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A BIODIVERZITAS, MINT AZ OICOTURIZMUS VONZEREJE
Margiczi Katalin

Osszefogialtis
eljvilag hataimas vditozatosstigat es valtothkonysageit jelenti. Igen
A biodiverzitas
sokfele sokfdlegegietezik, de ezek keize.ii a taxondiverz(tazew a Ciii&y..nt.T.4.1 ,5Wyd{ iessiatis
a Iegfontosabb az dkoturizmus szempontidbil.
A: ember alapvete5 szfiksegiete, hogy erzekelje, ovegerintse a „termeszeter, hog} ,
MoridekapcsltbnJove.Ezaigchjtremszbianyul
rurizmusnak, okoturizmuson teigabb erteternben a ternieszetbe irdnyulci turizmust ertfiik.
Vannak °Ivan em Perek, akik csak pihenesre, kikapcsoldtddsra vogynak rndsok viszont
kivcinesiak a ritka fajokra ileihelyekre is. A keifele csoPort igenYeinek kieligitese elterg
modon lehetsegeS, mindket esetben fontos szempont a kornyezeti iliciatosscig
fejlesztese, a termeszeti ertekek lairosoddsanak megakaddlyozdsa, es nem utoisO sorban
a helyi lakossclg reszvetele, es reszesedese a turizmusbOl szdrmaz6 haszonbil.
A gyepgazdcitkodas ketfele middon is kapesotatba hozhato az Okoturiznuissal.
Ecures:t a gyepek tormis=eti ersikei, biodiverzliasa tnegfele15 gyepkezelessei Cirizheti5
meg. Adasreszt a hagyomOnyos, es a termeszetkimeh5 gyepgazardiAodds bernutatasa
nemcsak jetentos r szt k -onzero lehei, de
el i iakossag joglalkozlwayMwz
hozzdjcirulhat.
Bindiverzitas
A biologiai sokfeleseg egyik legjobb tudomanyos definiciajat a Global Biodiversity
Assessment (1995) chi] nagyszabasta munkaban talaijuk meg. Eszerint a biodiverzitis
az „adott koron beltili biologiai entitasok valtazatossaga es valtozekonysaga. SzamseritkfgIyse(lk)zamt,esgyorilzauk
egyenletessegetOl. TObbfele index alapjan szamolhatO ki, ezek kozott szerepelnek
informacidielmeleti es vaIoszintiseg szamitasi alapon megadott kepletek. A definicio
alapjan megaliapitriatiuk, bogy igen sokiele sokfIeseg letezik, termeszetesen ezek csak
egy resze erzekelhet 6 kozvetlentil a turista szarnara.
Slandcp1- es Pfunack (2001) termeszetvede)mi biologia tankonyv6bea a
biodiverzitits harom szintjet erneli ki. A populiciors belal megnyilvanul6 genetikai
diverzitast, az eIetkOziissegek fajdiverzitasat (rl diverzitas, taxondiverzitas) es a taji
leptekben jelentkez 6 , a tarsula.sok es elOhelyek sokfelesegeben tester Olti5 okolOgiai
diverzitast. Ezek kOzal a taxondiverzitasnak (gazdag, 6s valtozatos faji osszet6tel) es az
okoInglai diverzitasnak (szep, valtozatos taj) lehet jelentOsege az Okoturizmusban. A
kozvelemeny szamara erdemes hangsulyozni a biodiverzita.s jelentoseget es
veszelyeztetettseget, de ennek kUzerthettinek es szemleletesnek ken lenni.
Biodiverzitas a pusztin
Hazank egyik leghiresebb termeszeti erteke a megmaradt Rives puszta. Mivel ennek a
gyepgazdalkodasban is nay jelentasege van, a diverzitast erdemes ennek az elohelynek

73

Gyeggazdalkodas 2004, Debrecen

a peldajark szemieltetni. Sokan azt gondo1jak, hogy a „puszta" az az diahely, ahol, ha

