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Įvadas

Ekosisteminių paslaugų (ESP) vertinimas – tai būdas parodyti visuomenei ir
sprendimų priėmėjams, kokią naudą ekosistemos teikia žmogaus gyvenimui.
ESP vertinimas yra kompleksinis procesas, reikalaujantis specialių žinių ir resursų, įvairių
suinteresuotų šalių į(si)traukimo bei konkrečių išsikeltų tikslų ir uždavinių.
Šiame dokumente apžvelgiamos pagrindinės ESP vertinimo tendencijos pasaulyje, pradedant
nuo įsigalėjusių koncepcinių schemų iki jau naudojamų vertinimo įrankių bei ESP vertinimo
integravimo pasirinktose šalyse. Dokumentu siekiama pademonstruoti ESP vertinimo prasmę ir
naudą bei įtvirtinti, jog nors ESP vertinimas pirmiausia yra ekonominis, jis gali pasitelkti ir
kitokias formas (pvz. sociokultūrinis vertinimas).
Šios apžvalgos tikslas yra trejopas:

1. susintetinti gerąją užsienio praktiką, išryškinant svarbiausius ESP vertinimo principus;
2. pradėti kurti aktualių šaltinių „biblioteką“, kuria būtų galima pasinaudoti siekiant pritaikyti
pasaulyje naudojamus ESP vertinimo metodus Lietuvoje;
3. atsižvelgiant į 1 ir 2, pateikti pirminį ESP vertinimo įtraukimo į sprendimų priėmimo
procesus Lietuvoje pasiūlymą (atskiras dokumentas, sekti nuorodą žemiau).
Kiti projekto dokumentai: http://bit.ly/EkosisteminesPaslaugos
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Struktūrinis
požiūris į ESP
vertinimą

TEEB („Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomika“) iniciatyvos1 siūlymu į
patį ESP vertinimą reikėtų žvelgti struktūriškai. Jie įvardina tris šio proceso
stadijas: vertės atpažinimas, vertės pademonstravimas ir vertės įtraukimas.
▪

Vertės atpažinimas (angl. value recognition) – visuomenė atpažįsta ir supranta gamtos,
ekosistemų, ekosisteminių paslaugų, biologinės įvairovės naudą ir vertę. Kartais to pilnai ir
užtenka, jog būtų užtikrinta tinkama gamtos apsauga ir, pagal TEEB, „tokiu atveju
ekonominis ESP vertinimas nėra būtinas ar netgi galėtų pakenkti, jeigu didžiajai visuomenės
daliai jis yra etiškai nepriimtinas“ (2010, p. 11).
 ekosistemų ir ESP klasifikacija; ekonominio įvertinimo poreikio pagrindimas;
bei moksliniai tyrimai įvertinantis ekologinius procesus užtikrinančius
ekosistemų gebėjimą teikti paslaugas (žr. p. 6-16)

▪

Vertės pademonstravimas (angl. value demonstration) – ekonominę vertę suskaičiuoti kai
kuriais atvejais visgi yra naudinga, ypač kalbant apie sprendimų priėmėjus, kuriems yra
svarbūs išlaidų ir naudos santykiai (angl. cost-benefit analysis). Čia ESP vertinimas yra
labiausiai paveikus ir patikimas, kai galime pademonstruoti, kaip ESP ir jas teikiančių
ekosistemų būklės situacija pasikeis, priėmus vienokį ar kitokį sprendimą, pvz. nusausinus
pelkę ir nutiesus kelią (bandymai įvertinti tiesiog bendrąją ESP ir ekosistemų vertę yra
gerokai sudėtingesni, kaip matysime toliau). Vertės pademonstravimas prisideda prie
visapusiško problemos suvokimo, atsižvelgiant tiek į sprendimų žalą, tiek į jų naudą, tiek
privačiam, tiek visuomeniniam interesui.
 ESP verčių apskaičiavimas ekonominiais ir kitais metodais (žr. p. 17-26)
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▪

Vertės įtraukimas (angl. value capture) – ekosistemų ir ESP tikrosios vertės integravimas į
sprendimų priėmimo procesus, pasitelkiant paskatinimo (angl. incentives) ar kitus finansinius
ir teisinius mechanizmus. Tarp pavyzdžių yra payments for ecosystem services metodas –
mokėjimai už ekosistemines paslaugas, subsidijos (ar jų atsisakymas, jeigu esamos subsidijos
yra žalingos aplinkai), mokestinės lengvatos, ESP rinkų skatinimas bei kiti. Reikėtų paminėti,
jog ESP vertės įtraukimas per egzistuojančius rinkos mechanizmus jokiu būdu nereiškia ESP
privatizavimo – tai pirmiausia yra įrankis užtikrinti, jog tikroji ekosistemų ir ESP (ekonominė)
vertė yra įvertinama priimant sprendimus (kas šiuo metu yra nedaroma arba daroma
nepakankamai).
 Sprendimų priėmimas remiasi ESP įvertinimu, procesas įgalinamas
atitinkamais metodais (žr. psl. 27-41)
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Turinys

1. ESP vertės atpažinimas
2. ESP vertės pademonstravimas

Išnaudojame gamtą, nes ji yra
naudinga, bet jos netenkame,
kadangi už tai nereikia mokėti.
Pavan Sukhdev
TEEB tyrimo vadovas

3. ESP integravimas į sprendimų
priėmimo procesus: gerosios
užsienio šalių patirtys
4. Išvados ir biblioteka
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1.

EKOSISTEMINIŲ
PASLAUGŲ
VERTĖS
ATPAŽINIMAS
Teoriniai pagrindai,
koncepcinės schemos,
ekosistemų ir ESP
klasifikacijos, integruotas
ESP vertinimas, indikatoriai

Žmonės ir
ekosistemos

Vienas iš kertinių viso ESP principo elementų yra sąryšis tarp ekosistemų ir
žmogaus gerovės (Pav. 1).
Todėl nenuostabu, jog čia kyla daug klausimų, o šio ryšio apibrėžimui mokslininkai yra skyrę itin
daug dėmesio, pasiūlant įvairių koncepcinių schemų ir modelių bei jų adaptacijų, pavyzdžiui:
•

Millennium Ecosystem Assessment (MA) (2005)

•

Pakopinis (angl. cascade) modelis, pagal R. Haines-Young ir M. Potschin (2010)

•

Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2013)

•

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) (2016)

Iš esmės šios koncepcinės schemos (angl. conceptual framework) yra labai panašios, skiriasi tik
jų sudėtingumo lygis ir kuriems elementams yra skiriama daugiau dėmesio.
Pagrindinis principas atsispindintis visuose modeliuose: ekosisteminės paslaugos yra jungtis
siejanti gamtinį kapitalą (pvz. ekosistemų struktūrą) ir gamtinius procesus su sociokultūriniu
ir ekonominiu kontekstu. MA, IPBES ir MAES modeliuose taip pat yra užfiksuojamas tiek
žmogaus veiklos tiesioginis ar netiesioginis poveikis ekosistemoms ir jų teikiamoms
paslaugoms, tiek ekosistemų svarba žmonių gerovei (taip pat žr. Pav. 1).
Pakopinis modelis (Pav. 2, p. 8) neturi pirmojo aspekto, bet jo patrauklumas slypi modelio
paprastume: šis aiškiai apibrėžia, į kuriuos elementus turėtų būti atsižvelgta galvojant apie ESP
vertinimą.
Pav. 1 Ryšiai tarp žmogaus gerovės, veiklos ir
ekosistemų būklės ir gebėjimo teikti paslaugas.
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Pakopinis
modelis
▪

▪

Apibrėžia dvi erdves – eko-sistemą
ir socioekonominę sistemą – bei jų
sąsają per ekosistemines
paslaugas.
Nurodo tvarką, pagal kurią ryšiai
tarp elementų turėtų būti įvertinti,
pradedant nuo ekosistemos
struktūros ir palaikymo procesų
būklės, tuomet apžvelgiant
funkcijas – t.y. ekosistemų
gebėjimą teikti ekosistemines
paslaugas, kurios savo ruožtu
pažymi, kaip iš tiesų ekosistema yra
naudojama žmonių. Sekanti pakopa
– įvertinimas, kokias naudas
ekosistemos teikia žmonių gerovei.
Galiausiai – kokią vertę šioms
naudoms suteikia jų gavėjai.

