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KORNYEZETGAZDALKODAS A

Eszmo TAJ

GYEPES TEROLETEIN

Toth Sebestyen
': . Dialgozatomban roviden an mutatom be, milyen gondok, problemak jetentkeznek az
Y:eszalci. taj gyers tertiletein a Hirnyezetgazdflikodfis alapthei 6rvenyeskesekor.
A kittzep- es keIet-ettrapai orsztlgokbati - kiktijk hazankban i8 - igen stagy
l..1.1izonytalansig abbaii, bogy milycn 1egyen a mezhazdasilg tniajdonosi szerkezete es a
tenn5fOld hasznosiiiis ar5nya a mfivelesi zigak es a tennelesi 6gazatok 1o5zott.
Ltgyanakkor egyre kevesebb cs keveRebb ember talil megelhetesi lehet6seget a
inezeigazdashbatt_
A jiiv6epiles koncepci6inak kialakftAsakor segitsegtil szolgfilltat a "fiegyvidekek
.• eurepai karta"-ja, hangsfifyazza n tnez6gazdas6gi es legeltet6sre v/kalmas terOleek
megazisenek fontossigit es azt, bogy a hegy-dombvidEkeken a mezi5gazdastig
moderniz616s& sajalos eszktizOk-kei kdfl megvalasitani. A karta z.t/61n/zza e teri)101cken a
csalkdi gazdas6goic es az 61ia116 gazdaikod6k szbvetkezetei tii/nogatistinak fontossig6t,
kiilortosen olyatt kezdentayersck escren, nmelyeic bOiLijeirtiltiak a kOrnyezet
meOrzesebez, vedelmehei es fejlesztesellez (SZAKAL 1996).
Ebb61 egy6rtelinffv6 valiki bogy karta szelteme §zerint a videli tftsegek csak akkor
toithrtik be 16trontossilgLi feladrataikat, ha a ImiligazdasAg a gazdasdgi 6s szocialis
frinkci6in khW teljesfti a term6szettel szoras kapcsolatban 6116 kbrnyezeti funkci6ib61
aded6 feladatait is. Ezek 1616tit a tlij meg6rzesere, gondozlisha es szebbe tetelere
Az ut6bbi. evekben, orsz5gunkban es az Aszaki ttijon is bekovetkezett v61toz6sok,
valatnint az Ein- 6pai Uni6hoz va16 csatlakoziis id5pontjanal:. fokozatos ktizeledese
indokoija, bogy mind a kutatigban, mind az. Oktat6sban, mind Redid; a csrali gazdas6gok,
valainint a inezElgazdas6gi vAIlalkozzisok tevekenyse. ge kiafakftasakor tij szern161etre
terjiink at. Ez a szenalelet a kornyezettel vale; gazdtilkodas elveinck ervenyesftesa jeiena
cagy a szAnteriildeken, az erdeszeti ttrfileteken, mint a gyeptelleteken is.
Mit ertstiink adult esetben a lairnyezetgazdtilkodfis afatt?
A szalKirodatomban (MADAS 1985) a kornyezEtgazd6lkoda's alatt a 6rnyezetnek
bossza131.5 t41.v.ra sz.616 szabLiEyozott hasznos1td0, tervszera teikszteset
s bnia.0.71Y
vedelmet "erti, a termiiszet clinantikus bkologiai egyens610nak tart6s fenntartiOval,
fejesztes6vel egyiltt figyetcunbevve a ta'rsz.tdalorn reilis igenyeit
A gycpek liosszabb tavra sz616 szabilyozott hasznosiVis6nak kialakitasa napjainkbait
meig Usik. Az esza.ki tAjort a icgeltcthet5 fikaill/lonviny jele.nto's mErtekben lecsOkkent, a
meginaradt illiont6nyok elapr6z6c.Itak A. pdvatizr(tci6s folyainat sonin a gyepek nem az
,