korbe neziink, „Twin latunk sernmit", vagyis alaesony a diverzitasa,Valoban megkap6
latvany a vegtelen flitenger, azonban eleve legaiabb haromfeie tipusa ismeretes a
pusztanak. A homokpusztak enyhen hullamos felszlrie'n mas a vegetacio a melyebb
buckakozokben es a buckatetokon, bizonyos fajokat csak itt lehet megtalaIni, igen
magas az endemikus fajok aranya (pl. baranypirositd, homoki vertu, csikofark, homoki
noszirom, homoki Arvalanyhaj, stb.). A szikes pusztakon elbtivoIt5, amikor a nehdny ernes szintkiilOnbseg hatasara a vegetaci6s tipusok tart 0 mozaikja alakui ki. A szikes
laposokat kamilla-gyftra szegelyezi, a veresnadrag cseakesz szara a rnagasabb reszeken
veroslik, a sziks6 viragzasaval versenyt leherIik a pozsgas zsazsa viragzata, a nedves
szikfokokat benovi a mezpazsit szt.irkeszold gyepie. 1....bszpusztak mar csak mutatOba,
nehany hektaros f0ltban rnaradtak fenn. J61 meg lehet is merni aket a feher es kek virago
zsalyakrol, a csattogo szamocar61, nehol a rnacskahere rozsaszin viraggombocair61,
asszel pedig az e iszOrtan sargail6 vetoviragokr61. Szaroomra a ,,puszta elmenyhez" az is
hozzatartozik, hogy az ember nern tudja eldbnteni, hogy a laba ele nezzen, vagy a feje
vagy tavolabb rdpkado madarakat tavestivezze inkabb. A rovarvilag
gazdagsagaboI is csak kis re'szleteket eszlelhet a kbzonseges wrist&
A biodiverzitas ktilonleges formaja a kulttirfajak sokfelesege. A pusztak
eikepzelhetetlenek lege16 Data nelkiil. A szfirke marhak, bivalyok, rackak, osi
16fajtak, szarnarak, es pasztorkutyak a turizmus szarnara is igen attraktivak.
Miert vagyunk a termeszetbe?
Az ember alapvetO szukseglete az, hogy erzekeIje, rtlegerintse a „termeszetet", hogy
icli5r61 idore k ap csolatba keriiIjOn vele. 1\16zzuk, m it mond errol C.G, Jung (1875-1 96 1)
kOnyveben:
a 20. szazad nagy pszichoanalitikusa „Gondolatok a terrneszetrol"
„Valananyszor erirltkezesbe kerultink a termeszetteI, tisztak lesziink. A ttllsagosan sok
civilizaci6 altal bePiszkolOcion emberek setalnak egyCt az erdoben, vagy rardenek a
tengerben. RacionalizalhatjAk eat igy vagy tigy, de a va l6sagban lerazzak biIincseiket, es
i
k
megengedik a termeszetnek, hogy megerintse (Wet. Ez negtortenhet
belOIr61 is, ivulrol
is. Ha az erdOben setalunk es leheveredunk a filbe, vagy fiirdank a tengerben, ez
kivtilr'61 Jon; ha lernertiItink a tudartalanba, vagy dook reven kertilunk magunkkaI
kontaktusba, l eILilro I &kit meg bennunket a termeszet, es ez ugyanaz: a dolgok ismet
I tROLIZ. VSDA\062'

Sokan nem 6rlik ennyire nelkulozhetetlennek a vrmeszettel val6 kapcsolatot, de
konnyen lehet, h op az On, civiIizacios artaImak, ne VrOzisok jelentos reszenek ez az
egyetlen hatasos gyOgyrn6dja!
Az aoturizmus
Okoturizmuson tagabb ertelemben a termeszetbe iranyul6 turizmust ertjuk. JeIentosege
napjainkban egyre novckszik, egyreszt azert, inert e Rre jobban „bepiszkol6dunk a
tulsagosan sok civilizaci6 altar, tehit egyre tobben, egyre gyakrabban vagynak a
termeszetbe, ennek pedig hallatlanul nagy a gazdasagi jelentosege, hiszen a turistakat ki
kell szolgalni. Az egyre nagyobb erdekl6des egyre j o vban veszeiyezteti a termeszetes
eletkozOssegeket, e zert egyre tbbb energiat es odatigyelest igenyel a termeszeti ertekek
megbrzse.
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A Tertndszetvedelmi ViIagszOvetseg (IUCN) is stagy jelentoseget tu1ajdonft az
Okoturizmusnak. Definici6juk szerint „az okoiagiai turizmus vagy „Okoturizmus" a
kornyezetert fekassegel vcilialoutazas es 1Z:toga/cis a viszonylag zavartalan termeszeti
teriiie'teken, azok termeszeti. vaiamint jeten es nuittheli kid:walls ertekeinek eivezete es
ertekelise celjcibol, agy, hogy kfmeli 'azokat a Ithogateis hattisainak tnerseklesevel,
valamini a helyi nepesseg tarsadalmi, gazdaseigi el5ny- okhOz vale? juttatasavar. Ez a
definicio hangstiiyozza a felelossegvallalast a kOrnyezetert, a kimeietet, es a latogatas
hatasanak m6rsekleset is, Azonban nern eleg csak me'rsekelni a hatist, a termeszetbe
iranyulo turizrnusnak feltetleniil fenntarthatonak kell lenni, vagyis nem okozhat karokat
es maradando valtozasokat, hiszen ezzel sajat letfelteteleit szkinteti rneg.
Ma mar biztosak leheaink abban, hogy ,,a termeszetvedelem sokkal fontosabba volt
az idegenforgalmi agazat szamara, mint az idegenforgalmi agazat a termeszetvddeiern
szamara" ahogyan azt Kelemen Judit (1997) Termeszetvddelem c. jegyzeteben
mcgallapitotta. A Nemzeti Parkok es egyeb termeszetvedeIerntnel foglalkoz6
szervezetek tevekenysege teszi lehetOve, hogy maradjon meg „viszonylag zavartalan
termeszeti teralet". Ezek a szervezetek fontos fcladatuknak tekintik a turizmus
szervezeset is, mivel ennek jelentOs a tudatformalo szerepe, es bevetelt is jelenthet.
Szerencsere nagyreszt tul vagyunk mar azon az idoszakon, arnikor a nemzeti parkok az
6-tekek fenntartasdert dolgortak, az idegenforgalmi cegek pedig meggazdaeodtak a
turizmusb61.
Fontos kiemelni az IliCN definfeiojabal azt, hogy a helyi nepessegnek is tarsadaimi
es gazdasigi elanyhoz kell jutni a turizmusbol, hiszen Ok viselik a negativ hatasait
annals, hogy lemondanak az iparositasr61, a mezogazdasag intenzifikalasarol, a
kozlekedes tovabbfejIeszteserol a termeszeti ertekek nnegOvasa erdekeben.
Az okoturizmus formal