Gamtinė sistema:
Ekosistemos ir bioįvairovė (PASIŪLA)
Socioekonominė
sistema (PAKLAUSA)

Ekosistemos
struktūra
(biofizinės
struktūros,
pagrindas
ekosistemos
funkcionavimui)

Ekosistemos
funkcija
(ekosistemos
funkcionavimas
leidžiantis teikti
ESP)

Ekosisteminė
paslauga
(tai kas yra
panaudojama
žmogaus)

Nauda
žmonių
gerovei
(ESP indėlis į
žmonių psichinę ir
fizinę sveikatą,
saugumą ir kt.)

EKOLOGINĖ VERTĖ

Vertė
(kokią vertę
naudos gavėjai
priskiria ESP)

SOCIALINĖ VERTĖ
EKONOMINĖ VERTĖ

• Politinių ir tvarkymo
sprendimų poveikis
• Pokyčių veiksniai
Pav. 2 Pakopinis modelis, pagal R. Haines-Young ir M. Potschin (2010)2, E. Gómez-Baggethun et al. (2014)3, N.
Small et al. (2017)4
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Kodėl yra svarbu susipažinti ir remtis šiais koncepciniais ESP modeliais,
susiejančiais žmonių gerovę, jų poreikius ir vertinimo sistemas su
ekologinėmis sistemomis, gamtiniu kapitalu ir natūraliais gamtoje
vykstančiais procesais?
Nors šiame projekte mus pirmiausia domina ekosisteminės paslaugos, svarbu suprasti ir jų
kontekstą: kaip jos yra sukuriamos, t.y. kokie elementai yra būtini jų „atsiradimui“, žiūrint tiek iš
ekologinės, tiek iš socioekonominės pusės; kas tai yra nauda, kurią teikia ESP ir kaip tai siejasi su
ekonomine sistema ir vertėmis; į kuriuos elementus turėtų būti nukreiptos ESP vertinimo ar
sprendimų priėmimo procesų pastangos.
Tik įvertinus šią visumą, tikėtina, šioje srityje bus priimami geresni, efektyvesni ir patikimesni
sprendimai, naudingi tiek palankios ekosistemų būklės, tiek žmonių gerovės ir tvarios
ekonomikos užtikrinimui.

9

Ekosistemų
klasifikacija

Sausumos ekosistemos
Miškai
Pievos
Šlapžemės
Ekosistemos su reta augaline danga arba be jos

Lentelėje pateikiama Europos
Sąjungos iniciatyvos Mapping and
Assessment of Ecosystems and
their Services (MAES) klasifikacija,
kurią siūloma naudoti
kartografuojant ir vertinant
ekosistemas.
Šviesiai pilkos ekosistemos (*) yra
mažiau aktualios Lietuvai.
Daugiau apie ekosistemų
klasifikaciją ir techninį duomenų
rinkimą (pvz. CORINE žemės
panaudos duomenis) žr. MAES
svetainėje

Krūmynai ir viržynai*
Agrarinės ekosistemos
Urbanizuotos ekosistemos

Vidaus vandenų ekosistemos
Upės ir ežerai

Jūrinės ekosistemos
Priekrantės ekosistemos
Jūrinės įlankos ir tarpinių vandenų ekosistemos
Šelfo ekosistemos*
Atvira jūra*
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ESP
klasifikacija

Aprūpinimo

Reguliavimo

Millennium Ecosystem
Assessment (MA) 2005 m.
išskyrė keturis plačius
ekosisteminių paslaugų tipus:
aprūpinimo, reguliavimo,
palaikymo ir kultūrines paslaugas.
Detaliau apie skirtingus ESP tipus
žr. „Esamos situacijos analizė“

Palaikymo

Kultūrinės
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Nors MA ekosisteminių paslaugų skirstymas yra pripažįstamas visame
pasaulyje ir išlieka viena iš populiariausių klasifikacijų, MAES yra pasiūliusi ir
savo sistemą – hierarchinę CICES.
„Bendroji tarptautinė ekosisteminių paslaugų klasifikacija“ (Common International Classification
of Ecosystem Services, CICES) yra sukurta MA bei TEEB klasifikacijų pagrindu labai konkrečiam
tikslui – ekosistemų apskaitai. MAES rekomenduoja naudoti CICES Europos Sąjungos šalyse,
siekiant skirtinguose ESP vertinimuose užtikrinti nuoseklumą.
Pagrindinis – ir esminis – CICES skirtumas nuo MA ir TEEB klasifikacijų yra tai, jog CICES yra
hierarchinė sistema (žr. Pav. 3). Tai leidžia turimus skirtingus ir įvairiais metodais surinktus
ekosistemų duomenis ir ESP vertinimų rezultatus prireikus pateikti per bendrą europinę
klasifikaciją ir juos palyginti.
Šiuo metu CICES klasifikacija apima 3 ESP tipus (Aprūpinimo, Reguliavimo ir Kultūrinės
paslaugos), 8 skyrius, 20 grupių ir 48 klases – kiekvienas lygis yra vis detalesnis ir pateikia
daugiau informacijos. Sistema nėra baigtinė, jos hierarchinė struktūra leidžia ją toliau pildyti,
priklausomai nuo poreikių ir susitarimų.

Pav. 3 CICES hierarchinė
ekosisteminių paslaugų klasifikacijos
sistema (dalis). Pilną lentelę rasite
ČIA.

Į CICES nėra įtrauktos MA ir TEEB apibrėžtos Palaikymo paslaugos. Pasak CICES kūrėjų,
palaikymo paslaugos dažnai persidengia su kitomis paslaugomis. Todėl siekiant ESP vertinime
išvengti dvigubos apskaitos, kai tos pačios paslaugos įvertinamos kelis kartus, jų buvo
atsisakyta arba jos buvo integruotos į kitas kategorijas.
CICES kategorijas prireikus galima paversti į MA/TEEB kategorijas ir atvirkščiai.
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Nors CICES sistema sparčiai populiarėja, tačiau vertinant ESP reikėtų
nepamiršti remtis ir vietiniais poreikiais ir prioritetais, bei aplinkos sąlygomis.
CICES turi daug pliusų: hierarchija, lengvas papildymas ir skirtingų lygių pritaikymas ESP
apskaitoje, aiškus sąryšis su kitomis klasifikacinėmis sistemomis.
Tačiau CICES pirmiausia atliepia standartizuotos, ES masto sistemos poreikį. Vadinasi, ji
nebūtinai tiks kiekvienai konkrečiai vietovei, su jos reikmėmis ir prioritetais, kurie priklauso tiek
nuo vietinių ekosistemų ir jų būklės, tiek nuo sociopolitinio konteksto, kuriame yra priimami
sprendimai (įskaitant ir sprendimą taikyti ESP principą)5.
CICES gali būti vietinės sistemos pagrindas, o joje svarbiausios ESP, kurios ir bus vertinamos,
galėtų būti nustatytos ekspertų ir visuomenės konsultacijos metu.
CICES svetainėje galima rasti pavyzdžių, kaip sistema jau buvo pritaikyta skirtingose ES šalyse.

Situacija Lietuvoje: Vyriausybė programoje 2016-2020 m. tarp numatomų darbų yra įvardintas
24-ių pagrindinių ESP kartografavimas ir vertinimas. Tačiau tos svarbiausios ESP niekur nėra
konkrečiai įvardintos – minimas skaičius buvo pasiūlytas (neįvykusios) ESP studijos techninėje
specifikacijoje, greičiausiai remiantis tuo metu galiojusia CICES klasifikacijos versija. Nustatant
konkretų ESP sąrašą Lietuvoje siūloma remtis CICES ir ekspertų bei visuomenės konsultacija.
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Integruotas
ESP
vertinimas:
metodologija

Apsibrėžiama problema
ir kontekstas: kodėl
vykdomas ESP
vertinimas.
Suburiama komanda

Proceso įvertinimas,
monitoringas ir
mokymasis

ATLIEKAMI
PAKEITIMAI

Pav. 4 vaizduoja, kaip efektyviai
organizuoti ESP vertinimo
procesą, pasitelkiant adaptuotą
prisitaikančio valdymo ciklo
(angl. adaptive management
cycle) principą.

