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A multifunkcionális mezõgazdaság fontos-
ságáról

A mezõgazdaságnak évezredek óta kulcs-
szerep jut az emberiség életben maradásá-
ban és fejlõdésében. Az ezredfordulókor 
Európa mintegy 50 %-át, Magyarországnak 
pedig 66 %-át borítják mezõgazdasági terü-
letek. Az Európai Unió természeti értékeinek 
pusztulása, elsõsorban a mezõgazdasági 
területekhez kötõdõ fajok drasztikus állo-
mánycsökkenése, a mezõgazdasági túlter-
melés és a vidék elnéptelenedése átfogó 
és nem csak a termelés növelésére épülõ 
vidékpolitikát és többfunkciós mezõgazdál-
kodást igényel. Ennek alapvetõ eleme az 
agrár-környezetvédelem, mely támogatást 
nyújt környezetbarát termelési, gazdálkodási 
eljárásoknak, illetve elõsegíti az adott térség 
környezet- és természetvédelmi szempontú 
mezõgazdasági földhasználatát (Ángyán et 
al., 2003). Erre jelentõs forrásokat különítet-
tek el a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kere- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tében: 2004-ben 21,2 milliárd, 2005-ben 25 
milliárd forint. Igen sajnálatos ugyanakkor, 
hogy a 2004. évi pályázatok elbírálása csak 
2005 szeptemberére történt meg, így a 
2004–2005-ös év e program szempontjából 
kimaradt. A 2005-2006-os induló támogatási 
évben azonban mintegy 25 000 gazdaság közel 
1,5 millió ha területtel és 44 milliárd Ft támoga-
tási összeggel bekerült a programba. 

Miért fontos az agrárterületekre odafigyelni? 
Mert alapvetõ természeti értékeket hordoz-
nak. Ne csak a kombájnra és a kukoricaföldre 
gondoljunk. Agrárterületek a legelõk, a 
magyar puszta is, továbbá a szántóföldek 
melletti fasorok, bokorsorok, csatornák, 
tanyák, legelõk és az agrártáj számos más 
összetevõje. Legértékesebb fajaink közül 
többnek kizárólagos, másoknak kiegészítõ 
élõhelyei a különbözõ mezõgazdasági te-
rületek, például a Nemzetközi Vörös Könyv 
alapján világszerte veszélyeztetett túzoknak 
(Otis tarda), parlagi sasnak (Aquila heli-
aca) vagy a harisnak (Crex crex). E fajok, 
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illetve az agráriumhoz kötõdõ közösségek 
fennmaradását a rendszerváltás, majd az EU-
csatlakozás miatt átalakuló mezõgazdaság 
nagyban befolyásolja. 

Miért fontos az agrár-környezetvédel-
mi programokra odafigyelni? Azért, mert 
potenciálisan fontos eszközök lehetnek 
a mezõgazdasági területek élõvilágának 
fenntartásában. Például a növényvédelem-
ben a kemikáliákkal szemben a biológiai 
védekezést és ennek elõsegítését részesíti 
elõnyben (vetésforgóval, rezisztens fajták 
kiválasztásával, a természetes ellenségek 
számára megfelelõ életfeltételek kialakításá-
val stb.). A talaj termõképességét és biológiai 
aktivitását zöldtrágya vagy extenzív állattar-
tású gazdaságokból származó istállótrágya 
felhasználásával kell fenntartani. A táblasze-
gélyeket, árkokat és csatornákat gyom- és 
hulladékmentesen kell tartani. Számos 
további szabály is létezik (lásd Ángyán et al., 
2003), de talán annyi már ezekbõl is látható, 
hogy az agrár-környezetvédelmi szabályo-
zás lényegében a mezõgazdasági területek 
természetvédelmi kezeléseként fogható fel. 
Figyelembe véve az agrárium fent vázolt 
fontosságát a biológiai sokféleség számára, 
az elmúlt évtizedek egyik legjelentõsebb 
természetvédelmi lehetõségének kell tekin-
teni az agrár-környezetvédelmi támogatások 
bevezetését. Ahhoz azonban, hogy ezzel a 
lehetõséggel a lehetõ leghatékonyabban 
lehessen élni, ismerni kell a mezõgazdasági 
területek élõvilágának alapvetõ ökológiai 
mintázatait és kapcsolatrendszereit. Sajnos 
e téren a helyzet nem túl rózsás; mind eu-
rópai, mind hazai tekintetben hatalmasak 
a hiányok.

