
V A R G A A D R I E N N E 

A NEMZETI PARKOKRÓL - TÁRGYILAGOSAN 

A média az utóbbi időkben a Hortobágyi Nen\zeti Park által 
kötött bérleti és adásvételi szerződésekkel kapcsolatban gyakran fog' 
lalkozott a tewxészetvédelemben fontos szerepet betöltő védett terü
leteken folytatott gazdálkodással. Vajon miért jöttek létre ezek a 
szerződések, és miképpen kapcsolódnak a hazai természetvédelem 
céljának megvalósításához, s így szervesen a nemzeti parkok fela
datához? 

A rendszerváltozás első évéig a védett területek kb. 30 szá
zaléka szövetkezeti használatban volt. 1992-ben lépett hatály
ba az a törvény, amely kimondta, hogy ezek a területek nem 
kerülhetnek magántulajdonba. A tulajdonosok kártalanításá
val állami tulajdonba illetve természetvédelmi szervek (így a 
nemzeti parkok és természetvédelmi igazgatóságok) kezelésébe 
kellett kerülniük. Sajnálatos módon az 1993. évi I. és II. tör
vény a védett területekről szóló rendelkezéseket részben hatá
lyon kívül helyezte. 1994-ben az Alkotmánybíróság - elsősor
ban a szakma tiltakozása és a közfelháborodás miatt - alkot
mányellenesnek minősítette és visszamenőleg is érvénytelení
tette a fenti jogszabályok rendelkezéseit. Felhívta az Ország
gyűlést, hogy a természet eredeti védettségi szintjének vissza
állítása érdekében tegyen eleget jogalkotói feladatának. 

Mindezek eredményeképpen jöhetett létre 1995-ben „A 
védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítá
sáról" szóló törvény. 1996-ban megkezdődött a szövetkezeti 
tulajdonban lévő védett területek megvásárlása az erre a célra 
elkülönített pénzalapból. A megvásárlásra tervezett 250 ezer 
hektárnyi területből napjainkig 100 ezer hektár került a M a 
gyar Állam tulajdonába, a megvásárolt területek vagyonkeze
lését az illetékes nemzeti parkok végzik. Ezek a területek több
ségben „hagyományosan művelt tájak", szikes-homokos gye
pek, nádasok, mocsarak, hegyi legelők, amelyek gazdasági 
szempontból eredményes mezőgazdasági tevékenységre nem 
alkalmasak. 

Ugyanakkor sok veszélyeztetett növény- és állatfajnak biz
tosítanak élőhelyet. A m e n n y i b e n magukra hagynánk e terüle
teket, sokféle és egyedülálló élőlényeik és társulásaik hamaro
san eltűnnének. Ezeket a természetközeli élőhelyeket a hagyo
mányos gazdálkodás, így a legeltetés, kaszálás alakította k i , és 
tartotta fenn. Sajnos, az utóbbi időkben eltűntek falvainkból 
a marha gulyák, a birka nyájak, és így veszélybe került a lege
lők gazdag élővilága. A legeltetés megszűntével elszaporodnak 
a gyomok, kiszorítják az eredeti, sokszínű növénytársulásokat, 
ami nagyon gyorsan és jelentősen csökkenti az élőhely bioló
giai sokféleségét. 

A nemzeti parkok feladata ezeknek az érzékeny területek
nek a fenntartása, amely jelentős anyagi és emberi erőforráso
kat igényel. K i l e n c nemzeti parkunk korábban szerzett saját 
területeivel összesen 180 ezer hektáron végez természetvédel
mi kezelést, amelyhez az utóbbi négy évben az állam nem tu
dott elegendő tárgyi és anyagi eszközt biztosítani. A védett te
rületek megőrzése érdekében valamerre lépniük kellett. Több
féle megoldás született. Egyes nemzeti parkokban saját állatok 
legelnek a területeken, vagy gépeket, állatokat bérelnek, és 
így tartják fenn az élőhelyeket. A n y a g i források hiányában 
gyakori megoldás, hogy szerződéses alapon adják át a területe
ket természetvédelmi kezelésre. Ezekről a szerződésekről nem 
lehet általánosságban beszélni, ahogy azt pedig gyakran ta

pasztaljuk. M i n d e n esetben figyelembe ke l l venni ugyanis a 
he ly i és az egyedi sajátosságokat és lehetőségeket. Egyes - gaz
daságilag gyenge termőképességű - területeken ingyen legel
tethetnek a bérlők, a gazdaságosabb legelők (illetve kaszálók) 
használatáért viszont - az egyedi körülményektől függően -
meghatározott fűbért ke l l fizetniük. Hasonló a helyzet a náda
sok természetvédelmi kezelésével kapcsolatosan is. Rendszeres 
aratásuk elengedhetetlen, mert számos madárfajnak nyújt köl
tő- és élőhelyet, s a nádasok minősége és a vízfelület kitérje-, 
dése csak kezelésükkel tartható fenn. A nád gazdasági szem
pontból sem elhanyagolható, mert ha jó minőségű, tetőfedés
re is használhatják. Á m a rossz minőségű sem vész el , mert 
energiát adhat, vagy gomba táptalaj készíthető belőle. 

A természeti kincsek és tájak védelmét szolgáló vagyonke
zelési és hatósági feladatokon kívül a nemzeti parkok tevé
kenységében szerepet kap az ismeretterjesztés, az oktatás és az 
előbbiekhez szorosan kapcsolódó turizmus is. Sajnos, erre a 
célra szintén igen szűkös pénzügyi keret és emberi erőforrás áll 
az igazgatóságok rendelkezésére. Ennek ellenére úgynevezett 
oktató és látogatói központokat, megfigyelőtornyokat és infor
mációs táblákkal ellátott tanösvényeket alakítottak és alakí
tanak k i , ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az adott táj 
természeti és kulturális értékeivel. 

Mindanny iunk közös érdeke, hogy ezeket a kincsnek szá
mító területeket megóvjuk, i l letve természeti erőforrásaikkal 
fenntartható módon gazdálkodjunk. Napjainkban fontos ter
mészetes élőhelyek, ember által kialakított tájak, növény- és 
állatfajok fennmaradása válik egyre veszélyeztetettebbé. Ter
mészetes és természetközeli környezetünk gátlástalan kiakná
zása és szennyezése saját és utódaink életfeltételeit, jólétét is 
fenyegeti. 

M a Magyarország összterületének 9 százaléka élvez védel
met. A Magyar Köztársaság Alkotmányában is szereplő egész
séges és emberhez méltó életkörülmények biztosításához a vé
dett területek aránya m i n i m u m 10 százalék kellene legyen. A 
Nemzet i Környezetvédelmi Program a 12 százalék elérését cé
lozza meg. 

A z E U tagállamaiban is érzékelhető egyre romló helyzet 
megállítása és visszafordítása érdekében úgynevezett Ökoló
giai Hálózatot ( E E C O N E T ) hoztak létre. Ez a napjainkban is 
szerveződő összefüggő hálózat a biológiai és táji sokféleség, az 
ökológiai rendszerek megőrzését szolgálja. Megkezdődött a 
Magyar Nemzeti Ökológiai Hálózat kialakítása, amely E U kö
vetelmény is egyben. Magyarország „jó" helyen szerepel a vé
dett területek nagyságát illetően. Területarányosan természe
t i értékekben jelentősen gazdagabb, mint a fejlett, és legsű
rűbben lakott nyugat-európai országok. Mindannyiunk számá
ra fontos, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk során 
a gazdasági beruházások hatásai következtében ne veszítsük el 
ezt az előnyünket. A jövőnket. 
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