PLANAVIMAS

Rezultatų
komunikacija

Išorinis ratas: 7 pagrindiniai ESP
vertinimo proceso žingsniai. Čia
eiliškumas yra lankstus, žingsniai
gali kartotis ir vienas kitą
papildyti. Visa tai nusprendžia
projekto komanda6.
Vidinis ratas: pagrindiniai
prisitaikančio valdymo ciklo
elementai, atsispindintys ir
išorinio rato žingsniuose.

Apsibrėžiami ESP
vertinimo prioritetai ir
suinteresuotos šalys

ĮSIVERTINIMAS

DARBŲ

Įvardijama, ką reikia
padaryti, kad būtų
pasiekti ESP vertinimo
tikslai. Studijuojama
tiriamoji sistema.

*

ATLIKIMAS

*
Pav. 4

Duomenų apžvalga,
sintezė ir
integravimas į
modelius

Vykdomas gilesnis
tyrimas: metodų
nustatymas, duomenų
(ekologinių ir
socioekonominių)
rinkimas

*
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MAES antrojoje ataskaitoje (2014)7 buvo
pasiūlyta integruoto ekosistemų būklės ir ESP
vertinimo schema (Pav. 5).
Pav. 4 (p. 14) vaizduojamame procese šie darbai
atsispindi žvaigždute (*) pažymėtuose žingsniuose:
1.

(1) Ekosistemų kartografavimas

Ekosistemų klasifikacija
Žemės panaudos duomenys (GIS)
2.

(2) Ekosistemų būklės įvertinimas

Nustatomi indikatoriai
Renkami duomenys
3.

(3) ESP būklės įvertinimas

Nustatomi indikatoriai
Renkami duomenys ir kuriami modeliai
4.

(4) Integruotas ekosistemų vertinimas

Kaip ekosistemų būklė siejasi su jų gebėjimu teikti ESP?
Kaip skirtingų ekosistemų sąveika veikia ESP teikimą?
Pav. 5 Integruotas ekosistemų ir ESP vertinimas, iš Maes et al. (2014)
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Indikatoriai

Toje pačioje 2-ojoje MAES ataskaitoje7 yra pateikiamas ir sąrašas indikatorių,
t.y. ką reikėtų matuoti kartografuojant ir vertinant ekosistemų ir ESP būklę.
Detalus indikatorių sąrašas, skirtas pirmiausia įvertinti keturių ekosistemų tipų (miškų, agroekosistemų, vidaus vandenų ir jūrinių) ir jų teikiamų ESP būklę, buvo sudarytas keturių pilotinių
projektų metu.
Galutiniame sąraše, patvirtintame tarptautinės ekspertų grupės, iš viso yra 327 indikatoriai:
miškų – 115 indikatorių, agro-ekosistemų (pievų ir agrarinių ekosistemų) – 69, vidaus vandenų
(įskaitant ežerus, upes, šlapžemes ir gruntinius vandenis) – 109 ir jūrinių – 33.
Indikatorių pasirinkimą taip pat stipriai nulėmė turimų duomenų apie ekosistemas kiekis. Visi
indikatoriai yra suskirstyti į keturias kategorijas pagal duomenų kokybę (t.y. duomenų
prieinamumą bei indikatorių komunikacinį potencialą perteikti reikšminę informaciją sprendimų
priėmėjams): aukščiausios kokybės įvertinimą gavo 64 indikatoriai, vidutinės – 124, žemos –
103. 36 indikatoriai nebuvo įvertinti dėl informacijos trūkumo.
Indikatorių pavyzdžiai:

Daugiau informacijos apie MAES
naudojamus indikatorius:
•

MAES ataskaita (2014)

•

Maes et al. (2016) straipsnis

Ekosisteminė paslauga

Ekosistemos tipas

Indikatorius

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų
atmosferoje mažinimas

Miškas

Anglies junginių kaupimas ir sugėrimas

Žemės ūkio kultūros

Žemės ūkio plotai

Maistinių ir pašarinių kultūrų plotas ir derlius

Apsauga nuo potvynių

Šlapžemės

Kasmetinių potvynių duomenys; šlapžemių,
esančių didelės potvynių rizikos zonoje, plotas
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2.

EKOSISTEMINIŲ
PASLAUGŲ
VERTĖS
PADEMONSTRAVIMAS
ESP verčių
apibrėžimas,
vertinimo procesas,
metodai, trūkumai

ESP
vertinimas –
įrankis, o ne
galutinis
tikslas

Kaip minėta Įvade, ekosisteminių paslaugų (ESP) vertinimas – tai būdas
parodyti visuomenei, kokią naudą ekosistemos teikia žmogaus sveikatai ir
gerovei. Kitas kertinis ESP vertinimo principas – vertinimas atliekamas
siekiant priimti efektyvesnius (politinius) sprendimus, kurie užtikrintų tiek
palankesnę ekosistemų ir bioįvairovės būklę, tiek geresnį žmonių gyvenimą.
Ramsaro konvencijos sekretoriato išleistame leidinyje8 apie šlapžemių vertes ir jų integravimą į
sprendimų priėmimo procesus rašoma: „Verčių apskaičiavimas nėra galutinis tikslas, bet dalis
proceso, siekiant geriau formuoti politiką ir praktiką. Jeigu norime, kad vertinimo rezultatai būtų
patikimi, teisiškai reikšmingi ir pritaikomi, yra labai svarbu nustatyti vertinimo procesui tinkamą
politinį kontekstą“ (p. 4, 2017).
Tai yra pritaikoma ir visų ESP vertinimui. Jeigu vertinimas nebus integruotas ir paremtas
platesniais politiniais procesais, gauti skaičiai geriausiu atveju bus tiesiog padėti į stalčių,
blogiausiu – nesuprasti ir neteisingai pritaikyti, pakenkiant ekosistemai ir biologinei įvairovei8,9.
Taigi: vertinimas, nors ir reikšmingas, savaime nieko nesako – svarbiausia, ką su jo rezultatais
darysime toliau. Tai taip pat reikėtų turėti omenyje susipažįstant su šiame skyriuje detaliau
pristatomomis ESP vertėmis ir vertinimo procesu.
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Ekosistemų,
ESP ir
biologinės
įvairovės
vertė

Viena iš dažniausių kritikų, kurių sulaukia ESP koncepcija, yra tai, jog esą
visas vertinimas yra vien tik ekonominis, juo siekiama apskaičiuoti
neįkainojamų gamtos ir jos elementų „kainas“.
Iš tiesų, nors pirmosiose TEEB ataskaitose1 buvo raginama atlikti pilną ekonominį ESP
įvertinimą, pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio ESP principo vystyme skiriama ir kitoms –
ne tik ekonominėms – vertėms3,8,10. Tik atsižvelgdami į visą bendrąją ekosistemų vertę, o ne
vien tik į bendrąją ekonominę vertę (angl. Total Economic Value, TEV, Pav. 6 - 2), galime tikėtis
ekosistemų būklės palaikymo ir pagerėjimo, ESP teikimo užtikrinimo bei sėkmingo ESP
integravimo į viešosios politikos sektorius11.
Principai, leidžiantys plačiau pažvelgti į ESP vertes:
▪

Daugiadimensiškumas – atsižvelgimas į kuo daugiau ekosistemų ir biologinės įvairovės
galimų verčių bei jų tarpusavio sąveikas, leistų kuo detaliau įsivertinti esamą situaciją,
išvengti neplanuotų ir žalingų pasekmių bei iš anksto numatyti galimas abiem pusėm
naudingas (angl. win-win) situacijas.

▪

Įvertinamos vertės žmogui ir ne žmogui – atsižvelgia į kritiką, jog ESP principas yra per
daug antropocentriškas ir nepripažįsta gamtos savaiminės vertės.

▪

Kiekybinis ir kokybinis vertinimas – nors kiekybinis vertinimas turėtų išlikti svarbiausias
(ypač siekiant paveikti privatų sektorių bei sprendimų priėmėjus), tam tikras ESP (ypač
kultūrines) sunku įvertinti pinigine išraiška, o kai kuriose situacijose kokybinis vertinimas kaip
tik yra daug veiksmingesnis ir parankesnis.
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PAAIŠKINIMAS:
A.
-

B.
1.

2.
a.
i.

ii.
-

b.
c.

