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A GYEr SZEREPE A BIODIVERZITAS MEGORZItSgBEN
Ling Istvzin

A gyep es a koniyezet kapcsolata
dimenzi6t kapott a biodiverzitiis rneg6-rzeser61
szolo nemzetkOzi konvenci6 alifrisa
melyet a UN Conference on Environment and
Development (Ri o de Janeiro) fogadtak I. A k6s61,,biek soriin az egyes orszilgok
parlamentjei, fgy a magyar

Paslament is ratifikAltik a konVenci6t.

A lenyeg abban van, !logy a biodiverzitils meeirzese men csupzin a ktilonbEsz(5
fokozatokban vedett tenneszetvodeltili teriiletek reladata, hanern olyan kavetelmeny,
arnely snindeolsol es mindenkor ervenyes. Az agriirterrieles es az erdeszet ktilbnosen
erdekelt es erintett , 03ben a folyamattmn, hiszen az 6.1616nyeket es az el6belyeket
leginkgbb befolyrmot6 tennelesi rigazatokr6r van sz6. Misidez jelento's itertekclest igenyei
az agrEfligazat kijrnyezetvedelini vonatkoz6sairel eddig elkepzeIt kelt kialakft6s6mil.
Azok az agthterilletek, ainelyek ninesenek events foiszhava, kietnert fontosstigot kapnak
a biodiverzitis megriesebers.
[1i4AytAt way§S7WrAypaN ‘Swi,z.k.AFNA lak-6. a c.ati ugsinken-ntYi% 'Nza.s432m -c.i
szervezeti•iitalakitki igenyevel, anti az
Owl lairtilmenyek es nern inols6 sortiban az
Eur6pai Uni6hoz ..vg14 csatlakozas kenyszerft Id. Vagyis a szerkezetAtalakftAs es
fokpzott biodiverzitgs vedelern elvileg lisszekapcsollsai6 es nagyreszt a mi fele16-sseglink
is, bogy snit teszlink sueg ennek erdekeben.
Environsnentally Sensitive Areas bevezetese Magyarorsz6gon.
Oj is6nytat khet
NyttgatLEpr6pAban to Ifi evvel ezel6tt elkezdtek azoknak a snezOrgazdasagi tertileteknek
kijei6Ieset, ahoy _Hen tas biolOgiai ertekek vartnak, de altol egytittal valamilyen tenneI6s is
folyik. A thez6gazdaslig es i termeszetvedelem tazE5tti harinonikus kapcsoIat
inegtereinlese e- rdek6ben a tertileten 6161 iiteves kezcHesi szerz6desek kereteben 6nkent
bizonyos elgr6sok befartisrit es ennek fejeben 10:tgronkent ch5re megliateirozott
tzinsogatisr.a tattliatnak igenyt. Altalriban mezeigazdasAgilag kevesbe ertekes tertiletekx -61
van szo, ahol eleve iein folytatilati5 intenziv termeres, de Igy a laj kettcis funkci6t kap;
korliitozott keretek kaz;Rt folyiatctt gazdzilkodas es aktiv termeszetvedelem. Ennek
rendszernek bevezet6sere vonatkoze el6k -esztiletek rah . eikezdi5dtek. Az eh -munch
tersegek tinlogat6si szalAyainak mddosft:isaval a penggyi keretek jelent6s resze is
rendeIke. zesre all. A PeIyes gyepgazdalkodiisisak itt nag} szerepe lehet. Isnneretes, ilogY
MagyarOrsz5gon . 3 rives leviiietekhez kOtradik a ves telyeztetett fajok egyharmadaTermeszetvedelmi szernpontb67 kiilbnosen je7ent6nek a s zliraz pusztai gyepek, a nedves
1

