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A vízháztartás, a talajtermékenység és a helyi identitás jelentik a legfontosabb ökoszisztéma 

szolgáltatásokat a Nyárád és Kis-Küküllő menti gazdaság számára   

 

Ez a három szolgáltatás gyűjtötte a legtöbb pontot egy 55 helyi vállalkozó körében készített 

felmérés alapján. A vizsgált vállalkozások a projekt terület 14 településén működnek: Backamadaras, 

Nyárádbálintfalva, Csíkfalva, Jobbágyfalva, Márkod, Mikháza, Nyárádmagyarós, Nyárádremete, 

Nyárádselye, Nyárádszentimre, Nyárádszentmárton, Bere, Torboszló és Vármező.  

 A vállalkozók 0-tól 5-ig terjedő pontokat adtak 12 kiválasztott ökoszisztéma szolgáltatásnak 

(biodiverzitás, talajtermékenység, széna/legelés, faanyag, gyógynövények/gombák/erdei gyümölcsök, 

méz/nektár, polináció, vízháztartás, erózió elleni védelem, klímaszabályozás, turizmus és helyi identitás), 

ezek relatív fontosságának függvényében az álltaluk vezetett vállalkozás szempontjából. Nem utolsó 

sorban, a kutatók vizsgálták a vállalkozók véleményét a környezetvédelmi vonatkozású törvényes 

keretről, illetve ennek alkalmazásáról saját vállalkozásukban. 

 Fontos tudni, hogy minden gazdasági ágazat képviselői egyetértettek abban, hogy a megfelelő 

minőségű és mennyiségű víz ez egyik legfontosabb természet által nyújtott szolgáltatás, és hogy e téren 

szigorúan be kell tartani a szabályokat ágazattól függetlenül. Érdekes módon, az élelmiszeripar és a 

vendéglátóipar képviselői egyaránt kiemelkedően fontosnak tartották a helyi identitást és turisztikai 

potenciált, mint ökoszisztéma szolgáltatásokat, bár a helyi termelők számára a turizmusnak 

pillanatnyilag nincs relevanciája. Mindenképpen kijelenthető, hogy a turizmus jó eséllyel lehet a jövő 

egyik húzóágazata, ha az agroturisztikai szolgáltatások megfelelően fejlődnek a régióban. 
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Kelemen Katalin projektmanager véleménye szerint: „A víz maga az élet. Egy megfelelő, 

fenntartható vízgazdálkodás nélkül, semmilyen szempontból nem beszélhetünk jólétről vagy működő 

gazdasági életről a régióban. Örvendetes, hogy a Nyárád és Kis-Küküllő menti emberek felismerték a víz 

felbecsülhetetlen értékét, és egy hatékonyabb szabályozási rendszert igényelnek ebből a szempontból.”  

A Milvus Csoport és partnerei – Magyar Tudományos Akadémia ÖK és a CEEweb for Biodiversity 

– által vezetett pályázat célja, hogy feltérképezze és értékelje a kulcsfontosságú ökoszisztéma 

szolgáltatásokat a Nyárád-Kis-Küküllő Natura 2000 mintaterületen.  

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

2000 területeken” című projekt az Európai Gazdasági Térség 2009-2014 Finanszírozási Mechanizmus 

(Norvég Alap) támogatta a román Környezetvédelmi Minisztérium közreműködésével. Megvalósítását a 

Milvus Csoport Egyesület vezeti, a szakmai munkához pedig partnerként járul hozzá a Magyar 

Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja és a CEEweb a Biológiai Sokféleségért európai 

természetvédelmi civil szervezetek hálózatának magyarországi képviselete.  

További információkért projektről látogassa meg a www.milvus.ro/ecoservices oldalt, az EGT 

alapról pedig a következő oldalakon olvashat bővebben: www.eeagrants.org, www.eeagrantsmediu.ro, 

www.eeagrants.ro. 
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