem előtt 
tartja a talajvédelmet, valamint a termesztett növények 
termésmennyiségét. 

„Féltermészetes élőhely”: olyan élőhely, melyet 
művelésbe vontak vagy melyben az emberi hatás 
szembetűnő, ugyanakkor fajgazdagságban és a 
fajok közötti kölcsönhatások összetettségében a 
természetes élőhelyekhez hasonlít.

Módszertan:
A projekt 9 EU-s régióban, az ott jellemző növénytermesztési rendszerekben, 16 esettanulmányban 
vizsgálja egy-egy termesztett növény és ökoszisztéma szolgáltatás kapcsolatát.

kártevők szabályozása beporzás
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Az esettAnulmányok helyszínei
Hollandia : bart.heijne@wur.nl
Egyesült Királyság : bsmith@gwct.org.uk
Franciaország : maarten.vanhelden@agro-bordeaux.fr
Németország : entling@uni-landau.de
Svájc : matthias.albrecht@agroscope.admin.ch
Észtország : eve.veromann@emu.ee
Magyarország : jozsef.kiss@mkk.szie.hu
Olaszország : c.moonen@sssup.it
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A talajra és a növényekre csalogató zsákmányokat helyezünk, amelyekkel megállapítjuk, 
hogy a ragadozó és parazitoid szervezetek milyen mértékben gyérítik a kártevőket és a 
gyomnövényeket. A megfigyeléseket standard zsákmányokkal (pl.légylárva), valamint 
az esettanulmányok kártevőivel végezzük.
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