Vertės ne žmogui
Ekologinės vertės: ryšiai tarp objektų ir
organizmų, kurie nėra žmonės
Vertė iš savęs: nepriklauso nuo jokių
procesų, funkcijų ar atliekamų paslaugų,
organizmai ir gamtos objektai vertingi
tiesiog egzistuodami
Vertės žmogui
Ne ekonominės vertės: nemateriali, dažnai
bendruomeninė nauda gaunama iš gamtos;
sveikata, edukacija, įkvėpimas ir kt.
(Kultūrinės ESP)
Ekonominės vertės (TEV):
Panauda
Tiesioginė:
Sunaudojimas: maistas, geriamas vanduo,
kuras, statybinės medžiagos ir kt.
(Aprūpinimo ESP)
Nesunaudojimas: pvz. rekreacija
(Kultūrinės ESP)
Netiesioginė: Vandens valymas, potvynių
reguliavimas, augalų kultūrų apdulkinimas ir
kt. (Reguliavimo ESP)
Ne panauda:
Palikimas – pasitenkinimas žinojimu, jog
ateities kartos galės naudotis ESP
Egzistavimas – pasitenkinimas žinojimu, jog
ESP ir jas teikiančios ekosistemos egzistuoja
Opcija: galimybė ateityje tiesiogiai ar
netiesiogiai pasinaudoti ESP; šiandien
ekosistema gali neteikti Panaudos vertės,
bet tai nereiškia, kad jos ateities vertė yra
nereikšminga.

Bendrosios
ESP vertės
elementai

Bendroji ESP
vertė

Vertės ne žmogui

A

Ekologinės vertės

Vertė iš savęs

Vertės žmogui

Ne ekonominės
vertės

B

Ekonominės
vertės (TEV)

1

Socialinės vertės

Kultūrinės vertės

Panaudos vertės

Tiesioginė
panauda

a

Netiesioginė
panauda

Sunaudojimas

i

Nesunaudojimas

ii

Opcija

2

c

Ne panaudos
vertės

b

Palikimas

Egzistavimas

Pav. 6 Bendroji ekosistemų ir ESP vertė: hierarchija ir elementai. Sudaryta pagal BESAFE Classification of biodiversity values
leidinį10 ir TEEB ataskaitą1. Metodai, kaip kai kurios iš šių verčių yra apskaičiuojamos, pateikiami toliau.
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Ekonominiai
ESP
vertinimo
metodai

ESP verčių apskaičiavimui yra taikomi įvairūs vertinimo metodai. Kiekvienas iš jų
turi savo privalumų ir trūkumų. Siekiant geriausio rezultato, TEEB siūlo apjungti
skirtingus metodus ar taikyti jų rinkinius13. Ši dalis yra skirta trumpai apžvelgti
labiausiai paplitusius ekonominius (monetarinius) ESP vertinimo metodus (angl.
monetary valuation). Pabaigoje bus paminėti ir neekonominio vertinimo principai.
Tam tikras kiekis produkto ar paslaugos, kurį sutinkama iškeisti į kitą produktą ar paslaugą –
taip ekonomikoje būtų galima apibrėžti „vertę“. Pinigai yra patogus vertės matavimo vienetas,
leidžiantis palyginti tai, kas yra iškeičiama (angl. trade-off), pvz. kiek kainuotų dėl tam tikros
ūkinės veiklos nusausintos pelkės atkūrimas palyginus su tos pačios pelkės išsaugojimu.
Kitais žodžiais, kalbant apie ESP ir jas teikiančias ekosistemas, ekonominis vertinimas siekia
nustatyti visuomenės palankumą vienam arba kitam aplinkos būklės pokyčiui, išreiškiant tą
palankumą piniginiais vienetais. Visuomenė gali arba sutikti mokėti tam tikrą sumą, kad
ekosistemos būtų išsaugotos/neprarastos (angl. Willingness to Pay, WTP), arba sutikti gauti
tam tikro dydžio kompensaciją už tai, jog ekosistemų kuriama nauda buvo prarasta/negauta
(angl. Willingness to accept compensation, WTA). Šie principai iš esmės yra visų ekonominių
ESP vertinimo metodų pagrindas3,10,12,13,14.
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Pirminis
vertinimas ir
vertės
perkėlimas

Monetariniai ESP vertinimo metodai gali būti padalinti į du pagrindinius tipus: pirminis
vertinimas (angl. primary valuation) ir vertės perkėlimas (angl. benefit transfer).
▪

Pirminis vertinimas – tai tiesioginis pasirinktos ekosistemos ir jos teikiamų ESP vertės
įvertinimas.

▪

Vertės perkėlimo metodai tuo tarpu yra pasitelkiami, kai dėl resursų trūkumo ar kitų
priežasčių norima originalios pirminio vertinimo studijos rezultatus perkelti ir pritaikyti
kitoje, palyginamoje ekosistemoje. Pastarasis principas yra gana problematiškas, kadangi
jokios dvi vietovės nėra tapačios, skirsis jų vertės, kurios priklauso nuo vietinio ekologinio ir
socioekonominio konteksto. Nepaisant to vertės perkėlimas yra taikomas gana plačiai, nes
tai yra pigus ir praktiškas būdas greitai įvertinti ESP. Tačiau, jeigu siekiama kuo didesnio
tikslumo ir duomenų patikimumo, vertėtų atlikti pirminį vertinimą.

▪

Pirminio vertinimo metodai gali būti skirstomi į tris kategorijas:

-

Rinkos vertės metodai (angl. direct market valuation arba adjusted market price) – remiasi
egzistuojančiomis rinkomis. Jie yra skirti įvertinti tiesiogiai sunaudojamų ESP (Pav. 6 – i),
kitaip tariant Aprūpinimo paslaugų, vertę, kurių produktai (pvz. mediena, pluoštai, maisto
produktai, kuras ir t.t.) paprastai ir taip jau turi tradicinę ekonominę rinką.

-

Atskleistos pirmenybės metodai (angl. revealed preference) – taip pat remiasi
egzistuojančiomis rinkomis ir yra skirti įvertinti tiesiogiai nesunaudojimų ESP (Pav. 6 – ii),
kitaip tariant tam tikrų Kultūrinių paslaugų, vertę. Kelionių išlaidų (angl. Travel Cost)
metodas individų klausia, kiek jie sutiktų mokėti, kad galėtų mėgautis gamta (rekreacija);
Hedoninis vertinimas (angl. Hedonic valuation) vertina žmonių norą mokėti už gamtinius
komponentus, pvz. gyvenimą arčiau estetinį pasigerėjimą keliančios gamtinės teritorijos.
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- Tariamos pirmenybės metodai (angl. stated preference) – remiasi hipotetinėmis rinkomis ir
hipotetiniais žmonių pasirinkimais. Šio tipo metodai (pirmiausia, Choice Experiments ir
Contingent Valuation) klausia individų, kiek jie sutiktų mokėti už vieną ar kitą gamtinį
atributą, produktą ar paslaugą (kiekį ar kokybę), ar jų būklės pokytį. Šių metodų didžiausias
privalumas yra tas, jog iš esmės jie gali apskaičiuoti bet kokią vertę, kuri remiasi žmonių
pasirinkimu – taigi juos galima pritaikyti tiek Aprūpinimo, tiek Reguliavimo, tiek Kultūrinių
paslaugų vertinimui. Tik šiais metodais galime įvertinti Ne panaudos vertes (Pav. 6 – b),
kurios sudaro didelę dalį bendrosios ekonominės vertės. Tiesa, kadangi visi pasirinkimai yra
tariami, o apklausų dalyviai nedisponuoja tikrais pinigais, yra grėsmė, jog ESP bus pvz.
pervertinamos. Be to vertinimas turi ne tik atliepti apklausiamų individų pasirinkimus, bet ir
ekonominį, socialinį ir ekologinį ESP kontekstą. Dėl šių komplikuojančių faktorių iš pirmo
žvilgsnio paprastas metodas paprastai yra taikomas tik tais atvejais, kai vertinimo negalima
atlikti kitais būdais.
Reikėtų pastebėti, jog čia tikrai nėra paminėti visi monetarinio vertinimo metodai, nei visi jų
pliusai ar minusai. Ši dalis yra tik trumpa įžanga į labai sudėtingą temą – ekonominį ESP
vertinimą. Norint praktiškai atlikti ESP vertinimą reikėtų gerokai labiau pasigilinti į technines
skirtingų vertinimo metodų detales (žr. Biblioteka) bei parinkti tinkamus metodus remiantis
vietinėmis sąlygomis ir socioekonominiu kontekstu. Nors ekonominis vertinimas gali būti labai
naudingas ir suteikti svarbią reikšminę informaciją, vertintojai pristatydami duomenis turėtų būti
atviri apie metodų trūkumus ir rezultatų neapibrėžtumus, o sprendimų priėmėjai į tai atsižvelgti
naudodami gautą informaciją3,11.

