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Ekosistemi     /         Ökoszisztémák  

Životna zajednica – Életközösség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biljke pomoću sunčeve nergije proizvode 

organsku materiju, koju koriste svi 
ostali organizmi. Razlagači pretvaraju 
mrtvu organsku materiju u 
neorgansku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A növények a napenergia felhasználásával 

szerves anyagot termelnek, ezt használják fel 
a többi szervezetek. A lebontók az elhalt 
szerves anyagot szervetlenné bontják. 

Ekosistem– Ökoszisztéma 



Formiranje zemljišta je proces razlaganja 
uginulih organizama od strane vrsta koje žive 
u zemljištu. 

A talajképződés az élő szervezetek 
lebomlásának a folyamata a talajban élő fajok 
által. 



© Moser (1997) 

Kruženje vode u prirodi  A víz körforgása a természetben 

A párolgás, a beszivárgás, sőt a csapadék és a 
felszíni folyások is függnek a növényzettől, a 
növényzet típusa viszont a csapadékmennyiségtől 
függ.  

Isparavanje, filtriranje, pa čak i količina padavina i 
površinski tokovi zavise od biljnog pokrivača, dok 
tip biljnog pokrivača zavisi od količine padavina  



           Biogeokémiai ciklusok  
 
Nagyrészt a bioszférában játszódnak le. 
Az ábrákon a nitrogén és a foszfor 

körforgása, melyben döntő szerepe van 
az élő szervezeteknek és azok 
életközösségeinek. 

Biogeohemijski ciklusi  
 
Na slikama su prikazani ciklusi azota i fosfora, 
čije kruženje se odigrava pomoću živih 
organizama i njihovih životnih zajednica. 



bumbar / poszméh 

Oprašivači  /  Megporzók 



Víztisztítás 

Prečišćavanje voda 



Ogledi  „Biosphere I” & „Biosphere II”  

Veštački ekosistemi      

Mesterséges ökoszisztémák 



Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005. 
Ecosystems and Human 
Well-being: Biodiversity 
Synthesis. World 
Resources Institute, 
Washington, DC. 

Milenijumska procena stanja živih sistema na Zemlji, 
organizovano od strane UN, sa učešćem 95 zemalja (1,300 
stručnjaka).  
 
Millléniumi (azaz ezredfordulói) Ökoszisztéma – felmérés 
Az ENSZ szervezésében zajlott 95 ország 1,300 
szakemberének bevonásával. 

Stanje biosfere    -    A bioszféra állapota 



       Monetarna vrednost ekosistemskih usluga 
  Az ökoszisztéma szolgáltatások pénzben kifejezhető értéke 

Vlažna stništa plavnih područja (ha/godina)       

ártéri vizes élőhelyek (ha/év) : 19 580 USD 

 

Suve, svetle šume (ha/godina)   

szárazságtűrő erdők (ha/év) :        232 USD  

Costanza (1997)  



A barna színnel jelölt a tájaknak 30% illetve 
ettől nagyobb nagyobb százalékát 
képezik a megművelt vagy urbanizált  
területek. A természetes rendszerek 
területének csökkenése és 
felszabdaltsága megzavarja azok 
normális működését. A természeti javak 
és szolgáltatások minőségének és 
mennyiségének csökkenése kihat az 
adott térség gazdasági fejlődésére. 

Smeđom bojom obeleženi predeli sadrže 30% 
ili više obrađenih ili urbabizovanih površina. 
Smanjena površina i rascepkanost prirodnih 
sistema smanjuje njihovu funkcionalnost. 
Smanjenje kvaliteta i kvantiteta prirodnih 
dobara i ekosistemskih usluga utiče i na 
ekonomski razvoj datih područja. 



Šta su te ekosistemske usluge? 
 
Dobra i usluge koje nam obezbeđuje priroda, 

a čovek ih koristi direktno ili indirekno – 
ranije su bile nazivane darovima prirode. 
Njihov naziv se izmenio zbog činjenice da 
se  prirodni sistemi širom sveta oštećuju i 
često bivaju u potpunosti uništeni, pri 
čemu ljudima na sve većim područjima 
nestaju dobra koja su ranije smatrana 
neograničenim i besplatnim, kao što je 
čista voda za piće ili redovne kiše, 
neophodne za razvoj useva. Naziv 
„ekosistemske usluge” ukazuje na 
činjenicu da moramo voditi računa o 
dobrom stanju prirodnih sistema, da bi 
smo osigurali dobra i usluge koje potiču 
od njih.  

 
 

Mik is azok az ökoszisztéma 
szolgáltatások? 
 
A természet által nyújtott javak  és  

szolgáltatások,  melyeket  az  ember  
közvetlenül  vagy  közvetve felhasznál – 
régebben ezeket neveztük a természet 
ajándékainak. Elnevezesékük azért 
változott, mert a természeti rendszerek 
világszerte sérülnek, sőt egyre nagyobb 
területeken megsemmisülnek, minek 
folytán az emberiség szűkülködni kezdett 
az eddig határtalannak és ingyenesnek 
tűnő javakban, mint például a tiszta 
ivóvíz vagy a termést biztosító évszakos 
esőzések. Az ökoszisztéma-szolgáltatás 
elnevezés arra utal,  hogy a természetes 
rendszereket jó állapotban kell tartanunk 
ahhoz, hogy biztosítsuk a belőlük 
származó javakat illetve szolgáltatásokat.  