Az emberek nagyobbik resze tudatosan, vagy tudattalanul a Jung fele megtisztuldsra
vagyik, jO levegore, napstitesre, szep tajra, kenyeiernre, szorakozasra, nyugalomra, stb.
Nem igenylik a fokozottan vedett, unilcalis igen sereldkeny elOhelyek meglatogatasat,
elegendo szarnukra egy szep era), gyepes, ligetes teruiet, ahol pihenhetnek, stalhatnak,
nezelodhetriek. Termeszetesen az ilyen helyeknek is kell rendelkezniilk ndmi
biodiverzitassai, de inkabb a termeszetkozeli megjelenes a fontos, lehetnek akar
masodIagos, sat helyreallitott terinetek is. A lenyeg az, hogy ezek sok ember fogadasara
alkalmas terilletek legyenek, alljanak rendelkezesre meIlekhelyisegek, parkolOhelyek,
kilAt6helyek, latogathate barlangok, madarvartak, uzsonnaz6heIyek, udiilesre alkalmas
gyepes-iigetes terilletek, csonakazas, tajekortatasi kOzpontok, ajandektizietek,
vendeglatoipari egysegek, tanosvenyek, stb. Gyakran a veciett teriilet egy kevesbe
erzekeny, is eiszigetelhet8 reszen alakitanak ki ilyen un. „mezesbOdOn" terifieteket,
Ezzel azt kivanjak elerni, hogy az igaz.an erteIcs terilletek mentesiiijenek a turizmus
karos hatasait61. Szukebb ertelemben veve ez a fajta turizmus nem is tekintheto
okoturizmusnak, csak ha sikerfil a kornyezeti tudatossag megfelelo szintjet
Kairoldon mar egyre elterjedtebbek az i,n. nattirparkok, anlelyek foleg az ilyen
tipustl turizmus kiszolgalasdt celozzak. „A nattirpark valojaban egy killonosen ertekes,
jellegzetes tajegyseget takar, altalaban v6dett termeszeti tertiletet, amely Udi le i celokra
is alkalmas. A nattirparkok kulnirtaj egysegek, amelyek a videk kihasznalasanak kimelo
formal A taj apoiasa Altai megtartjak jelleguket, s egy specialis infrastruktfira
,
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kiepiteseveI (pl. trim utak, tanosvenyek, mtizeurnok stb.) a nagykOzonseg szimara is
nyitottakka valnak• Termeszetvede/mi terfiletek, vagy azok reszei, ameiyek kiemelt
mertekben alkalmasak a pihenesre, szabadidO eitOltesere, kikapcsolOdasra es egy tertilet
terrneszeti es torianelmi ert6keinek bemutatasara, es az ezekhez kapcsol6d6 ismeretek
kozvetitesere, es ahol megtaIalhatOak a szakiranyti informaciaszolgaltatas es az ertekek
kezelesenek felt6telei." (www.naturpark.hu ) Megiegyzern, hogy szilkseges a
nattirparkokat a vedett teraletektal megkiilonboz -tetni, mivel a vedett termeszeti
tertileten a biodiverzitas, a termeszetes eletkOzOssegek megarzesenek van prioritasa, es
ez gyakratt csak a turizatia% t.etes
. (6VA.`°S kN ir)
lehetO
legnagyobb
mertekben
maradjanak olyan helyek a vilagban, arnelyek 3
erintetIenek, senki nem „apolia" oket, a termeszeti folyamatok szabadon ervenyesuInek.
Velemenyenn szerint ma, Magyarorszagon meg sok olyan terfflet van, amely nern vedett,
de natiirparknak kivaloan alkalmas. A mai vedett terDIetek legnagyobb resze pedig
olyan, arnelyik a turizmus kgrosito hatasait esak igen nehezen kepes elviselni.
Az emberek Wasik, kisebbik fete nern elegszik meg a fenti Iehettisegekkel. 6k a
terrneszeti ertekek tenyleges megismeresere vagynak, termeszetfotOzni, madaraszni,
