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TÜNEMÉNY

EM, EZ NEM A MONGOL–KÍNAI HATÁR A GÓBI
sivataggal, nem a Szahara kietlen világa, de még
csak nem is a Kiskunság fülöpházi homokbuc-
káinak környéke. Észak-Magyarországon, a Her-

nád völgyében járunk. A kép láttán sok minden eszünkbe
juthat. A szokatlanul száraz időszakok és általában a 
szélsőséges időjárási tényezők gyakoribbá válása az éghaj-
lat-ingadozások lehetséges megnyilvánulási formái közé
tartozhatnak az egyre kontinentalizálódó klímán. A vál-
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KÜLÖNÖSEN TAVASSZAL,
a mûvelt területek kizöldülése elôtt a mezôvédô
erdôsávok hiányában nemcsak mezôgazdasági
területek szenvedhetnek kárt, de a csupasz
szántókról az utakra is akadálytalanul juthat 
a szélszállította finom hordalék. És ez nemcsak
a termôtalajra vonatkozik! Gondoljunk csak 
a március közepi hófúvás anyagmozgatására!

erózió és akkumuláció negatív következményeit hivatottak csökkenteni: kedvezően befolyásolják a te-
rület vízháztartását és a harmatképződést is.  Az élő védősávok mezőgazdasági területekre gyakorolt köz-
vetlen pozitív hatása azonban még ezeken is túlmutat. A táblaszéli fasorok, bokrosok és gyepek számos
védett és fokozottan védett fajnak jelentenek élő-, szaporodó- és nem utolsó sorban búvóhelyet, így nö-
velve a mezőgazdasági területek „életképességét”, biológiai sokféleségét. Az élőhelyteremtéssel és -fej-
lesztéssel így nem csak a mezőgazdász, a természetvédő, de a vadgazdálkodó is jól jár. 

Ne felejtsük: mezőgazdasági területeink megóvása, a föld és ezen keresztül a mezőgazdasági élőhelyek
védelme nem mellőzhető célunk kell legyen! 

SZÖVEG ÉS KÉP: BALÁZS ISTVÁN „BALU”

tozások okai, mikéntje és üteme rengeteg kutatónak je-
lentenek fejtörést, s a világméretű éghajlati tendenciákkal
nehéz szembemenni. Persze azért apró lépéseket tehetünk,
hogy változó környezetünk élhető maradjon, és ennek
számtalan módja van.

A kiváló termőterületi adottságokkal rendelkező 
Kárpát-medence mezőgazdasági hasznosításának sok 
évszázados hagyománya van. Hazánk – területi arányokat
tekintve – jelenleg negyedik a legfelszántottabb országok
nemzetközi mezőnyében, az Európai Unióban csak Dánia
előz meg minket. Kitüntetett pozíciónkkal nem csak elő-
nyök járnak, de óriási felelősséget is jelent. 

Napjainkban majdnem ötmillió hektáron – az ország-
terület több mint felén – zajlik (döntően intenzív) mező-
gazdasági termelés. A nagyüzemi parcellák nagyságán, 
a növényi kultúra típusán és az alkalmazott technológián
túl számos tényező befolyásolja a mezőgazdasági területek
minőségét és fenntartásának lehetőségeit. Nyilvánvaló,
hogy a mezővédő erdősávok telepítése, gondozása nem
napjainkban éli reneszánszát. Ezeknek az általában 
5–15 méter széles mező- vagy táblavédő fasoroknak és
bokrosoknak óriási jelentőségű a talaj- és növénykultúra
védő, sőt a hófúvás-mérséklő hatása is. Ám nem csak a szél-