Az agrárium természetvédelmi
biológiai kutatásairól

Egy európai áttekintés alapján (Kleijn – Su-
therland, 2003) két fontos következtetést 
lehet levonni az agrár-környezetvédelmi 
programok eddigi tapasztalataiból. (1) Bár 

24 milliárd eurót költött az EU agrár-környe-
zetvédelemre tíz év alatt, összesen csak 62 
olyan tanulmányt találtak a szerzõk, ame-
lyekben a támogatások biodiverzitásra gya-
korolt hatását vizsgálták. (2) E tanulmányok 
mindössze 54 %-a mutatta ki, hogy pozitív 
hatása volt a vizsgált agrár-környezetvédelmi 
programnak a biodiverzitás valamilyen össze-
tevõjére (például növények fajgazdagsága, 
egyes madárfajok állománynagysága stb.). 

Magyarországon a Nemzeti Agrár-kör-
nyezetvédelmi Program az új EU tagállamok 
közül az elsõk között indult be 2002-ben 
(Ángyán et al., 2003). Kidolgozásában 
a természetvédelem és nemzeti parkok 
szakemberei is részt vettek, így gyakorlati 
tapasztalatok beépítésére is sor kerülhetett. 
Korábban több tanulmány is megjelent ide-
vágó, közvetve felhasználható kutatásokról 
(például Mészáros, 1984a, b,; Nagy – Petõ, 
1998), de a most indult agrár-környezet-
védelmi programok hatásának célirányos 
tesztelése mostanáig elmaradt.

Tehát adva van egy átalakuló mezõgazdaság, 
benne egy reményeket ébresztõ, természetbarát 
gazdálkodást támogató keret, de mind euró-
pai, mind hazai szinten igencsak hiányos az a 
kutatási ismeret és célzott tudás, ami alapján a 
támogatásokat a leghatékonyabban fel lehetne 
használni. Az alábbiakban egy olyan, még fo-
lyamatban levõ EU 5. Keretprogramhoz tartozó 
kutatási projekt fõ eredményeirõl számolunk 
be, mely jelentõsen hozzájárulhat a hiányok 
csökkentéséhez.

A legeltetés intenzitásának hatása gyepek 
élõvilágára – egy európai összehasonlítás

A kutatás célja felbecsülni az agrár-környe-
zetvédelmi támogatás hatását a biodiverzi-
tásra több országban. Magyarországon, 
ahol még nem volt több év óta folyó ilyen 
támogatás, az ennek megfelelõ extenzív, 
illetve intenzív legelõk sokféleségét vetettük 
össze. A projektben több ország vett részt, 
ebbõl bemutatjuk Hollandia, Svájc és hazánk 
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szarvasmarhalegelõinek méhközösségei 
alapján levonható két kulcsfontosságú ered-
ményt, illetve részletesebben a hazai  ered-
ményeket. 

Mindhárom országban azonos mintavételi 
eljárással történt a felvételezés, 3-3 eltérõ 
típusú régióban, régiónként 7-7 területpár 
kiválasztásával, ahol a párban extenzív és 
intenzív legelõk egyaránt kijelölésre kerültek, 
úgy, hogy a legeltetés intenzitása kivételével 
lehetõleg minden más környezeti paraméter 
megegyezzen. Így elméletben csak a kezelési 
intenzitás hatása mutatkozik meg a diverzitás 
páron belüli eltéréseiben.

A három ország gyepkezelését összevet-
ve alapvetõen eltérõ intenzitási szinteket 
találtunk. Az állandó legelõnagyságra vonat-
koztatott országos szarvasmarhaállomány 
sûrûsége 770, 1463, illetve 3985 állat/1000 
ha Magyarországon, Svájcban illetve  Hol-
landiában (http://faostat.fao.org alapján). 
Hasonló arányokat találunk például a 
nitrogénfelhasználás és más mérõszámok 
esetében is. A gyepkezelés jelentõs eltérései 
az élõvilágban is alapvetõ különbségeket 
okoznak. Míg Magyarországon összesen 124 
méhfajt fogtunk, Svájcban 55-öt, Hollandiá-
ban pedig csak négyet, amelybõl egy a házi-
méh! És mindezt ugyanazzal a mintavétellel, 
ugyanakkora ráfordítással (1. ábra). 

