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Kaszálóvédelmi projekt a Pogány-Havas Kistérségben
Kaszáló- és életmódvédelmi projekt zajlik a Pogány-Havas Kistérségben jövı év februárjáig. A projekt igen sokrétő:
a sajtkészítı tanfolyamtól a kaszálók élıvilágának felméréséig számtalan tevékenységet magába foglal.

„A kaszáló Székelyföldre jellemzı élıhelytípus és mezıgazdasági területtípus egyben – magyarázza Demeter László, a kaszálóvédelmi
projekt koncepciójának egyik kidolgozója, és a sokrétő projekt biológiai részének koordinátora. – A mi kaszálóink különösen színesek,
tarkák, növény- és állatfajokban gazdagok, manapság divatos szóval nagy a biodiverzitásuk. A tarka réteket látva a nyugat-európaiak
mindig csodálkoznak. Náluk ez szokatlan, mert feljavított (mőtrágyázott és felülvetett) gyepjeik vannak.”
A kaszáló egy ember által kialakított (féltermészetes) élıhelytípus, hangsúlyozta a biológus, de a kaszálók mővelésének nálunk már
évszázados hagyományai vannak. A kaszálóvédelmi projekt a helyi adottságokra: egyrészt a hagyományos gazdálkodás meglétére,
másrészt a kaszálók természeti értékére épül. „Nyugat és Közép-Európában rengeteg pénzt költenek arra, hogy a nagy természeti
értékő kultúrtájakat mesterségesen fenntartsák. Nálunk a természeti érték egyúttal az életformának is alappillére, így ahhoz, hogy a
kaszálók fennmaradjanak, nem kell semmi egyéb befektetés vagy tevékenység, mint az, hogy a mostanig folytatott önfenntartó vagy
félig önellátó gazdálkodást folytassák az emberek” – véli a biológus.
A projekt részeként szakértık mérik fel az élıhelyek biodiverzitását különösen részletesen két célterületen: Delne mellett, a Tordavölgyében és Gyimesben, a Jávárdi-hegy környékén. A felmérés során a növényzetet, valamint a madarak, kétéltőek, hüllık, pókok és
lepkék jelenlétét vizsgálják. Készítenek egy filmet is, ami bemutatná, hogyan használják a tájat az emberek, fıleg a kaszálókra
összpontosítva, és bemutatná azok természeti sokféleségét.
A projekt fontos része, hogy az eredményeket a nagyközönség, az ökoturizmusban érdekeltek tudomására hozzák, és az iskolák
számára is készítenek leírást az eredményekrıl. Sajtkészítı tanfolyamot is szerveznek az érdeklıdıknek, melynek során tartós és
drágább sajtok készítésének titkaiba is beavatják a gazdákat, és segítenek a helyi termékek értékesítésében. A projekt keretében
június 7–9. között Borospatakán egy nemzetközi konferenciára is sor kerül. A projekt végsı célja a kaszálók és a hagyományos
gazdálkodás megmaradásának az elısegítése. Ez a cél messze túlhaladja a projekt költségvetését, de megvalósításához mégis minden
székelyföldi lakos hozzájárulhat a helyi termékek vásárlása, illetve forgalmazása által.
A kaszálóvédelmi projekt kivitelezıje a Pogány-havas Kistérségi Társulás, projektvezetı Rodics Gergely kistérségi menedzser,
támogatói az ENSZ Környezetvédelmi Alapjának Kis Pályázatok Programja, a Barbara Knowles Alap, az Európai Természetvédelmi és
Állattartási Fórum, valamint magánszemélyek. A projekt partnerei a Sapientia–EMTE, a Hargita Megyei Tanács, a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség és az ADEPT Alapítvány. A program keretében egy honlap is mőködik, amelyen követni lehet az
újdonságokat: www.mountainhaymeadows.eu
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A cikk az alábbi címen található:
http://szekelyhon.ro/news/news/3912/kaszalovedelmi-projekt-a-pogany-havas-kistersegben.html
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