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A gyep es a kiirnyezet kapcsolata
Lang Istvain
Magyar Tudominyos Akadelnia

A gyep es kiimyezet kapcsolata
tij dimenzi6t kappa a
megiteliseiri szerint
biodiverzitiis znegkrzes6rin 54616 nernzetkOzi konvenci6 alairisa uta'n, melyet a Ri6i ENSZ
Konvezet- es Fejlodes Konferenciin fogadtak el. A k6s5bbik soriin az egyes orsz6gok
parlamentjei, igy a rnagyar Orsz6ggyalgs is, ratifikatik az egyczrn6nyt.
A lenyeg abban van, bogy a biol6giai sokreleseg meg6rzese nern csup6n a kEilonboz5
fokozatokban v&-lett termeszetv&lekni teraletek felaciata, bancm alyan szabaly, an
mindenhol es rnindenkor ervenyes. Az agr4rtermeles es az eideszet ki.116nosen erdekelt es
erintett ebben a folyannatban, biszen az elolenyeket es az eletkOzOssegeket leginkibb
befolytisol6 termelesi Egazatoknol van sze. Mindez jelent6s Atertekel6st ig(nyel az
agrkagnTat komyezetvedelrni vonatkozAsair61 eddig elkepzelt kep kiala_kitasana. Azok az
agr2-terilletek, arnelyek nincsenek evente felsvintva, kientelt fontosalgot kapnak a
biodiverzitas megeirzeseben.
Erz LIZ
irfinyzat napjainkban bsszekapcsolhat6 a hazai agrgrtermeles sziiksegszeril
szerkezeti titalakitA. si igenyevel, amit azdj piaci katillme.nyek ds nem utolthsorban az
Eurepai Uni6hoz vale; csatlakozas kenyszerit Id. Vagyis a szerkezetEitalakitis es a fokozott
biodiverzitis-vedelem elvileg Osszekapcsolhato es nagyreszt a rni felethssegUnk is, bogy
mit tesziink meg ennek erdekeben.
A terrneszetvedelmi tarsadalmi mozgalmak ma near miskeppen viszonyulnak az
agr6rtermelesbez, mint koribban. Az egyirinyi:i es egyoldabl mutogat6s belyett a partneri
kapcsolat keresese, a kolcsonosen elfogadhat6 komprorniaszumok kiclolgozasa lepett
elGterbe. Killonosen ervenyes ez a re't- es legelogazd6ikodisra.
Nernre.giben jelent meg Mr us Ferenc 6s Nagy Szabolcs tanulmanya "A mez5gazdas-gi
terrneszetvedelrni politika OsszehangolasSnak lebet5segei Magyarorszagon' (WWFfOzetek, No,10. 1995. p. 24.). Ebben a szerzia a Kornyezetileg Erzekeny Teriiletek
rendszerenek hazai bevezet6sere tesznek javaslatot. Nyugat-Eur6piiban -mar tiz evvel
ezel6tt elkezdtek azoknak a rnez6gazdasiigi tertileteknek idjel6leset, ahol jelenti5s biologiai
:.*tikek vannak, de film] egyatal vaiamiiyan tern eles is folyik, A rnez6gazdas6g es a
terrn6szetvedeierri kozotti harmonikus kapcsolat megteremtese eniekeben a terineten 616k
.:§teves kezelesi szerzadesek keret6ben onke' n t bizonyos el6lrilsok betarrisat es
ennek fejgben hektiironkent el6re Tneghatzirozott tSmogatds -ra tarthatnak ig6nyt. Altaldban
:. ::rnezr6gazdastigilag kevgsbg e'rt6kes teriiletel,761 van szo, azhol eleve nern folytalliat6

26

intenziv termeles, de igy a taj kett6s funkciOt kap; korlitozott keretek kortitti gazdilkodis
6s aktfv term6szetvedelern. Ennek a rendszernek hazai hevezet6s6hez megkezd6dtek a
felkeszillesek. Az elmarack tersegek timogat4si szahilyainak mOdositasival az anyagi
keretek nagy r6sze is rendelkez6sre gill. Szeretn6m ismet hangstilyozni a gyepgazdekodas
kiemelkedO szerepet. Ismeretes, bogy haztinkban a Rives tertiletekhez kot6dik a
veszelyezteteu fajok egyharmada. Term6szetv6delmi szempontb6I kiilonosen jelent6sek
szairaz, pusztai gyepek, a nedves ritek 6s a hegyvideld kaszaketek.
Vegezetiii meg egy gondola. Ez 6v oktober 23 - 25. kiizott tarbottak Szalaban az euripai
kornyezetvedelmi miniszterek konferenciijat. A magyar delegkii tagjakent en is resit
vehettem a rendezvenyen. A rengeteg konferencia-dokumentki6 kozott volt ket -t6, arnely
kiilbn8sen Crdekes lehet a ret- Cs iegel6gazdiakodissal foglalkoz6k sthmara. Az egyik,
amelyet az Europa Tanks szakert6i Illitottak Erssze, a "Pan-eur6pai biologiai 6s tajkepi
diverzit6s strategiaja" dyne viseli, a tn6sik munka-dokumentumot a NWT, a Bird Life
International es az 1UCN szakert6i keszitettek el: "Akei6-tery 2010- ig Koz6p - 6s KeletEur6pa szamka a mez6gazdasag es a kEirnyezet integraMsa erdek6ben" cimmel. Ez ut6bbi
szakert5i megbesz616set51145115n tartottak szeptember kozepen nagy neinzetkozi
reszv6tellel.
Nera le. tet celom, !logy most esmek a levenek korlitai kbziAt osszefogialjain
dokurnent-umok olyan fibb aj5nlasaiti arnelyek a ;et es 1ege15gazdasa..got e.rintik. Ez
-

lehetetlen lenne. Az viszont celom

,

hogy felhivjarn ezekre a figyelrnet is talan a teli

id6szakban egy bizottsa'gi, vagy rdrsasagi tiles keretehen rn6dot lehetne tal'alni a r6szletes
ismertetesre, megvitat6sra es n6heiny kovetkeztet6s levon6s6ra.

