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 2015.07.16, Marosvásárhely 

Ökoszisztéma szolgáltatások egy fenntartható gazdaságért!  

 A „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Magyar Tudományos 

Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjával és a CEEweb for Biodiversity (környezetvédelmi 

szervezetek közép-kelet-európai hálózata) nemzetközi szervezettel együttműködve, egy, az 

ökoszisztéma szolgáltatásokat azonosító és feltérképező projektet indít útjára a Nyárád és Kis-

Küküllő menti Natura 2000-es területeken. A kutatás eredményei egy tanulmány keretében 

kerülnek összegzésre, mely az ökoszisztéma szolgáltatások összefüggéseit vizsgálja a gazdaság 

különböző ágazataival. 

 Az „Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és értékelése a Nyárád és Kis-Küküllő menti 

Natura 2000-es területeken” projekt 402.340,41€/ 1.775.327,08 lei értékű vissza nem térítendő 

támogatásban részesült az Európai Gazdasági Térség 2009-2014 Finanszírozási 

Mechanizmusának keretén belül. 

 A tiszta forrásvíz, élethez oly nélkülözhetetlen oxigén, a gyepek szépsége és haszna, a 

megporzás csodája és az ennek köszönhető mezőgazdasági termények annyira hétköznapi 

dolgok, hogy magától értetődőnek tűnnek, és nem rendelünk hozzájuk értéket. Mindezen 

tényezőket a természetes ökoszisztémák biztosítják, az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások 

révén. 
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 „Az ökoszisztéma szolgáltatások a természetes rendszerek olyan összetevői, melyeket az 

emberiség közvetlenül hasznosít vagy fogyaszt a társadalom jólétének biztosítása érdekében. 

Feladatunk és felelősségünk tehát, hogy ápoljuk és védjük az ökoszisztémákat, hogy ezek 

hosszútávon biztosítani tudják az emberi élet alapfeltételeit” – húzta alá Kelemen Katalin 

projektvezető. 

 Az „Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és értékelése a Nyárád és Kis-Küküllő menti 

Natura 2000-es területeken” projekt keretén belül az ökoszisztéma szolgáltatások térképezése és 

az ezeket biztosító ökoszisztémák állapotának felmérése fog megvalósulni. A projekt 

kommunikációs komponensének elsődleges célja az érdekelt/érintett társadalmi csoportok 

(mezőgazdászok, helyi/regionális önkormányzatok képviselői, vállalkozók stb.) tudatosítása az 

ökoszisztéma szolgáltatások fenntartásának jelentőségérőlés ezek hatásáróla különböző 

gazdasági ágazatokra.  

 A régió társadalmi-ökológiai potenciálja lehetővé tesz egy olyan gazdasági fejlődést, mely 

az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható és helyes hasznosításán alapul. Például a 

természetes és a kisparcellás mezőgazdaság által alakított természetközeli táj, valamint a 

természetes élőhelyek megléte ideális feltételeket biztosít az olyan turisztikai fejlesztésekhez, 

amely hosszútávon sem befolyásolja negatívan az ökoszisztéma szolgáltatásokat.  
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Notă editori: 

Továbbiinformációért: office@milvus.ro 

Kapcsolat: KelemenKatalin 

Az egyesületről: www.milvus.ro 

 

http://www.milvus.ro/
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További információk 

Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és értékelése a Nyárád és Kis-Küküllő menti Natura 

2000-es területeken (Niraj-MAES) 

A projektegy 91.000 hektár kiterjedésű terülere összpontosít, amelyen az alábbi Natura 2000-es védett 

területek helyezkednek el: 

1. ROSPA0028 – Küküllők dombsága – Nyárád völgye (Dealurile Târnavelor –Valea Nirajului) -  

86.073 ha 

2. ROSCI0297 – Kis-Küküllő dombság – Bekecs (Dealurile Târnavei Mici Bicheș )-  37.082 ha 

3. ROSCI0384 – Kis-Küküllő folyó (Râul Târnava Mică) -  331 ha 

4. ROSCI0186 Nagy-Küküllő menti molyhos tölgyesek (Pădurile de Stejar pufos de pe Târnava Mare) 

- 240 ha 
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A projekt-terület főbb jellemzői: 

 Nagy kiterjedésű, földrajzilag egységes, védett terület,ezért a biológiai sokféleség és az 

ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése kiemelt jelentőséggel bírnak itt; 

 Jellemző az ember és természet közötti hagyományos együttélés:a projekthozzájárulhat a 

fenntartható, e vidéket évszázadok óta meghatározó gazdasági tevékenységek folytatásához; 

 A projekt eredményei aszomszédos megyékben és Románia hasonló vidékein is relevánsak és 

könnyen alkalmazhatóak lehetnek;  

 A Milvus Csoportés a helyi közösségek együttesen felelősek a védett területek kezeléséért, ami 

ideális helyzetet teremt a projekt eredményeinek alkalmazásához úgygyakorlati döntésekben, 

mint a projekt befejezését követő területkezelésben. 

 

 

 

 