23

Neekonominis
ESP
vertinimas:
sociokultūrinės ir
biofizinės
vertės

Neekonominis vertinimas, kalbant apie ESP vertinimą, pastaraisiais metais
sulaukia vis daugiau dėmesio. Tiesa, jis dar nėra taip aiškiai apibrėžtas ir
išvystytas kaip ekonominis vertinimas. Žemiau apžvelgiami keli pagrindiniai
principai.
Neekonominio vertinimo metodų atsiradimą skatina poreikis įvertinti nemonetarines kultūrines
ekosistemų ir ESP vertes (socialinis ar kultūrinis vertinimas) bei pačių ESP sukūrimo „kainą“
(biofizinis vertinimas)11. Neekonominis vertinimas dažnai remiasi grupių diskusijomis, pvz.
piliečių fokus grupės ar ekspertų vertinimas, kurios priskiria nepinigines vertes skirtingoms
ESP10.
Jeigu ekonominis vertinimas pirmiausia remiasi individo pasirinkimu, tai socialinio vertinimo
dėmesio centre paprastai yra visuomenė ir jos pasirinkimai, elgesys ar sprendimai. Socialinis
vertinimo metu dalyviai stengiasi prieiti prie bendro įvertinimo, reitingavimo ir pan.13
Biofizinį vertinimą konkrečiai atlieka ekspertai, dėl specifinių ekologijos žinių poreikio (metodų
pavyzdžiai: energijos tėkmių analizė, ekologinio pėdsako vertinimas ir kt.). Tiesa, toks vertinimas,
manoma, labiau tinka apskaičiuoti gamtinio kapitalo vertę negu pačių ESP 3.
NB Kad būtų išvengta terminų painiavos, turėtų būti paminėta, jog čia minimas biofizinis
vertinimas nėra tas pats, kaip ekosistemų ir ESP būklės įvertinimas, remiantis biofiziniais
indikatoriais, apie kurį kalbėta ankstesnėse dalyse. Įsivaizduokite namą: Pav. 5 minimi
kartografavimo ir vertinimo procesai matuotų pvz. namo konstrukcijos tvirtumą, izoliacines
savybes ir pan. Čia minimas biofizinis vertinimas tuo tarpu klaustų ko, kiek ir už kiek (ne
piniginiais terminais) reikėjo, kad namas išvis būtų pastatytas – kokių ir kiek plytų reikėjo, kas
įėjo į tų plytų gamybą ar paties namo statybą, įskaitant energijos sąnaudas ir t.t..
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Daugiau informacijos apie ekonominį vertinimą:
Žr. Biblioteka
Daugiau informacijos apie neekonominį vertinimą:
▪

OpenNESS Project: Integrated valuation of ecosystem services

▪

OpenNESS Project: Non-monetary valuation

▪

DEFRA Introductory guide to valuing ecosystem services
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Ką reikėtų
turėti
omenyje
vertinant ESP

ESP vertinimą galima kritiškai įvertinti iš įvairių pusių: kiek subjektyvios yra
vertės ir naudos sąvokos; kiek principas išties yra naudingas siekiant
gamtosauginių tikslų ar komunikuojant visuomenei apie gamtos vertę; ir t.t.
Čia paminėsime kelias galimas problemas su (ekonominiu) ESP vertinimu,
remiantis dr. J. Boyd (2011) pasiūlymais15.
▪

ESP vertinimo neužbaigtinumas ir neapibrėžtumas – ekosistemos yra labai sudėtingi
dariniai, o jų paslaugos gali būti tiekiamos ne tik vietiniu, bet ir regioniniu, bei pasauliniu
lygiu; dėl žinių ir resursų trūkumo, dėl galimai per mažos suinteresuotų šalių imties bei kitų
priežasčių niekada negalėsime pilnai įvertinti visų Pav. 6 įvardintų verčių (ir daugiau).

▪

ESP vertės priklauso nuo geografinės lokacijos, kitų vietovėje teikiamų ESP bei papildomų
procesų – pasiūlos ir paklausos terminai buvo paminėti prabėgomis, bet, žinoma, kalbant
apie ESP vertinimą jie yra labai svarbūs: pvz. Lietuvoje negalime (kol kas) skųstis geriamo
vandens trūkumu, vadinasi, tos ESP paklausa nebus labai didelė. Kitas pavyzdys: trūkstant
tinkamos infrastruktūros, kuria būtų galima pasiekti vieną ar kitą gamtinį objektą ir
pasinaudoti jo teikiama nauda (kultūrinės ESP), to objekto vertė (Tiesioginė panauda –
Nesunaudojimas) irgi bus mažesnė.

▪

ESP vertės kinta bėgant laikui – akivaizdu, jog ankstesnės kartos ESP būtų įvertinę vienaip,
ateities kartos vertins jau kitaip. Taip greitai kintant aplinkos sąlygoms (dėl klimato kaitos ir
kitų procesų) ir visuomenės prioritetams, anksčiau atlikti vertinimai šiandien gali būti jau
netikslūs, o šiandien atliekami vertinimai – nebeatitikti poreikių vos po keleto metų.

Į šias ir daugiau kritikų ir išlygų reikėtų atsižvelgti atliekant ESP vertinimą ir apie jį
komunikuojant – ypač manant, jog ESP buvo nuvertintos.
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3.

EKOSISTEMINIŲ
PASLAUGŲ
INTEGRAVIMAS Į
SPRENDIMŲ
PRIĖMIMO
PROCESUS
Principai ir mechanizmai,
užsienio šalių pavyzdžiai

ESP
integravimo
privalumai ir
trūkumai

Į klausimą „Kodėl yra svarbu vertinti ESP ir jas integruoti į gamtosaugos ir
kitų sektorių politiką?“ argumentuotai buvo atsakyta Esamos situacijos
analizėje, iš ekosistemų būklės ir žmonių gerovės perspektyvų. ESP principo,
ypač integravimo į sprendimo priėmimo procesus, privalumai ir trūkumai irgi
buvo ne kartą minėti įvairiuose kontekstuose. Čia pateikiama jų trumpa
apžvalga vienoje vietoje su detalesniais paaiškinimais (išplėstas dr. M.
Metzger pasiūlymas).
Stiprybės:

▪
▪
▪

ESP principas turi tvirtus koncepcinius pagrindus, aiškiai apibrėžtus elementus, kurie
susiveda į bendrą sistemą.
ESP principas buvo greitai priimtas tarptautinės bendruomenės, jo populiarumas toliau
didėja. Todėl auga būtinoji žinių bazė, o teorija yra aktyviai pritaikoma praktikoje.
Sąryšis su politikos formavimu yra vienas iš kertinių principo elementų, o ESP komunikacija
yra stipriai orientuojama į sprendimų priėmėjus, taip suteikiant daugiau šansų sėkmingam
principo integravimui.

