
SERVICII de 
ECOSISTEM

Care este valoarea serviciilor de ecosistem?

$72 trilioane/an
Este valoarea bunurilor și serviciilor  oferite “gratuit” anual de către complexul 
de ecosisteme ale pământului, esențiale pentru buna funcționare a economiei 
globale. Corporate Eco Forum, 2012. http://naturalcapitalforum.com/

Cât costă serviciile aduse de natură?
Serviciile de ecosistem sunt puternic interconectate. Astfel dispariția sau scăderea 
populațiilor de polinizatori (albine, bondari, fluturi etc) aduce pierderi substanțiale 
în cadrul serviciilor de aprovizionare (culturi dependente de polenizare, miere, 
ceară etc), dar afeactează și serviciile de reglare (funcționalitatea și sănătatea unui 
ecosistem) și pe cele culturale (târguri apicole, știință, educație, artă).

Pliantul a fost elaborat de către echipa 
UBB din cadrul proiectului 

STACCATO
“Sustaining agricultural change 

through ecological engineering and 
optimal use of natural resources”

Ce sunt serviciile de ecosistem?

$0/an
cost 
polenizare insecte

$90 miliarde/an
dacă polenizarea de către insecte ar fi în-
locuită în totalitate cu polenizarea manuală

Serviciile de ecosistem sunt procesele prin care ecosistemele naturale și 
organismele care le compun, asigură supraviețuirea și bunăstarea oamenilor.

PARTENERI:

Mai multe informații
http://ubbstaccato.weebly.com/

http://staccato-project.net/

70% de culturi 
polenizate de insecte

În sud-vestul Chinei albinele salbatice au 
dispărut din cauza pesticidelor și distrugerea 
habitatelor naturale. Cea mai mare parte din 
livezile de meri și peri sunt polenizate manual, 
un proces  extrem de laborios și costisitor.

PROIECT FINANȚAT de: 

din speciile 

SAPIENTIA
HUNGARIAN UNIVERSITY 
OF TRANSYLVANIA



Din ecosisteme obținem și alte 
beneficii decât cele materiale, cum 
ar fi spații pentru recreere, sport, 
turism, surse de inspirație și dezvol-
tare cognitivă, îmbogăţire spirituală, 
experienţe de reflectare etc.

Ecosistemele sănătoase contribuie 
la îmbunătațirea calităţii aerului, 
reglarea climei, purificarea apelor, 
controlul bolilor și dăunătorilor, 
polenizare, prevenirea dezastrelor 
naturale (eroziuni, inundații etc).

Produse care ne asigură supra-
viețuirea și bunăstarea: hrană , apă 
potabilă, produse naturale şi farma-
ceutice, resurse genetice, produse 
biochimice, resurse ornamentale, 
lemn, fibre, combustibili etc.

Servicii de 
APROVIZIONARE

Servicii de 
SPRIJIN

Servicii de 
REGLARE

Servicii
CULTURALE 

Serviciile de sprijin sunt procese   
esențiale pentru funcționarea 
tuturor celorlalte servicii de eco-
sistem: formarea solului, fotosin-
teza, ciclul substanțelor nutritive, 
circuitul nutrienților, circuitul apei.
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Naţiunile Unite clasifică serviciile ecosistemelor în 4 categorii:
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