162

inaltarte esalitdok es gazdfilkodok tulajdonaba mentek 41. Ennek k 6 vetkeztebea
megkeztli5d/ek gyepno.rivelesi 5gbeil va16 tertiletkivonasok. E folyamat f'151)b indokai:
llatilloiriarizsyal, ilyenek Lartisdhoz
- a gyep tulajdonosa nena rendetkezik legcltetlret
ninesenek mes,6s nem is tudja saj5t er61.161 megteremteni a feit6teleket;
- a tulajdonos rendelkezik istalla al otakkal, sib., de az LiIintieny6szt6si 6gaz.ltok
veszteseges votta miatt rem valtalkozik illattartisra;
- a gyeptulajdon szanto melletti clapr6zoti terOleten talalliato , fgy a teratet
b6r13carliisa sem Oliet szi6,ba;
- a megtei-meit gyepsz6na j6vejcirrsez5cii ;tern 6rtaesilizei5;
- a talaidonos megl6vep g6pparkja eptimalis6bb kiltasztidfilsiihoz sztikseg van a
tulajdomiban, b6rietiCiben lev6 sz5ntoterfilei 116vele'se're tibia es csfillidl gazdis6g
szintj6n egyai-5nt;
- se ravid, se liosszti ut von 'tern kapja rneg a gyeplubjdonos annak biztositekk,
kedvez5 itozi56116seti a tirsadalorn inegtele16
'logy a terrn6szetgaztialcod6s
dijaziissal ismeri el;
- a gyep szantova alakittisa eseien viszont olyan aranykorornival jellemezliet6
iertilethci juthat, irrrely biztosfija az all rtti tAmogatis igenYbev6telk
,

mindenkippen vesz6iyezteiik vagy gye'rftik a fennall6
Ai Pilch tairvet6si
bkoStikzi6m6kat, izgyanakicor inegwIltortatjik a t6rs6g vizgazdakciddsi s iatajvedettsegi
Jielyzei6k, intrasisukitira igenyel 6 ezeken keresztiii az er6forrisok fej16 -des
ignyei szerinti hasznbsitAsanatz 1e1tet6segeit. Az elteriedien afkalrrrazott 16ren jellegt;
naavelesi 5gvi:Iittizzlsok a hegy-dombvid6ki tertileteken megnepvelik iitineilk a sajzit
gawk-154°n bel ui haneni a siomszedos gazdasAgokra Atteried6 ki5triYezeii iSrokozais
vesz6lyLlt. is. A szaligrizoii teciileiliasirrositAssal 6ppeh n szabSlyoznilaziiig. gat gvindok
vatmak s lesznek a ii5v6ben isA gyepek terVszerri kedilYezetftjieszteser151 napjainkban alig beszElieitink. A fejtesztes
idbuntakortattlstilloz i.anyoznak az agrar- 6s karnyeze/poditikai iknitesek es a
gyeptuiajdonoso.k fejleszt6sbeni erdekeltsegenek a biztositoitsdga. Ezek itilnyftban a
gyepg-uth;lkodAs hinnely terillet6n neliez olyan tudatos gazdlilkodlist
ainely a KTM (VERES 1992) szerinti kOrnyezetgazcitilkod6si biztositja. • Ez ugyanis
fetteteIezi a term6szeti javak s cr5fornisck, a technikai es technologiai i 'Vaiamint
tudomanyos adoitsiigok 6s leket6s6gek ismeretet es az ezekkei val6 tudatosaii tervezett
gazdEkodd5t. Eziel siemben a val6s6gbaii A tulajdouolt gyepterlikt lecstikk.enese, az
Ailatfaj-viiitAs a terUleten, a tertiletek esetenk6nti illialokkal vakS ttitierliel6se .mans
veszfyfon - sUnt jele»Ikezik. TOmi5rOdilc a gyepek talaja, teller a tiYilegeltetes
kbvet6en reler6sOdnek az erozi6s folyt u natok,
•- . .keel(e- es iiballitona6nyok esete`ben).
,
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ntivekszik a elfclyo viz mennyisege, 1(616116ml a iejtaditi megfogyatkozik
tsapaclek- okb61 hasznosithato viz rnettnyisige, arni el61.31.) utall) a navertyallorniiny
Eitalakukisiltoz 8s a itozamok csokkenesehez Nw, ct.
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