Galimybės:
▪
▪

ESP principo taikymas skatina skirtingų suinteresuotų šalių, įskaitant vietines bendruomenes,
įsitraukimą ir dalyvavimą sprendimų priėmime.
ESP principas įkūnija kompleksišką požiūrį į aplinkosaugos problemas bei aplinkos apsaugos
klausimus kituose viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose.
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Silpnybės:
▪
▪

▪
▪

Dideli kiekiai techninės informacijos reikalauja būti susipažinus tiek su ekologijos, tiek su
ekonomikos sritimis, taip pat socialiniais mokslais.
Modeliai, koncepcinės schemos, sistemos nors ir detaliai pristato visą ESP principą, jų gausa
gali atbaidyti sprendimų priėmėjus. Toks detalumas gali apsunkinti principo pritaikymą ir
integravimą.
Kitose srityse, atvirkščiai, konkretumo dar trūksta. Pvz. ESP indikatoriai, duomenų šaltiniai,
vertinimo metodai nėra pakankamai apibrėžti, todėl ESP principo įgyvendinimas šlubuoja.
ESP tema yra sudėtinga ir nėra savaime suprantama, todėl viešinimas ir komunikacija apie
ESP reikalauja nemažai pastangų.

Grėsmės:
▪
▪
▪

▪

Per didelis dėmesys ekonominiam vertinimui gali atbaidyti, tam tikroms visuomenės
grupėms būti moraliai nepriimtinas.
„Vertinama tai, kas neįkainojama“; bijomasi, jog bus įteisintas „nevertingų“ ekosistemų
naikinimas ar naikinimas susimokėjus ir pažadėjus ekosistemą atkurti kitur.
Dėl metodologinių trūkumų ar per mažo suinteresuotų šalių įtraukimo, ESP gali būti
pervertintos arba nuvertintos.
Nepakankamos jungtys su bendra darnaus vystymosi (angl. sustainable development)
politika.
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ESP ir sprendimų
priėmimo procesai
1 ir 2 skyriuose apžvelgėme ESP vertės atpažinimo (klasifikacija,
kartografavimas) ir vertės pademonstravimo (ekonominis ir
neekonominis vertinimas) principus. Šios stadijos yra labai svarbios, nes
tik aiškiai apsibrėžus ESP ir jų indikatorius, bei vertes ir vertinimo
metodus galima tikėtis tikslių, išsamių ir pritaikomų rezultatų – tai yra
būtina sąlyga norint užtikrinti sėkmingą ESP integravimą į sprendimų
priėmimo procesus. Kita vertus, kaip minėta anksčiau, labai svarbu, jog
ir vertinimo procesai būtų įvilkti į politikos rėmus, nustatančius
vertinimo prioritetus, poreikius ir kryptis.
Šie minėti aspektai atsispindi ir Pav. 7, kuris vaizduoja G.C. Daily ir
kolegų pasiūlytą koncepcinę schemą (2009)16, apibrėžiančią, kaip ESP
ir jų vertinimas galėtų būti integruojamas į sprendimų priėmimo
procesus. Visi modelio elementai yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą
papildo. Nors procesas yra tęstinis, „Sprendimai“ vaizdavimas modelio
viršuje primena, jog pagrindinis apskritai viso ESP principo tikslas yra
paveikti sprendimų priėmimą taip, jog jis užtikrintų geresnę ekosistemų
ir ESP būklę.
Pav. 7 schema yra glaudžiai susijusi su Pakopiniu modeliu (Pav. 2) ir
kitais modeliais, skirtais susieti ekosistemas, jų teikiamas paslaugas ir
žmonių gerovę (p. 7-8). Iš šių, IPBES modelis yra išsamiausias, taigi
jame galima pamatyti ir čia vaizduojamos schemos integraciją.

ŽMONIŲ VEIKLA

PASKATOS,
KITI FIN.

Sprendimai

IR ATEITIES
SCENARIJAI

INSTRUMENTAI

Institucijos

Ekosistemos
Ekosistemos

VERTINIMO
REZULTATAI,
INFORMACIJA

EKOSISTEMŲ
BŪKLĖS
MODELIAI

Vertės

Ekosisteminė
Ekosisteminės
spaslaugos
paslaugos

EKONOMINIAI IR
KULTŪRINIAI MODELIAI
Pav. 7 ESP integravimas į sprendimų priėmimo procesus, pagal G. C. Daily et al.
(2009). Nors schemoje elementai sudėti tam tikra tvarka, praktikoje visi jie turi
sąsajų ir gali vienas kitą papildyti.
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Mechanizmai
ESP vertės
integravimui

ESP vertinimo rezultatai pritaikomi įvairiai: visuomenės sąmoningumo apie ESP
vertę didinimui, teritorijų planavimo prioritetų nusistatymui (išlaidų-naudos
santykis), kompensacijų už žalą gamtai nustatymui. Galiausiai, vieni iš populiariausių
mechanizmų ESP vertės įtraukimui į sprendimų priėmimo procesus yra finansiniai,
paremti paskatomis (angl. incentives) ir kainų signalais (angl. price signals)1,14.
▪

Payments for ecosystem services (PES), arba mokėjimai už ekosistemines paslaugas, yra
vienas geriausiai žinomų finansinių ESP integravimo mechanizmų. Už ESP tiekimo
užtikrinimą ir/ar pagerinimą, ESP tiekėjas (paprastai žemės savininkas – jo valdomoje
teritorijoje yra ekosistema, kuri iš tiesų ir teikia paslaugas) gauna atitinkamą užmokestį.
Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos Žalinimo programa taip pat yra PES
pavyzdys; besivystančiose šalyse už PES dažnai moka šalys-donorės arba tarptautinės
organizacijos; Europoje bandoma sukurti ESP rinkas, kur PES ateitų iš privačių investuotojų
(pvz. NaturEtrade projektas Jungtinėje Karalystėje, taip pat čia).

▪

Klimato kreditų (angl. carbon credits) finansavimas – įmonės, kitos organizacijos ar
asmenys kompensuoja (angl. offset) savo išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas
(ŠESD) pirkdami klimato kreditus, kurie yra padengiami įvairių tipų ekosistemų (pirmiausia
pelkių ir miškų) teikiama CO2 sugėrimo paslauga (pvz. MoorFutures projektas Vokietijoje).

▪

Mokestis už įėjimą – lankytojai susimoka už miško, pelkės ar kitos ekosistemos lankymą,
rekreaciją.

▪

Investavimas į žaliąją infrastruktūrą (ypač taikomas miestuose)

▪

Biologinės įvairovės kompensavimas (angl. no net loss)
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Užsienio šalių
pavyzdžiai
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Europos Sąjunga
Jungtinė Karalystė
Ispanija ir Italija
Nyderlandai
Airija
Vokietija
Estija ir Latvija
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Europos
Sąjunga:
MAES,
ESMERALDA,
OpenNESS,
OPERAs,
Oppla

Europos Sąjungos mastu ESP vertinimas ir integravimas į sprendimų
priėmimo procesus yra vienas iš pagrindinių prioritetų aplinkosaugos srityje,
pabrėžiamas ir 2017 m. priimtame ES Veiksmų plane gamtai, žmonėms ir
ekonomikai.
Kaip išduoda pavadinimas, ekosistemų ir ESP kartografavimas ir vertinimas yra pagrindinis jau
minėtos MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) iniciatyvos tikslas,
siekiant įgyvendinti ES Biologinės įvairovės strategijos 2 Tikslo 5 Veiksmą („Pagerinti Europos
Sąjungoje žinias apie ekosistemas ir jų paslaugas“, žr. plačiau Esamos situacijos ataskaita).
MAES apžvelgia ir visų ES šalių progresą šioje srityje.
Greta yra vykdomi kiti projektai, pvz. ESMERALDA (Enhancing ecoSysteM sERvices mApping
for poLicy and Decision mAking), kuriuo siekiama sukurti lanksčią metodologiją vykdyti ESP
vertinimą tiek visos ES mastu, tiek regionuose. Dalinimasis patirtimi ir mokymasis yra vienas iš
pagrindinių ESMERALDA tikslų.
OpenNESS – siekia paversti gamtinio kapitalo ir ESP teoriją į praktikoje pritaikomus modelius,
kurie leistų integruoti ESP į ekosistemų ir gamtinių išteklių valdymą ir sprendimų priėmimo
procesus. OpenNESS apžvelgia koncepcijų privalumus ir trūkumus ir kaip jos galėtų įsijungti į
platesnius europinius procesus.
OPERAs – siūlo būdus, kaip pritaikyti svarbiausius mokslinius ekosistemų tyrinėjimo pasiekimus
praktikoje, kad jais galėtų pasinaudoti įvairių suinteresuotų šalių atstovai.
Oppla – speciali platforma burianti ESP bendruomenę ir apjungianti OpenNESS ir OPERAs
rezultatus. Čia pateikiama informacija, naujienos, bendravimo erdvė, šaltinių duomenų bazė ir kt.
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Jungtinė
Karalystė:
Nacionalinis
ekosistemų
vertinimas

Jungtinė Karalystė yra viena iš pirmaujančių ESP srityje šalių, tiek Europoje,
tiek visame pasaulyje. Pirmąją nacionalinę ekosistemų studiją (National
Ecosystem Assessment, NEA) britai atliko dar 2011 m., o 2014 m. sekė antrasis
tyrimas (National Ecosystem Assessment Follow-On).