botanizaini akarnok, kivancsiak a vedett fajokra, az igazdn termeszetes droheIyekre.
Bizonyos velemenyek szerint ok meg „veszeIyesebbelc" lehetnek a termeszeti e•tekekre,
mint az elObbiekben emlitett On. „tOmegturistak", de az is igaz, hogy kdzottuk
eltcrjedtebh a karriyezettudatossag, a termeszeti eriekek feltese es kfmelese. Szarnukra
szakvezetest, resiletes tiijekortat6 anyagokat, tanOsvenyeket kell biztositani, is a
'619-Ast s T eN\-19anyaganalb. IN) eTradl ?ae ► dk taj ekortatb Ybzetel
alapjan szabadon, vezetO nelkal is felfedezhetjiik a termeszeti ertekeket. A megfeleto
terkepek segitenek a latnivali5k megtalalasaban, 65 abban, hogy az elovilagot se
zavarjuk kozben.
Gyepgazdaikodib es Okoturizinus
A gyepgazdAlkodAs ketfele motion is kapcsolatba hozhato az okoturizmussal, Egyreszi a
gyepek termeszeti ertekei, biodiverzitasa megfeleI6 gyepkezelessel orizheth meg. A
konkret rnOdszerek tekinteteben meg igen sokszor van velemenykii1Onbseg az egyes
szakemberek kOz6tt. Mast javasol a botanikus, mdst a gyepgazddlkoddssal foglatkozo
agrarszakernber, a killOnbOz6 aliatesoportokkal foglalkozO zoolOgusok (entomologusok,
maIakologusok, ornitologusok, herpetologusok). Aria is van peIda, bogy a vedett
novtnyek viraizzail idejenek megieleloen kesOi kaszatast freak elo, azonban a torteneti
adatok alapjan korabban rnindig sokkal elobb kaszaltak, es ennek ellenere (vagy eppen
ezert) alakult ki a vedend6 fajosszetetel. Biztosra vertei6, hogy a Ictilonbozo kaszatasi
idopontok mas es mas fajoknak kedveznek, ezert a le, agyobb foku biodiverzitast tigy
arizhetjtik meg, ha ugyanabbOl a gyeptipusb6I fenn tudunk tartani korabban es
kesabben kaszalt allomanyokat. Altatanossagban pedig annyi mondhato, hogy a
megfeleki kezelesi InOdszert minden ailomany eseten egyedileg ken megtalaini.
A hagyomanyos, es a termeszetkima gyepgazdalkodas bemutatasa nemcsak
jelentos turisztikgi vonzera lehet, de a helyi lakossag foglalkortatasahoz is
hozzajdruIhat. Korfoldon sok k al gyakrabban taldlkozurik olyan bemutatoheIyekkel, ahol
a kiiionbazO gozdalkodasi tipusokkal ismerkediletnek meg a latogatok. A
pisztorhagyomanyok bemutatdsanak ma Ink eleg nap rmIltja van nalunk is, de meg
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ezen a teren is sok a kihasznaIatlan lehetiiseg. 1tt figyelheto meg legszebben a
biodiverzitas es a kulturilis diverzitas osszeftigge'se.
Bizvast allithatjuk, hogy a gyepgazdalkodas a mez6gazdasag anon Aga, arnelyiknek
a legnagyobb szorepe lehet a videkfejIeszte'sben, rnert a legtobbet tudja nytijtani az
legperspektivikusabb gazdasAgi szektor, az Okoturizrnus szarrira.
AjanlAsok
A gyepgazdOcodasnak ma mkr igen jelentos feladata a gyepek termeszeti ertReinek,
biodiverzitasanak megarzese. A megfelelo mOcIszerek megtalalasa nevi konnyti feladat,
ilIornanyonk6nt kiilonbezhet. Tapasztalati titon, s a hagyorndnyok figyeIembe
vetelevel talalhat6 meg a rnegfe1e16 megoldas, A hagyomanyos es termdszetkirndio
gyepgazdalkodas bernutatasa turistak szamara meg sok kihasznalat1an lehet6sdget
jelent.
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