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The primary role of agriculture is the production of human foodsupply and raw materials
for industrial use. However, agriculture is also one of the most important human activities with
nature altering effect, resulting in significant biodiversity loss, due to direct and indirect causes,
such  as  the  use  of  fertilizers  and  pesticides.  With  the  very  strong  correspondence  between
agricultural  production  and  biodiversity  becoming  more  and  more  evident  nowadays,  the
continuously  expanding  integrative  agriculture  assumes  the  essential  role  of  biodiversity
conservation on agricultural land, resulting in increased efficiency of farming activities. Such
integration between agricultural production and biodiversity can be studied and described based
on wood pastures as model systems. Wood pastures, as open woodlands that provide forage and
shelter for grazing animals, as well as wood products for human inhabitants, were once important
constituents of the traditional European land management.

Our results have shown without doubt that the studied wood pastures present a far more
increased biodiversity than open pastures without trees or closed forests. Both the single standing
trees and the ones surrounded by shrubs in the wood pastures provide a proper habitat for several
species (herbaceous plants, arthropods, birds) and contribute to the development and subsistence
of communities which cannot be found in open pastures and forests. Such biodiversity can be
maintained  by  traditional,  productive,  economically  profitable  agricultural  activities,  like
grazing, pasture clean-up and by keeping both the single standing trees and the shrubby areas of
the wood pastures.  All  these activities contribute to  the conservation of  biodiversity without
causing a shortage in the production. On the contrary, the presence of scattered single trees in
wood pastures  is  known to exert  several  positive effects:  they provide  shade to  the grazing
animals in summer, the foliage can be used as tree hay to complement the shortage of grass hay
in drier periods,  as well as the fruit (acorn, crab apple) as feed supplement for the livestock.
Both  from  the  point  of  view  of  the  agricultural  production  and  nature  conservation,  the
conclusion is  that  all  the  positive aspects  give indisputable  legitimacy to  the tradition-based
maintanance activities  on these grazed areas,  and to  their  management  as wood pastures,  in
general. 
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Mezőgazdasági termelés és biodiverzitás integrálása: fás legelők, mint modellrendszerek
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A  mezőgazdaság  elsősorban  olyan  emberi  tevékenységet  jelent,  melynek  szerepe
élelmiszerek termelése és ipari nyersanyagok előállítása. De egyben a mezőgazdaság az egyik
legjelentősebb  természetátalakító  emberi  tevékenység,  amely  közvetve  és  közvetlenül  is
(műtrágyák, növényvédő szerek alkalmazásának következményeként) nagymértékben hozzájárul
a  biodiverzitás  csökkenéséhez.  Napjainkban  egyre  inkább  nyilvánvalóvá  válik,  hogy  a
mezőgazdasági termelés és a biológiai sokféleség egymástól elválaszthatatlan tényezők, ezért az
egyre  nagyobb  teret  hódító  integrált  (alkalmazkodó)  mezőgazdaság  egyik  fő  alapeleme  a
biodiverzitás  megőrzése  a  mezőgazdasági  területeken,  mivel  ez  pozitív  hatással  van  a
gazdálkodás  eredményességére.  A  mezőgazdasági  termelés  és  biodiverzitás  ilyen  jellegű
integrálására  modellrendszernek tekinthetők a  fáslegelők (olyan legeltetett  gyepek,  melyeken
szórtan  fák  találhatók),  melyek  egykor  részét  képezték  a  hagyományos  európai
területrendezésnek. 

Kutatásaink  során  egyértelműen bebizonyítottuk,  hogy az  általunk vizsgált  fáslegelők
sokkal nagyobb biodiverzitással rendelkeznek, mint a nyílt, fátlan legelők vagy a zárt erdők. A
magányos vagy cserjékkel körülvett fák olyan fajok (lágyszárú növények, ízeltlábúak, madarak)
számára  biztosítanak  megfelelő  élőhelyeket,  és  olyan  közösségek  kialakulásához  és
fennmaradásához járulnak hozzá, melyek nem fordulnak elő sem a nyílt gyepeken, sem a zárt
erdőkben. Ez a biodiverzitás hagyományos múlttal rendelkező, gazdasági haszonnal járó termelő
mezőgazdasági  tevékenységgel  tartható  meg:  legeltetéssel,  legelőrendezéssel,  cserjés-bokros
részek és magányos fák megtartásával. Mindez úgy járul hozzá a biodiverzitás megőrzéséhez,
hogy közben nem okoz kiesést a termelésben, ellenkezőleg, több kedvező hatásuk is ismert a
legelőkön szórtan meghagyott fáknak: nyáron behúzódhatnak árnyékukba az állatok a tűző nap
elől,  száraz  években  lombszénával  egészíthetik  ki  a  takarmányt,  a  termések  (makk,  vackor)
felhasználhatók  takarmányozásra.  Ezért  mezőgazdasági  termelési  és  természetvédelmi
szempontból is egyaránt indokolt ennek a hagyományos területrendezési formának a fenntartása.
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