NEA siekė atsakyti į dešimt pagrindinių
klausimų (Pav. 8), kurie galėtų būti pritaikyti
ir kitų šalių nacionaliniuose ESP
vertinimuose, įskaitant Lietuvoje.
NEA apžvelgė ekosistemų ir ESP būklę, kas
iki šiol darė joms didžiausią įtaką, šiandienos
iššūkius ir ateities scenarijus, taip pat
visuomenės sąmoningumą ir t.t.
Be NEA, Jungtinė Karalystė turi vieną
didžiausių įdirbių su PES, ESP įvertinimu,
ypač vertės perkėlimu, ir kitomis temomis.
JK taip pat yra viena iš šalių pereinančių nuo
ESP link gamtinio kapitalo (angl. Natural
Capital) principo. Tiesa, abi temos yra labai
glaudžiai susijusios, didžiausias skirtumas –
komunikacija.

Pav. 8. Paveikslėlis iš NEA 2011, p. 11
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Daugiau informacijos apie Jungtinės Karalystės veiklas ESP ir gamtinio kapitalo srityse:
▪

Ecosystems Knowledge Network – gausu įvairios vertingos informacijos apie ESP,
metodologijų ir praktinių įrankių bei gerosios praktikos Jungtinėje Karalystėje pavyzdžių.

▪

Apie ESP Jungtinės Karalystės vyriausybės svetainėje – gausu informacijos apie ESP
vertes, vertės perkėlimą, PES įgyvendinimo gaires ir kt.

▪

Jungtinę Karalystę sudarančios šalys šiai temai taip pat skiria daug dėmesio, pvz. žr.:

-

Natural England publikacijos apie ESP

-

Scottish Natural Heritage puslapis apie ESP bei informacija apie planuojamą Škotijos
gamtinio kapitalo turto indeksą.
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Ispanija ir
Italija:
ESP
vertinimai

Ispanijoje Nacionalinė ekosistemų studija buvo pradėta dar 2009 m., o ekonominis vertinimas –
2013 m. 2016 m. buvo išleista rezultatų sintezė anglų kalba.
Studija atlikta remiantis principais ir koncepcinėmis schemomis aptartomis kitose šios analizės
dalyse, rezultatai pateikiami daugiausiai žemėlapiuose.
Iš viso studija įvertino 12 ESP naudojant tris pagrindinius vertinimo metodus: anksčiau
Ispanijoje atliktų studijų meta-analizė; rinkos vertės metodai; ir tariamos pirmenybės metodai
(pirmiausia Choice Experiments). Studija taip pat pabrėžė daugiavertybinio vertinimo svarbą ir
stengėsi apimti tiek ekonominį, tiek sociokultūrinį ir ekologinius vertinimus.
Italijos aplinkos ministerija tuo tarpu 2017 m. išleido Pirmąją ataskaitą apie gamtinio kapitalo
būklę (versija anglų kalba čia). 2015 m. Italijoje priimtas įstatymas įpareigoja tokią ataskaitą
Ministrų Tarybai bei Ekonomikos ir finansų ministerijai pristatyti kasmet.
Ataskaita tyrimų rezultatus turi pateikti tiek ekologine išraiška, tiek piniginiais vienetais. Įkurtas
specialus Italijos gamtinio kapitalo komitetas rūpinasi, jog regioninė valdžia įtrauktų ESP
vertinimo rezultatus į aplinkos apskaitos sistemas ir aplinkos biudžetų pasiūlymus, siekiant
saugoti gamtą ir gamtinį kapitalą. Ataskaitoje teigiama, jog Italijoje privalo būti atsižvelgta į
gamtinį kapitalą ekonomikos planavime ir jo vertė negali būti užmiršta leidžiant įstatymus – tik
taip galima bus pakeisti šiuo metu matomas neigiamas biologinės įvairovės ir ekosistemų
nykimo tendencijas.
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ESP būklės vertinime pirmoji italų ataskaita remiasi keliomis pilotinėmis studijomis atliktomis
miškų, agrarinėse, priekrantės ir urbanizuotose ekosistemose. ESP ekonominis vertinimas tuo
tarpu apžvelgiamas žemės panaudos, jūrinių ir priekrantės ekosistemų ir šlapžemių kontekste.
Ataskaita taip pat pristato visos šalies ESP vertinimą, kuris remiasi aštuoniomis ESP ir šešiais
ekosistemų tipais.
Ataskaita taip pat išsamiai pristato, kurie egzistuojantys įstatymai labiausiai veikia ekosistemų ir
ESP būklę.
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Nyderlandai:
gamtinio
kapitalo
iniciatyva

Gyvenamosios aplinkos planavimo agentūra (Planbureau voor de Leefomgeving, PBL)
Nyderlandų Ekonomikos ministerijos užsakymu atliko Gamtinio kapitalo Nyderlanduose studiją.
Joje daugiausiai dėmesio skiriama gamtinio kapitalo (ir ESP) vertės atpažinimui bei darnaus
vystymosi ir ekonominiams aspektams, pvz. darnus verslumas ir išteklių naudojimas, arba
verslumo gamtotvarka. Studijoje taip pat pabrėžiama partnerystės ir suinteresuotų šalių
įtraukimo svarba.
Be pagrindinės ataskaitos, PBL Gamtinio kapitalo svetainė pateikia ir įvairių atvejų pavyzdžių,
kur yra ar galėtų būti pritaikomi ESP principai. Čia paminėsime vieną projektą: Nyderlandų
gamtinio kapitalo modelio panaudojimas išryškinant galimybes Deltos programoje.
Projektas pasiūlė kontrolinį darbų sąrašą, kuris leistų geriau atsižvelgti į
ESP vystant vandentvarkos infrastruktūros projektus ir į juos inkorporuoti
gamta grįstus sprendimus (angl. nature-based solutions).
O tuometinė Nyderlandų Infrastruktūros ir aplinkos ministerija 2015 m.
išleido Gamtinio kapitalo atlasą, kuris leidžia susipažinti su įvairių ESP
žemėlapiais – nuo maisto iki biomasės energijai iki erozijos mažinimo iki
CO2 sugėrimo iki potvynių reguliavimo iki ekologinio turizmo ir t.t.
Pavyzdžiui, paveikslėlyje kairėje vaizduojamas bičių įvairovės žemėlapis
(žemėlapiai pateikiami tik nyderlandų kalba).
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Airija:
ESP pilotiniai
žemėlapiai

Airijos Nacionalinių parkų ir laukinės gyvūnijos departamentas užsakė Nacionalinę ekosistemų ir
ESP pilotinę studiją, kuri buvo baigta 2016 m. Studijos rezultatai – ataskaita bei interaktyvūs
žemėlapiai.
Žemėlapiuose pateikiama informacija apie septynių ESP išteklius (angl. stocks): dirvožemio,
augalijos ir jūrinę organinę anglį, teritorijas, laikinai kaupiančias vandenį (potvynių kontrolė);
teritorijas, gerinančias vandens kokybę; teritorijas, palaikančias žemės ūkio ir laukinių kultūrų
augimą; ir jūrines teritorijas, aprūpinančias maistu.
Žemėlapiai buvo sudaryti remiantis
turimais erdviniais duomenimis ir
ESP indikatoriais, bei naudojantis
SENCE įrankiu, kuris modeliuoja ESP
bei gali identifikuoti tinkamiausias
vietoves sustiprinti tam tikrų ESP
teikimą.
Pilotinis projektas taip pat turėjo
Projekto valdymo grupę, kuri nustatė
ESP prioritetus, bei organizavo
suinteresuotų šalių susitikimus.
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Vokietija:
MoorFutures
ir Waldaktie

