
A természetvédelmet szem előtt tartó 

módon művelt területek gazdagítják a 

biodiverzitást. Hogy ez így is marad-

jon, a következő kérdésekre keressük 

a választ: Hogyan működhet a jövőben 

a nemzeti parkban lévő mezőgazda-

sági területek hasznosítása? Hogyan 

fejlődik tovább a biogazdálkodás? 

Ezekkel és még más kérdé-

sekkel foglalkozik az Ag-

riNatur AT-HU projekt, 

stratégiai partnerek, szakér-

tők és felelősök támogatá-

sával. Nagy köszönet jár 

nekik! 

Hogyan sikerül a városoknak a 

magas életminőséget és a lakó-, 

gazdasági és rekreációs területek 

iránti állandóan növekvő igényt 

összhangba hozni a fenntartható-

an produktív mezőgazdasággal, 

a klíma és a természet védel-

mével? Hogyan tudunk a jövő-

ben egészséges élelmi-

szereket előállítani? A dina-

mikus fejlődés új igényeket 

támaszt. Ezzel egyidejűleg a 

mezőgazdaságban is 

keresik a megoldásokat, 

arra, hogy hogyan ke-

zeljék a túltrágyázást, a 

biodiverzitás csökkené-

sét vagy az invazív 

neofiták terjedését.  

Abban egyetértenek a szakértők: 

csak a környezetbarát, fenntartha-

tó (ökológiai) módon művelt mezők 

és rétek, a változatos kultúrtáj és a 

természet számára fenntartott 

nagy területek képesek hosszú 

távon többfunkciós szolgáltatáso-

kat nyújtani az élelmiszer-

ellátás, a talajvédelem, a rekreá-

ciós célú felhasználás és a biodi-

verzitás szempontjából. Az AgriNa-

tur AT-HU Interreg projekt kereté-

ben Bécs Város Erdő- és Mezőgaz-

dasági Ügyosztálya, a Bioforschung 

Austria, a Széchenyi István Egye-

tem és partnereik a közös megol-

dásokon dolgoznak. A következő ol-

dalakon többet megtudhatnak erről 

az együttműködésről. 

Az összegyűjtött és kiértékelt ada-

tok egy sor szakértői workshop 

tárgyát képezik, amelyek célja, hogy 

közösen kidolgozzunk egy stratégi-

át a természetvédelem és a biogaz-

dálkodás közötti szinergiák támo-

gatására, a natúr zóna terület egy-

idejű növelésével. A célzott kutatási 

és monitoring feladatok mellett a 

partnerek mindenek előtt az elmé-

leti és gyakorlati együttműködés 

nyújtotta többletértékben bíznak. 

A projektterületek a Donau-Auen 

Nemzeti Park (Ausztria) bécsi ré-

szén, illetve a Mosoni-síkság 

(Magyarország) Natura 2000 terü-

leten találhatók. Az ártéri erdők, 

ártéri mellékágak és rétek mellett 

mindkét területen megtalálhatók 

mezőgazdasági területek, települé-

sek és nagyvárosi agglomerációk, 

ami ideális alapot jelent a szinergi-

ák határokon átnyúló feltárása és 

kiaknázására a biodiverzitás, az 

éghajlat, a talaj és az életminőség 

érdekében. 
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Az emberek termesztés és keresz-

tezés útján évszázadok alatt  a he-

lyi körülményekhez formálták a ki-

választott növényeket. 

Az eredmény: robosztus és ízletes 

gyümölcs- és zöldségfélék, gabona-

félék és egyéb haszonnövények so-

kasága. Az a tény, hogy e fajták kö-

zül sok már szinte eltűnt az elmúlt 

évtizedekben, elsősorban az egyre 

inkább iparosodott mezőgazdaság 

terméshozamra gyakorolt nyomá-

sának tudható be. 

A Széchenyi István Egyetem Mo-

sonmagyaróváron egy növény-

génbankot hozott létre rengeteg 

vetőmagmintával. Itt megtalálhatók 

a legkülönbözőbb régi fajták, ame-

lyek hozzájárulnak kultúrnövénye-

ink sokféleségéhez - a táplálkozás, 

az emberi egészség és a környezet 

javára. 