Másik fontos eredmény az országo-
kon belül az extenzív és intenzív legelõk 
összevetésébõl adódik. Magyarországon és 
Hollandiában nem találtunk megalapozott 
különbséget a méhközösségek fajszámában 
(és más mérõszámaiban), míg Svájcban az 
extenzív területek méhközösségei diverzebb-
nek bizonyultak az intenzív területekénél. Így 
e hat pontot fel tudtuk illeszteni a közepes 
zavarás hipotézis ökológiából jól ismert 
haranggörbéjére (1. ábra). Ezzel lehetõség 
nyílik arra, hogy egy adott ország gyepke-
zelési intenzitásának ismeretében megjósol-
juk, hogy az agrár-környezetvédelmi támo-
gatásnak várható-e hatása, vagy nem. A túl 

intezíven mûvelt gyepek, mint Hollandia 
esetében, ahol az ott extenzívnek számító 
gyepeket is ötévente felszántják, újravetik 
és folyamatosan mûtrágyázzák, nincs sok 
esély a diverzitás növekedésére az agrár-kör-
nyezetvédelem által elõírt, viszonylag csekély 
mértékû termelésvisszafogás révén (Kleijn et 
al., 2001). Magyarországon a gyepkezelés 
jóval extenzívebb a Nyugat-Európában szo-
kásos gyakorlatnál. Nálunk lényegében csak 
a legelõállomány nagysága az, ami változhat. 
Talán ennek következménye ez a kiugróan 

1. ábra • Egy természetes rendszert meg-
zavarva (bolygatva), a biológiai sokféleség 
(diverzitás) elõbb kismértékben növekszik, 
majd a bolygatás további erõsödésével erõ-
sen csökken. Ez a közepes zavarás hipotézis 
(intermediate disturbance hypothesis), mely 
az agrártájakra és rendszerekre is igaz. Érin-
tetlen tájakban a kismértékû emberi beavat-
kozás megnöveli a térbeli heterogenitást, 
esetleg új szukcessziós stádiumokat hoz létre, 
így növekedni fog a diverzitás. Azonban 
túlzottan intenzív termelés (túl nagy szán-
tóföldi lefedettség, kemikáliák használata, 
gépesítés, zavarás stb.) hatására csökken 
illetve szinte teljesen lecsökken a diverzitás. 
Erre az elméleti haranggörbére ráilleszthetõ 
a három eltérõ legelési intenzitással jellemez-
hetõ ország méh- (Apoidea) közösségeinek 
fajszáma. Mindhárom országban extenzív és 
intenzív legelõkrõl történt mintavétel (HU: 
Magyarország, CH: Svájc, NL: Hollandia; ext: 

extenzív legelõk, int: intenzív legelõk).
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diverz és gazdag közösség, ami nem csak a 
méhek, a többi vizsgált csoport esetében is 
megtalálható (1. táblázat).

A fenti eredmények kulcsfontosságú 
mondanivalója a hazai gyepkezelés számára, 
hogy a tradicionális legeltetés intenzívvé 
válása, de a legeltetés felhagyása is a puszta 
élõvilágának elszegényedését, illetve átala-
kulását vonja maga után (lásd még Kelemen, 
1997; Verhulst et al., 2004). A vizsgált lege-
lõkön, melyek közül számos védett területen 
található, a jelenlegi legeltetési gyakorlat 
fenntartása alapvetõen fontos lenne. Ehhez 
az agrár-környezetvédelmi támogatás meg-
felelõ alapot biztosíthat.

