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2016.03.03, Marosvásárhely 

A turizmus, a fa, a víz és az erdei növények hozzájárulhatnak a Nyárád és Kis-Küküllő mente 

fejlődéséhez! 

A turizmus, a faipar és a természetből begyűjtött növények (gyógynövények, 

vadgyümölcsök), gombák feldolgozása a Nyárád és Kis-Küküllő mente jelentős gazdasági 

potenciállal rendelkező ökoszisztéma szolgáltatásai. Mindez a szakértők és a helyiek számára 

legfontosabb hat ökoszisztéma szolgáltatás vizsgálatából és térképeiből derült ki. A hat vizsgált 

ökoszisztéma szolgáltatás a következő: a fű és szénatermelés, a fa és fatermelés, a 

méztermelés, az erózió elleni védelem, a turizmus és helyi identitás, valamint a gyűjthető 

növény és a gomba fajok biztosítása. 

 Az „Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és térképezése a Nyárád- és Kis-Küküllő 

menti Natura 2000 területeken” projekt keretén belül elkészült térképek segíthetnek a helyi és 

megyei hatóságoknak, a terület döntéshozóinak és a gazdasági élet szereplőinek 

(panziótulajdonosok, közbirtokosságok, üzletemberek, kis- és középvállalkozók) a vidék 

gazdasági fejlődésének megtervezésében.  

 A helyiekkel folytatott interjúk során kiderült, hogy a térség gazdasági fejlődése 

rendkívül alacsony, a helyzet a demográfiai krízis is súlyosbítja, mely a fiatalok kivándorlásából 

és a lakóság elöregedéséből adódik. Nagy szükség van a gazdasági élet újjáéledésére és ehhez 

nagymértékben hozzájárulhatnak a felmért ökoszisztéma szolgáltatások. Az emberek 
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egyetértenek abban, hogy a fafeldolgozás több munkahelyet biztosíthatna, de pillanatnyilag a 

fát nagyon drágán adják el és ezáltal nem hozzáférhető a fafeldolgozó kisiparosoknak, bár a helyileg 

feldolgozott termékeket sokkal jobb áron lehetne értékesíteni. Az agro- és ökoturizmus a kulturális és 

természeti értékekre (erdők, mozaikos táj, a falusi élet bemutatása, kúriák, kastélyok stb.) alapozva, 

nagymértékben hozzájárulhatnak a vidék fejlődéséhez.  

 Az ökoszisztémák erózió elleni védelmének fenntartásához a legfontosabb az erdők és a gyepek, 

főként a kaszálók védelme, míg a természetből begyűjtött növények feldolgozása több helyi szegénynek 

munkahelyet biztosítana. 

 Kelemen Katalin, a projekt menedzsere szerint, ezen komplex tanulmányok eredményei révén 

biztosítható hogy a helyi közösségek a természettel harmóniájában fejlődjenek: „A társadalom által 

folyamatosan használt ökoszisztéma szolgáltatásokról van szó, mégis az emberek számára mindez 

ismeretlen és nem vesznek tudomást róla. Ha találunk egy darab aranyat a földön, felvesszük, mert 

tudjuk, hogy értékes. A természet által nyújtott javak sajnos más helyzetben vannak, az emberek nem 

ismerik fel első látásra az értéküket. Ezeket az értékeket szeretnénk kihangsúlyozni a projekt 

segítségével, hiszen az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható használata hozzájárulhat a vidék 

fejlődéséhez.” 

 A következő találkozón különböző szférákat képviselő helyi lakosok, négy elméleti 

forgatókönyvet fognak kidolgozni, a táj 50 év múlva esedékes állapotát bemutatva. A forgatókönyvek 

célja megoldásokat találni a fenntartható fejlődésre, azonosítani a legkedvezőbb országos és európai 

törvényes kereteket, felvázolni az infrastruktúra fejlesztés várható hatásait. 

 A projektet a marosvásárhelyi „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a 

Magyar Tudományos Akadémiával és a CEEweb for Biodiversity-vel (közép- és kelet európai 

természetvédelmi civil szervezet hálózata) együttműködve, az Európai Gazdasági Térség 2009-2014 

Finanszírozási Mechanizmus keretén belül valósítja meg.  

A „Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és térképezése a Nyárád- és Kis-Küküllő menti Natura 

2000 területeken” című projektről további információkat találhatóak a projekt web-oldalán: 

http://milvus.ro/ecoservices/
http://milvus.ro/ecoservices/


 

 
 
Implementat de: Parteneri: 
 

milvus.ro/ecoservices 

 