Ez az oka annak, hogy ezek a régi, 

az egyetem által nemesített, fenn-

tartott fajták fontos szerepet ját-

szanak az AgriNatur AT-HU pro-

jektben. „A génbank gazdag állomá-

nyából kiválaszthattunk jellegzetes 

fajtákat, amelyeket évtizedek óta si-

keresen termesztenek a Mosoni-

síkságon” - magyarázza Vámos Ot-

tília a Mezőgazdaság- és Élelmi-

szertudományi Karról. „A kiválasz-

tott fajtákkal sikerült elkészítenünk 

a magyar projektterületeken vég-

zett kisparcellás terepkísérletek 

tervét” - mondja Vámos Ottília.  

Az első vetésre 2019. március végén 

került sor, a második vetés ez év 

márciusában következik. 

Ennek érdekében 

jelenleg Moson-

magyaróvá ron 

két tanösvényt lé-

tesítenek. Az egyiket a Várkertben: itt a látogatók bejár-

hatják az „AgriNatur kertet”, ahol a fák, dísz- és kultúr-

növények mellett őshonos, vadon élő növényeket is fel-

fedezhetnek. Az ösvény mentén érdekességeket tudhat-

nak meg a növény- és állatvilágról, valamint a határon 

átnyúló projekt céljairól. „Információs táblák, valamint 

természet- és madárvédelmi létesítmények segítenek a 

látogatóknak, hogy különböző érzékszerveikkel átéljék a 

biológiai sokféleséget” - magyarázza Dr. Vér András a 

Széchenyi István Egyetemről. A másik tanösvény a Witt-

mann parkban található. Ez a tanösvény az erdők és ré-

tek ökoszisztémája mellett az öko-történelmi látnivaló-

kat is közelebb hozza a látogatókhoz. Mindkét tanösvény 

lehetővé teszi kicsik és nagyok számára, hogy szinte 

csak „végigsétálva” tudást szívjanak magukba, így erő-

sítve az emberek természet- és környezetvédelmi tuda-

tosságát. 

A Lobau egyre értékesebb kincsnek 

számít a rohamléptekben fejlődő 

nagyvárosi terület kellős közepén. 

„Jelenleg a mi kezünkben van, hogy 

ezt a kincset megóvjuk” - Alexan-

der Faltejsek, a Lobaui Erdészeti 

Hivatal vezetője, és csapata tisztá-

ban vannak ezzel. Ebben fontos 

szerepe van a helyszínen dolgozó 

munkatársaknak, mindenekelőtt a 

kerületvezető erdészeknek. A leg-

több idejüket a területen töltik, és 

gyakran ők veszik észre elsőként a 

változásokat. A kerületvezető erdé-

szek ezért jelentősen hozzá tudnak 

járulni a jövőt formáló intézkedé-

sekhez és döntésekhez, amelyeket 

ennek a kincsnek a megóvása ér-

dekében szükséges meghozni. 

Már hónapok óta számos szakértő 

és szakember dolgozik az AgriNa-

tur projekt megbízásából: a moni-

toring tevékenység keretében értő 

szemmel vizsgálják a mezőgazda-

sági termelés régi módjait, csakúgy, 

mint a gyomnövényeket, az  

erdőket, valamint a bogarakat, lep-

kéket, vadméheket vagy madarakat. 

Az eredmények segíteni fognak 

többek között abban, hogy a 

workshopokon a szakértők megha-

tározzák a növény- és állatvilág ál-

lapotát és hatékony, jövőképes stra-

tégiákat dolgozhassanak ki. 

Vonzó rekreációs ajánlatok a kör-

nyéken, a természet és a klíma ak-

tív védelme, egészséges élelmisze-

rek a közelből: ez mind hozzájárul 

ahhoz, hogy a Donaustadt rekreá-

ciós kerületté vált. 

Bécs Város és partnerei az AgriNa-

tur projekt keretében megvalósít-

ható és gyümölcsöző megoldásokon 

dolgoznak, hogy ezek a minőséget 

jelentő tényezők megmaradjanak. 

Az AgriNatur projekt keretében a 

szervezeti, szakmai és földrajzi ha-

tárokon átnyúló együttműködés egy 

sikerrel kecsegtető út, amelybe a 

kerület szívesen bekapcsolódik. 

A projekt hozzájárul Mosonma-

gyaróvár és vonzáskörzete ter-

mészeti és ártéri területeinek 

fenntartásához és a lakosság kör-

nyezettudatosságának erősítésé-

hez. Nagy hangsúlyt fektetek az 

olyan kezdeményezésekre, ame-

lyek összhangban vannak a város 

környezetvédelmi programjával.  
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