reteik 6S a hegyvideki. kaszMeretek_

134
A magyar
fogadta el a tenneszet vecielin6r51 sz616
tdr-venyt. Ez a torveny (erineszeti terilletnek rain6siti az e•d5f, a gyepet is a nadast. Az
AltaNnos vedelrn6vel kapcsolatban a t6rveny kiniandja, logy gyepgazdalkodis
els5sorbaa n gyeptfrushoz igazod6 Iegeltetessel, kaszAlftssal, valarnint a vegyi anyagok
merselcelt, tenneszetkfinel6 liasznalatilval tertenliet. A gyepgazdilkodas Mint iniiyelesi Og
megv6Itortatitsiihoz kiill3u szakliat6siigi enged6Iy szlikseges.
Az 1995-ben elfogadott kornyezetvedelmi thrveny el6friisainak megfelelGen et ken
keszfteni a Nernzeti larnyczetvCrdeinii Prograniot, arne!yet a ParIanient fogad el. Ez a
Program liat6ves csciekvesi akci6k 6sszessegc, arnelyben kitazta celok vannak es
egytittal a megvaldsitis jogi, gazdasfigi es financialis eszkazeir(51 is gohdosicodnak. A
Program tervczcte alk.- 6sztqt 6s 1996, oktobereben a KormAny is niegvitatta As
egyetertesscl adta At a Parianientnek j6v5liagyiisra. A parlamenti vitOra va16szingleg
1997. eis6 feiebett kerill sor.
A Nemzeti Korilyezetvede!ini Program Nature Conservation fejezeteben, a
lielyzetertekelesnel a kovelkez6 mc011apitn's szcrepel:
Ned ves es kozepesen nedves retjeink, kasz5I6ink es legel6ink 511apota az ut6bbi 20-25
6)1.)e.n roliamosan rodoti. A rack es legei6k tergicte is nagyinertaben cs6kkent a
szint6foldi es erd6gazdilkodiisi igenybevele, valamint más liasznostlAsi forma
thalastavak; ipari iizernek, urbanizO16diis okorta igenybevaelek, k&ziek..cde .4 olcorta
szegregici6) malt. Az embed tevekenysegek Alta! okozott zavar6 hatilsok a Itives
terWetek nagy reszen degradiici6s folyama/okat indftottak el. A virAggazdag liegy- es
doinbvideki 16tjcink- eItan6se, tohamos szegenyedese a biol6gliti sokfeleseg
pusztut6sOnak egyik legriasztab jeje.
is fauna elernei kortli igen Sok a sziira,z
A panaoniai fkiratartoniCiny lcgsajl.tosabb
pusztagyepeink es sziklagyepeink la_k6ja, Ezeknel az 011apotronilas legf6bb oica egeszen
egyszertlen az 616lielyek tnegszdnese: gyepfeItores, gyomosodOs; beerd8Sfies revert.
Erdo'tertiIeteink litvAnyos gyarapod5sa reszben olyan etd6telepiteseknek hicitiato be,
amelyekkel patolltatatian gyepeket sziintottak rel.
A Rives terilletekett az eierend6 celokat a Nemzeti larnyezeivedeltni Pro riiirn egyik
melIc.,4clete a Tenneszetvedelmi AlapLery rgy hatzirozza meg:
Uondoskodni WI a relikilim es endernilais fajokat nagyszimban 6116 taivts 61610Yek.
sziklagyepek, lejOsztveppek, Vipretek, liomok- 6s szikes puszt6k, ille,N6 a rAjuk
jellemze) 1tagyomilnyos gazdzilkodzisi in6dok fokozott v6cleitii6r61, erintetten vagy
ternieszetszera 511apotban tart&i6Inegi5rzeser51.
az egyesi.
Ki ken dolgozni a fuves 616lielyek
6rven•csftend6 terWetkezelesi szakinai irinvelveket, gazdtilkvdOsi truSdszereket, .
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Gondoskodni kell a fokozottan vedett nepv6nytarstrI5sok kezclesi el6inisainak
doigozastix61. • •
- A foltszerikn tei.opOlt v6dett es vcszeiyezietett nbveayek es t6rsulfisok 616helye korai
pufferzon6kat kell Idalairatani,
A begyi kasz616refek megtirzese erdekeben rends zeres kaszzlitatiistakr6I a
keter6s resZekent keil gdndoskodni.

sokales6g6iItk miegi5rzesehez neat c16gs6ge..1 lokMis ilithkede'seket Itozni.
oak faj ezeten a tragineritilt, kis populabi6k fertarnaradAsa csak regionalis Ie'ptekben
kliatosithato. z tillatvil iteg5rzAstibeil e2-6ri az • okohigiai (zold) folyos6 ii616zat
icialakitrisa.meghatiroz6 jelent6s6ggel I fr.•
A kifivetkez5 evtileaben a gyepgazdalkodAS es a biodivettitAs megi5rzesenek
OsszellangolAsitz feigistnertetett celok es feladatok fogjik megliatirozni.
Szerz6: Prof.DLIAng Istvgn MTA rendes lagja,
etnoki tekt'itsid6,1iiagyzi Tudorninyos AkattirAWL
1051 Budapest, Arainy Tu.].

