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„Székelyföld biodiverzitási
paradicsom”
Az ENSZ az idei esztendőt a Biodiverzitás Nemzetközi Évévé nyilvánította, ezzel figyelmeztetve
arra, hogy az élővilág pusztulása, változatosságának csökkenése az emberek jólétét is veszélyezteti az egész világon.
Daczó Katalin

„A

biodiverzitás (biológiai sokféleség) újkeletű
fogalom – részletezte
Demeter László biológus. – Az
utóbbi évtizedekben került különösen előtérbe a biológiai sokféleség fontossága: az élővilág
minden szintjén megnyilvánuló változatosság olyan, az emberiség számára létfontosságú
tényezőkkel van összefüggés-

ben, mint a klíma, a talajok termékenysége, az élelmiszerbiztonság. Az egészséges ökológiai
rendszerek, az erdők vagy kaszálók szenet kötnek meg, s a
klímaváltozást csökkentik azzal szemben, amikor kőolajat
égetünk vagy bármilyen más
szerves anyagot fogyasztunk,
lebontunk –magyarázta a biológus. A biodiverzitás-védelem
a természetvédelem modern
megfelelője lett. Ennek fő oka,

A Biodiverzitás Nemzetközi Éve

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2010-et a Biodiverzitás Nemzetközi Évének nyilvánította, azzal a három céllal, hogy:
– felhívja a figyelmet a biodiverzitás fontosságára, amely az emberiség jövője szempontjából is nagyon lényeges dolog;
– megállítsa a biodiverzitás csökkenését, amely éppen az ember
tevékenysége miatt százszor gyorsabb, mint a kihalás természetes üteme;
– a természetvédelem kiemelkedően sikeres eseteivel bemutassa
a biodiverzitás megőrzésének eredményeit.

hogy a fajok soha nem látott
mértékben pusztulnak ki a
Földről, elsősorban a trópusi
őserdőpusztítás miatt.”
A Biodiverzitás Nemzetközi Évének célja világszinten felhívni a figyelmet a biológiai sokféleség csökkenésének a problémájára. Az év folyamán konferenciákat, utcai megmozdulásokat szerveznek.
Romániában elsőként Csíkszereda környéke került fel
a Biodiverzitás Nemzetközi
Évének rendezvény-térképére (http://www.cbd.int/2010/
celebrations/?=4) – a PogányHavas Kistérségi Társulás által
júniusban, Borospatakán szervezett kaszálóvédelmi konferencia is a biodiverzitás nemzetközi évét reklámozza.
„Székely föld nem zetköz i
szinten is különösen értékes

biodiverzitás tekintetében, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben itt is nagy természetpusztítás történt, például a folyók szabályozásával
– hangsúlyozta Demeter László. – Olyan területek is rendkívül
értékesek lehetnek, amelyekre
nem úgy gondolnánk, mint nagy
természeti értékre: a kaszálók, a
legelők egy része, még a kisparcellás, nem vegyszerezett szántóföldek is, a mezőgazdasági területeken levő bokorcsoportok, a
vizes területeink és a nem iparosított táj. A hagyományos, kisléptékű, mezőgazdasági tájak európai szinten nagyon megfogyatkoztak, úgy, hogy az egész Székelyföld és Erdélynek is nagyon
nagy része biodiverzitási paradicsom Európa-szinten. Ezt kellene hangsúlyosabban tudatosítani és használni is, de őrizni is.”

A biológus kiemelte, hogy a
biodiverzitás megőrzésének
egyik fontos eleme a hagyományos gazdálkodás, a kisléptékű földhasználat, mert ez nemcsak a szép tájat és az értékes élőhelyeket tartja fenn, hanem egy hatalmas tapasztalati és történelmi tudásanyag is,
ami már a nyugati országokban
ismeretlen: hogy miként lehet
kis energiafelhasználással, kis
környezetterheléssel megélni a
földből. „Nagyon fontos lenne,
hogy politikusaink, polgármestereink és persze, a lakosság is
megértse, milyen nagy érték a
hagyományos gazdálkodás, és
az infrastrukturális fejlesztések mellett azzal is foglalkoznának, miként lehet megőrizni
ezt, az ezzel kapcsolatos tudást
és természeti értékeket, amíg
még nem késő.”