Legeltetés intenzitásának hatása gyepek 
élõvilágára – hazai eredmények

Mintavételi területeink jellegzetes alföldi gyep-
típusokon voltak, melyek kialakulása és fenn-
maradása szorosan összefügg az évszázados 
legeltetéssel (kiskunsági szoloncsák szikes 
puszta, kiskunsági turjánvidék, hevesi szo-
lonyec szikes puszta). A legelés hatásának 
minél komplexebb felmérése érdekében 
felvételeztünk növényeket, herbivor, pre-
dátor és pollinátor ízeltlábúakat, madarakat, és 
kiegészítettük ezt térinformatikai adatokkal 

(1. táblázat). Az egyes taxonokra végzett 
sokváltozós elemzés alapján kimutattuk, hogy 
általános kezeléshatás nincsen, azaz nem lehet 
univerzálisan sem az extenzív, sem az intenzív 
legeltetés mellett lándzsát törni. Ugyanis az eltérõ 
gyeptípussal rendelkezõ régiókban ugyanolyan 
kezelésnek eltérõ hatása is lehet, melyet a szignifi-
káns interakciók mutatnak. Például a mezei 
pacsirta, az Alföld egyik legjellegzetesebb faja, 
a kiskunsági szikes régióban az extenzív, 
míg a turján régióban az intenzív legelõket 
részesítette elõnyben. 

Következtetések és kitekintés

A magyar gyepek és legelõk természeti értékei, 
úgy tûnik, még kiugróan magasak a hasonló 
nyugat-európai agrártájakhoz képest. E di-
verzitás megõrzése azonban a tradicionális és 
extenzív gazdálkodás révén tartható csak fenn, 
mind a kezelés intenzitásának növelése, mind 
a legeltetés felhagyása a gyepi élõvilág elszegé-
nyedését vonhatja maga után.

Bár a kutatásaink számos taxont és területet 
felöleltek, dõreség volna azt hinni, hogy ezzel 
mindent tudunk a gyepek kezelésének hatása-
iról. További vizsgálatok szükségesek más régi-
ókban, más – elsõsorban juh- – legelõkön, továb-
bá felhagyott, illetve mûtrágyázott legelõkön stb. 

Taxon                  Fajszám                Abundancia  Kezelés Régió Interakció 
 Extenzív Intenzív Extenzív Intenzív    

edényes növény 266 256 3395 3257 (*) *** ** 
madár 36 39 513 313 ns ** * 
egyenesszárnyú 26 30 1869 1445 ns *** * 
kabóca 79 69 11 968 15 299 ns * * 
futóbogár 77 75 1154 1636 ns ns ns 
méh 93 85 238 245 ns ns ns 
pók 77 74 3384 3449 ns ** * 

1. táblázat • Alföldi legelõkön vizsgált csoportok fajszáma és abundanciája extenzív (~ 0,5 szarvasmar-
ha/ha) és intenzív (>1 szarvasmarha/ha) területeken. Sokváltozós általános lineáris modellezés alapján 
kezeléshatást nem találtunk. A régiók (azaz a gyeptípusok) között (két csoport kivételével) jelentõs 
különbségek voltak, és hasonlóan szignifikáns volt a kezelés x régió interakció 5 taxonra. (Abundancia: 
növények esetében fajonkénti összborítás, madaraknál a territóriumok száma, a többi taxonnál egyed-

szám. (*): p<0,1; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001)
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És akkor még nem is kerültek górcsõ alá másféle 
mezõgazdasági területek, például az ország felét 
(52 %) lefedõ szántóföldek. Így az egyik fontos 
feladat az ökológiai szántómûvelés biodi-
verzitásra gyakorolt hatásának a felmérése 
(Tóth – Báldi, 2005). Az MTA-nak mint a nem-
zet tanácsadójának fontos feladata lenne, hogy 
megfelelõ irányba mozdítsa el és támogassa a 
természetvédelmi biológiai kutatásokat. Kiemelt 
figyelmet érdemel az európai uniós csatlakozás 
miatt átalakuló mezõgazdaságunk, illetve az 
új agrár-környezetvédelmi támogatások legha-
tékonyabb felhasználásának kidolgozása. 

Köszönjük Ángyán József kritikáját a kéziratról, 
terepi segítõink aktivitását, a Kiskunsági 
és Bükki Nemzeti Parkok, illetve a földtu-
lajdonosok engedélyeit a kutatáshoz. A kuta-
tást az EU (EASY - QLK5-CT-2002-01495), a 
cikk elkészítését a NKFP (Faunagenezis - 3B023-
04) tette lehetõvé. Báldi Andrást a Bolyai János 
Kutatói Ösztöndíj támogatta.
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