 



Területhasználat  - Намена простора 

település 
насеље 

megművelt területek 
обрађене површине 

zöldfelületek 
зелене површине 

természetes élőhelyek töredékei 
остаци природних станишта 



Ekosistemske usluge Parka prirode “Palić” 
A Palics Természeti Park ökoszisztéma szolgáltatásai 

Stanovnišvo Subotice i Palića je već davno 
savladalo lekciju da priroda (u ovom 
slučaju jezero) ne može da se zagađuje 
bez posledica, a takođe znamo da o 
ovom živom sistemu moramo voditi brigu.  

Da li znamo, na koji način možemo 
doprineti poboljšanju kvaliteta 
ekosistemskih usluga?  

Szabadka és Palics lakossága már régen 
megtanulta a leckét, hogy a természet 
(azaz a tó), nem szennyezhető 
következmények nélkül és azt is tudjuk, 
hogy erről az élő rendszerről gondot kell 
viselnünk.  

Vajon tudjuk-e, mi módon járulhatunk 
hozzá a terület ökoszisztéma-
szolgáltatásainak javításához?  



Szabályozó szolgáltatás 
 a fürdőhely ökoklímája, eredete: 
 a tó párolgó felülete 
 a parkosított közterületek 
 a magántelkeken lévő lombhullató fák 

nagy tömege  
 
 

       Regulaciona usluga   
obezbeđuje povoljnu ekoklimu banjskog 

prostora: 
 isparavanje sa površine jezera  
 javne zelene površine 
 veliki broj listopadnih stabala na 

privatnim parcelama  
 
 Iako četinari šire 

karakterističan miris, vazduh 
postaje hladniji i vlažniji od 
vodene pare koja isparava iz 
listopadnih vrsta.  
 
Ozbiljnu pretnju kvalitetu 
ekosistemskih usluga čine 
invazivne vrste (npr. američki 
koprivić, pajasen, kiselo drvo 
itd.), koje agresivnim rastom 
naše šumarke i stare parkove 
pretvaraju u homogene 
šikare.  

Habár a tűlevelűek jellegzetes 
illatot árasztanak, a levegőt a 
lombhullatók által 
elpárologtatott víz teszi 
hűvösebbé és nedvesebbé.  
 
Komoly veszélyt jelent az 
özönfajok terjedése (pl. 
nyugati ostorfa, zöld juhar, 
bálványfa stb.), melyek 
agresszív növekedésükkel 
egynemű bozótossá 
változtatják régi parkjainkat és 
természetes ligeteinket.  



  Hogyan javíthatunk a helyzeten? 
 Növeljük a zöldfelületek arányát (pl. terek, parkolók fásítása) 
 Növeljük a lombhullató fák és az őhonos bokrok számát 
 Az invázióra képes özönfajokat távolítsuk el, mielőtt magjaikkal további területeket 

fertőznének meg! 
 A telekrendezési előírások szabályait betartva a saját telkeinken is járuljunk hozzá a tisztább 

és hűvösebb palicsi környezet megőrzéséhez. 

 Na koji način je moguće doprineti poboljšanju stanja? 
  Povećavanjem pokrovnosti zelenih površina (npr. ozelenjavanjem trgova i parking prostora) 
  Povećavanjem brojnosti listopadnih, autohtonih vrsta drveća i grmlja 
  Odstranjivanjem invazivnih vrsta pre nego što svojim semenjem okupira nove površine 
   Poštovanjem propisanih pravila uređenja parcela doprinosimo očuvanju čistije okoline, 
prijatnije za život i na privatnim posedima  



  Podržavajuće usluge  
priobalnih tršćaka:  
 sprečavaju eroziju meke lesne obale, 
  obezbeđuju uslove za mrest i ishranu riba, 
  a mnoštvo sićušnih, bića koja žive na njima, 
 vrši prečišćavanje vode.  
 
 

A parti nádasok  
támogató - fenntartó szolgáltatásai:  
   megakadályozzák a laza löszpart erózióját, 
   ívó- és táplálkozóhelyet biztosítnak a halak számára, 
   a rajtuk élő apró szervezetek sokasága a víz tisztításátvégzi.   

Polovina dužine obale četvrtog sektora jezera je 
veštačka, pri čemu je ekosistem jezera oštećen, 
nalik organizmu sa amputiranim delovima tela.   

A negyedik szektorban a part hosszának fele mesterséges, 
ezért a tavi ökoszisztéma is sérült, hasonóan az amputáción 
átesett, csonka szervezethez.  



