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TERMÉSZETBARÁT GYEPGAZDÁLKODÁS
A hagyományos tájgazdálkodás újjáélesztése jövo” nk záloga

Legeltessen a legelo” adottságainak
megfelelo” állatlétszámmal! Az alul- és
túllegeltetés hátrányos az élo”világnak, s
hosszú távon a gazdálkodásnak sem kedvez!

Az általános gyakorlat szerint május
végén - június elején történik a kaszálás,
ami számos védett növény- és állatfaj
szaporodását veszélyezteti. Az ilyen
fajok élo”helyeit jelento” gyeprészeken
júliusban kaszáljon elo”ször!

Az általánosan elterjedt, spirálisan
befelé tartó kaszálás helyett alkalmazzon
olyan technológiát, amely a parcella vagy
a fogás közepébo”l a szélek felé halad.
Így menekülési leheto”séget biztosít
az állatok számára.

A gyepek rendszeres legeltetésével,
kaszálásával megelo”zheti a cserjésedést,
és az özöngyomok, mint például a
parlagfu” , selyemkóró (vaddohány),
aranyvesszo”, akác elszaporodását.

Szerelje fel a kaszálást végzo” munkagépet vadriasztó berendezéssel,
például láncos kerettel. Ez felriasztja
a fu” ben búvó állatokat, így ido”ben
elmenekülhetnek a fu” kasza elo”l.

Szívesen vesszük a természetbarát gyepgazdálkodás módszereivel és a támogatásokkal
kapcsolatos kérdéseit:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálata
telefon: 06 1 412 50 90, www.grasshabit.hu, www.ttsz.hu, www.mme.hu

A gyepek mezsgyéjén telepítsen honos
fajú fa- és cserjesávokat, facsoportokat.
Ez nem csak az állatoknak biztosít élo”helyet,
de kedvezo” a fu” hozam szempontjából is,
mert csökkenti a szél szárító hatását,
javítja a mikroklímát és a vízgazdálkodást.

Törekedjen a legalább 8-10 cm tarlómagasság betartására. A túl alacsony vágás
nem jelent akkora szénatöbbletet, mint
amekkora kárt okoz vele az élo”világnak
és a gyep termo”képességének!

Természetközeli növényzetu” , extenzív
gyepeken kerülje a fogas és a borona
használatát. Ezek felszaggatják a talajfelszínt, s utat nyitnak a gyomoknak.
A mu”trágya, hígtrágya és a gyomirtó szerek
az élo”világ elszegényedését okozzák.
Ezért kerülje alkalmazásukat természetközeli
gyepeken! Az agresszív, tájidegen
növények vegyszeres visszaszorításával
kapcsolatban forduljon útmutatásért természetvédelmi szakemberhez! A gyepek
természeti értékét rontja a felülvetés is,
fo”leg, ha nem o”shonos, nem tájba illo” és
nem hazai termesztésu” fu” fajokkal történik.

A szántóföldi parlagterületek 3-5 év alatt
többnyire maguktól is visszagyepesednek,
fo”leg gyepek szomszédságában.
Ehhez mindössze rendszeresen kaszálni,
legeltetni vagy szárzúzni kell a területet.

Ha teheti, alkalmazzon a dobkasza
helyett korongos- vagy tárcsás kaszát.
Ezekkel jobban beállítható az ideális
tarlómagasság; a talajfelszín egyenetlenségeit áthidalva mego”rzik a természetes
mikro-domborzatot; s nem pusztítanak el
annyi állatot, mint a dobkasza.

A legelo”-berendezések (itató, eteto”, sózó,
piheno”, nyári szállás) és felhajtóutak
kialakításánál törekedjen a védett növényés állatfajok lelo”helyeinek elkerülésére.

Haladjon lassabban a fu” kaszával, így a
madarak, emlo”sök, kétéltu” ek jobban ki
tudnak térni a kaszálógép elo”l.

Parcellánként vagy fogásonként hagyjon
kaszálatlan foltokat, vagyis búvósávokat,
melyeket csak a nyár végén vagy
a következo” kaszáláskor vágjon le.
Ezeket a területeket 1-2 évente rotációszeru” en váltogassa. A búvósávok a szomszédos területek hasonló foltjaival,
erdo”sávokkal, bokrosokkal vagy földutak
széleivel érintkezzenek, így az állatok
számára zöld folyosóként szolgálhatnak.

A helytelenül beállított dobkasza tömérdek állatot pusztít el, mert túl alacsony
tarlómagasságot ad. A dobkaszát a
3 felfüggesztési pont segítségével állítsa
be úgy, hogy a hátulja üljön a talajra, az
eleje pedig felfelé nézzen. Ezzel a kasza
élettartama is jelento”sen növelheto”!
A gyepek égetésekor állatok sokasága
pusztul el, ezért az égetést kerülje!
Ha mégis szükségesnek érzi ezt a
drasztikus beavatkozást, kérjen szakmai tanácsot és engedélyt az illetékes
állami természetvédelmi szervto”l.

Felázott földutakon gépjármu” vel
leheto”leg ne közlekedjen, és fo”ként ne
hajtson rá a földutak melletti gyeprészekre.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság telefon: 06 1 391 46 36, www.dinpi.hu
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány telefon: 06 22 354 420, www.provertes.hu
Készült az Európai Közösség LIFE pénzügyi támogatásának segítségével.