MoorFutures, kaip minėta aukščiau, yra klimato kreditų finansavimo pavyzdys. Schema siūlo
įmonėms kompensuoti išmestas ŠESD emisijas investuojant į biologinę įvairovę ir įvairias
durpinių šlapynių sukuriamas paslaugas. MoorFutures veikimo principas yra paremtas tuo, jog
investuoti pinigai yra skiriami šlapynių atkūrimui, o kreditai padengiami CO2, kuris šių šlapynių
bus sugertas ateityje per projekto gyvavimo laikotarpį (tai įvardinta ir schemos pavadinime:
ekonominis terminas futures reiškia ateities sandoriai).
MoorFutures dėmesys pirmiausia yra skiriamas CO2 sugėrimo paslaugai, nes ją šiuo metu yra
lengviausia monetizuoti, kadangi anglies dioksido kreditų rinkos egzistuoja jau kuris laikas.
Tačiau šlapynių hidrologinio režimo atkūrimas leidžia teikti ir kitas ESP, pvz. maistinių medžiagų
sulaikymas, vietinio mikroklimato reguliavimas, pagerinta vandens kokybė, apsauga nuo
potvynių, biologinės įvairovės palaikymas ir kt. Šios ESP šiuo metu taip pat yra įtrauktos į
atnaujintą MoorFutures schemą. Pirkėjai vis dar moka už klimato kreditus, bet kitos ESP taip pat
yra apskaičiuojamos ir apmokestinamos.
MoorFutures yra įgyvendinama trijose Vokietijos žemėse: Meklenburge-Pomeranijoje,
Brandenburge ir Šlėzvige-Holšteine. Schema gali būti perkelta ir pritaikyta kitur, bet turėtų
užtikrinti tokį patį aukštą kokybės standartą.
Meklenburge-Pomeranijoje 2007 m. buvo pradėtas įgyvendinti kitas projektas pavadinimu
Waldaktie (vok. „Miško akcijos“). Juo norima apmokestinti miškų sukuriamą naudą švelninant
klimato kaitą bei aiškiai pademonstruoti šią naudą paprastiems piliečiams. Iš viso iki 2013 m.
buvo parduota 50 tūkst. miško „akcijų“ po 10 Eur už vienetą. Projektas finansuoja miškų
atkūrimą Meklenburge-Pomeranijoje.
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Estija ir
Latvija:
ESP
vertinimo
planavimas

Tiek latviai, tiek estai šiuo metu vykdo su ESP susijusius projektus, įskaitant VivaGrass, kuriame
bendradarbiauja visų trijų Baltijos šalių NVO ir institucijos. Estija planuoja iki 2018 m. pabaigos
įgyvendinti nacionalinį ESP vertinimą, o Latvija iki 2019 m. turėtų atlikti didžiausią buveinių
inventorizaciją ir kartografavimą per pastaruosius 20 metų.
Latvijoje taip pat šiuo metu yra vykdomas LIFE Ecosystem Services („Ekosistemų ir jų paslaugų
vertinimas biologinės įvairovės apsaugai ir valdymui“) projektas, kurio itin detalus planas yra
prieinamas visuomenei ir gali pasitarnauti kaip pavyzdys panašiems projektams kitur. Plano
veiksmai seka žingsnius išdėstytus Pav. 7 (ESP vertinimo žingsniai, prisitaikančio valdymo
ciklas).
Šiuo metu ESP ekonominis vertinimas jau yra atliktas abejose pilotinėse projekto teritorijose –
Saulkrasti ir Jaunķemeri.
Tyrimo metu taip pat buvo apklausti teritorijų lankytojai: jų buvo klausta
apie įvairias su tirtomis vietovėmis susijusias kultūrines ESP, įskaitant laiką,
kurį lankytojai praleido mėgaudamiesi jomis, kiek išleido vietovėje pinigų bei
kiek sutiktų mokėti, kad galėtų toliau mėgautis šiomis paslaugomis.
Projekto metu daug dėmesio skiriama komunikacijai apie ESP, tiek
pilotinėse vietovėse per informacinius stendus ir kitus objektus, tiek
platesnei visuomenei, pvz. projekto metu buvo sukurtas filmukas apie ESP
(latvių kalba su angliškais subtitrais).
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4.

IŠVADOS IR
BIBLIOTEKA

Išvados

Šioje ESP vertinimo teorijos ir gerųjų užsienio patirčių analizėje buvo
apžvelgtas platus spektras temų: nuo ESP ir žmonių gerovės sąryšio modelių
iki ESP klasifikacijos, nuo integruoto ESP vertinimo iki skirtingų verčių,
susidedančių į bendrąją ESP vertę, nuo vertinimo metodų iki konkrečių ESP
vertinimo integravimo pavyzdžių Europos Sąjungos šalyse.
Akivaizdu, jog ESP vertinimas ir to vertinimo rezultatų tolimesnis integravimas į sprendimų
priėmimo procesus nėra lengvas ir turi daug dedamųjų. Kita vertus, kaip minėta p. 29, toks
detalumas ir išsamumas ne visada yra naudingi – pradžiai, paprastesnis procesas, vienas
modelis, vienas kontrolinis sąrašas galėtų būti startiniai elementai siekiant paskatinti ESP
integravimą.
3 dalis akivaizdžiausiai buvo skirta supažindinti su kitų šalių praktika, įkvėpti tolimesnei
informacijos paieškai ir paskatinti galvoti apie galimus sprendimus Lietuvoje. Tačiau tokio paties
tikslo buvo siekiama ir 1-2 dalyse: paskatinti galvoti apie ESP, jų vertinimą, kokiais būdais tai
galima įgyvendinti ir, svarbiausia, į ką būtinai reikia atsižvelgti, kad vertinimas būtų sėkmingas,
vertingas ir pritaikomas.
Šiame dokumente pateikiamos informacijos (įskaitant nuorodas) teoriškai turėtų pakakti norint
pateikti konkretų pasiūlymą dėl ekosistemų ir ESP vertinimo įgyvendinimo Lietuvoje.
Informacijos dėl ESP prioritetų ir tolimesnės ESP plėtros Lietuvoje ieškokite adresu
http://bit.ly/EkosisteminesPaslaugos.
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ESP
vertinimas
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Daugiau gerosios užsienio praktikos pavyzdžių
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TEEB šalių studijų katalogas
MAES pavyzdžių (ES šalys) katalogas
Oppla pavyzdžių katalogas
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Vertinimo metodologijos ir įrankiai
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CICES klasifikacija
Oppla Marketplace – ESP vertinimo įrankiai
SENCE – erdvinių gamtinio kapitalo duomenų įvertinimas
TESSA – vietove paremto ESP įvertinimo įrankis
ValuES metodų duomenų bazė + įrankiai pasirinkti tinkamą vertinimo metodą
„Gamtinio kapitalo projektas“ ir InVEST programinė įranga (kraštovaizdžio ir jūrinių
ekosistemų teikiamų ESP kartografavimas ir vertinimas, modeliai)
DESSIN – ESP įvertinimo įrankis sprendimų priėmėjams (vidaus vandenų ekosistemos)
LANDPREF – interaktyvus įrankis įvertinti ir vizualizuoti žemės panaudos pasirinkimus
NaturEtrade – lengvas naudoti ESP įvertinimo įrankis ir ESP birža (Jungtinėje Karalystėje)
Ecosystems Knowledge Network – ESP vertinimo ir kartografavimo resursai
Ecosystems Knowledge Network – įvairūs aplinką analizuojantys įrankiai (įskaitant ESP
vertinimą, pvz. EcoServ-GIS, LUCI, ARIES ir kt.)
BESAFE informaciniai lankstukai ir studijos – ESP ir kitos temos
Ecosystem Services Partnership įrankių duomenų bazė
Ecosystem Services Partnership vizualizacijos įrankis – įvairūs ESP žemėlapiai
TEEB mokymosi resursai
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