  Na koji način je moguće doprineti poboljšanju stanja? 
 Vlasnici priobalnih parcela izgradnjom molova treba da očuvaju priobalnu vegetaciju do 

vodenog ogledala. 
 Neophodno je pronaći ekološka rešenja uređenja obale, na račun smanjenja dužine 

postojeće obaloutvrde 
 Najmanje polovinu površine tršćaka jezera treba redovno kositi u zimskom periodu, 

povećavajući njihovu vitalnost i odstranjujući hranljive materije iz jezera. 
 Regulacijom nivoa vode u skladu sa prirodnom dinamikom povećati vitalnost i pokrovnost 

tršćaka. 

 Hogyan javíthatunk a helyzeten? 
  A vízparti telkek tulajdonosai mólók kiépítésével közelítsék meg a nyílt vizet, megkímélve a 
parti növényzetet. 
   Lehetőséget kell találni  a mesterséges patvédelmi sáv hosszának ssökkentésére 
   A vízben álló nádasok területének mintegy a felén biztosítani kell a rendszeres téli 
nádvágást, erősítve a nádast és tápanyagokat távolítva el tóból. 
   Növeljük a nádasok életerejét, területét a tó vízszintjének természetszerű szabályozásával  



Kúltúrális szolgáltatások 
A természeti és épített környezet harmonikus 

egysége 
Sokszínű igényeknek felel meg: pihenés, sport,  

rendezvények, konferenciák.. 

Spoj veštačkih i prirodnih elemenata pruža visok 
spektar kulturnih usluga, koje ispunjavaju 
veoma razliéite zahteve: odmor, sportovi, 
manifestacije, konferencije... 



  Na koji način je moguće doprineti poboljšanju stanja? 
 Odvojiti u prostoru aktivnosti koje se međusobno ne slažu, u skladu sa pravilima zonacije 

zaštićenog područja. 
 Aktivnosti koje predstavljaju visok stepen smetnji, premestiti na manje osetljive delove 

područja. 
 U okviru saradnje sa raznim interesnim grupama, aktivnosti na jezeru moraju biti 

usklađene sa zadacima plana za postizanje dobrog ekološkog stanja jezera.  

Hogyan javíthatunk a helyzeten? 
  Térben el kell különíteni az egymást zavaró ténykedéseket, a védett területre vonatkozó 
zónabeosztás elvei szerint,  
  A jelentős zavarással járó tevékenységeket szükség esetén át kell helyezni a terület 
kevésbé érzékeny pontjaira. 
  Az egyes érdekcsoportokkal való együttműködés keretében a tavon folyó tevékenységeket 
össze kell hangolni a tó jó ökológiai állapotára irányuló tervek feladataival.  



   Usluge snabdevanja / Ellátó szolgáltatások  

A tavak nemcsak a régmúltban számítottak gazdag 
halász-és vadászterületnek, de ma is komoly 
gazdasági jelentőséggel bírnak. A Palicsi-tó 
állapotának javulásával még a vízminőség 
fejlesztését célzó, fenntartható méretű 
halgazdálkodás is jövedelemforrássá válhat.  

Jezera nisu samo u prošlosti bila smatrana 
idealnim područjima za ribolov i lov, nego i 
danas predstavljaju značajan ekološki 
potencijal. Poboljšanjem stanja Palićkog 
jezera, čak i održivo gazdovanje ribljim 
fondom, usmereno ka poboljšanju kvaliteta 
vode, može da predstavlja značajan izvor 
prihoda.  



  Na koji način je moguće doprineti poboljšanju stanja? 
 Stalnim unapređenjem sistema prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda 
 Realizacijom prioritetnih aktivnosti, kao što je izgradnja kanalizacije u turističkom delu 

priobalnog pojasa. 
 Sprečavanjem/smanjivanjem dospevanja zagađenja iz okruženja u jezero, prevashodno 

formiranjem priobalnog tampon pojasa zelenila  
 Regulisanjem nivoa vode u skladu sa ekološkim potrebama poboljšavamo stanje tršćaka 

kao dela tampon pojasa. 

 Hogyan javíthatunk a helyzeten? 
  Tovább fokozzuk a szennyvíztisztító berendezés hatékonyságát 
  A tó körüli üdülőövezet csatornarendszerének kiépítését kemelt feladatnak tekintjük 
  A parti védősáv kialakításával csökkentjük a környezetből bejutó szennyezést 
  A vízszint természetszerű szabályozásával javítjuk a nádasok állapotát.  



N% füves sáv  
travni pojas 

füves+fás, bokros sáv 
trava, žbunja i drveća  

- 50 16 m 5m 

- 75 47m 20m 

- 90 90m 47m 

Területrendezési tervek, 

kisajátítás 

 

Prostorni planovi, 

eksproprijacija 



Kinek az érdeke?  

 

А természet-védelmi előírások 
emelik az ökosziszéma 
szolgáltatások színvonalát 
minden területhasználó számára. 



Чији интерес? 

Ограничења и обавезе 
везане за коришћење 
простора побољшавају 
квалитет екосистемских 
услуга за све кориснике 
простора. 
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