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GYEPKEZELES vgDErr TERIJLETEKEN TERMESZETVIEDELMI
CELICIVZESEK, GAZDASAGI VONATKOZASOK ES TARSADALMI
EarrER (EGY ESZAKI-KOZEPHEGYSEGI PELDA)
S. Toth Erika
S urnmary

The difficulties of grassland management in protected areas derive partly from nature
conservation questions. Very often the economic and sociological problems have great
influence upon nature conservation and bigger political and economical force would
needed to solve them than the institution of nature conservation has nowadays in
If .
Thanks to the collapse of livestock breeding huge grasslands (pastures, hayfields)
remained unmanaged. The nature conservation is not able to give the appropriate
management to them as habitat management, This problem appears very seriously on
those sites which developed under traditional landuse and where the aim is to keep up
the traditional landscape pattern,
Osszefoglalis
A veciett tertileteken torteno gyepkezel6s es gyepfenntartas nehersegei csak reszben
szakmai eredetaek. Sokkal snlyosabbak azok a problemak — gazdasagi es tarsadaimi
vonatkozasnak — arnelyek alapjaiban hefolyisoljak egy-egy teriilet termeszeti ertekeinek
fennmaradasat, azonban megoidasuk meghaladja a terrneszetve,delem
intelmenyrendszerenek erejet es hataskoret.
Az allattenyesztes Osszeomlisaval olyan hatalmas tertileteken maradtak a gyepek
kezeletlenek, amivel a termeszetvedelern puma elahelykezeles oilmen mar nem tud
•megbirkoz.ni. Ez a problema legelesebben olt jelentkezik, ahol az adott tersegre j eilemzo
taj megarz.e .se a c.kt Es ez a táj az evsz,2zaidos emberi hasznEat ereamenyekeppen alakult
ki,
Hetkoznapi megiteles szerint sok esetbon a termeszetvedelem feladata sem mas mint
rnnzeumjainke: a mnitbOl orelksdskent rank hagyott brteicek 6rzesc. Sajnos ez a velerrieny
felig-mecidig helvtidlo, hiszen a feidarabolOdott, egyrnast61 elszigetelOdott
„termeszetdarabkik" es a funkciojukat vesztett tajegysegek termeszeti ertekeinek
megOrzese nem sokban kftlibnbOzik az avegszekrenyben tarolt regi kardok vagy elodeink
hasznalati tkrgyainak sorsat61. Kiilanosen igaz ez az evszazados emberi hasznalat
eredmenyekent WtrejOtt, noveny es allattani ertekekben bovelkedo elOhelyek eseteben,
ilyenek a legeli5k, fas legelak, legelo erdOk, kaszalOk, hagyomanyosan mavelt (kaszalt
aljti) gyumblososOk, stb. A terrneszetvedelem nemcsak szakmai kerdesekbe takezik,
hanem olyan - gazdasagi es tarsadahni vonatkozistl — problernakkal taialkozik nap mint
nap, amelyek megoldAsara sem ereje sem hatiskOre nincs meg. BI - a gazdasigi es
thsadalmi probi O
- rriAkkal nem hivatott a gyepgazdalkodisi szakniai forum foglaikozni,
megis figy gondolom figyelembe keli ezeket is venniitik, hiszen egy jó szakmai
koncepci6 kidolgozisohoz elengedhetetlen a komplex Mtlisni6d.
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A magyar gyepgazdalkodas (itt ertsd tOrteneti ertelemben) jelensegeit es
asszefiiggeseit tenneszeti, gazdasagi es tarsadahni meghatarozottsagukban sztikseges
ertelmezni es min6siteni. A retgazdasitgot a tenneszeti es OkolOgiai adottsagok mellett a
tarsadalmi valtozasok mindenkor befolyasoltak. A Karpat-medeneeben a
gyupgazdalkodasi tevekenyseg legalabb egy evezredes multra tekint vissza, ez id6 alatt
azonban mOdszereit, eszkozeit tekintve jelentos valtozason rnent kereszttil. A
termeszetvedelem szamara a 19. szazadban tortent folyoszabalyozasok, locsapollisok.
gyepfeltoresek es a 20_ szazadban lezaj16 intenzifikaci6 es az allattenyesztes osszeomlasa
a legmeghatarozObb. Az lit felsorolt esemenyek jovitehetetlen karokat es vesztes6geket
okortak Magyarorszag termeszeti ertekeiben.
A gyepgazdalkodis sorsa az Aggteleki Nernzeti Park t6rs6gaben sem alakult
maskeppen, mint az orszag Inds reszeitL A karsztterkileten a nepesseg talan meg inkAbb
faggOtt az allattenyesztestol, mivel a term6fOld rossz min6sege 'Matt a sztintOrOldi
termeles neat lehetett gazdasigos. Szamos irasos emlek bizonyiti a a ragazdalkodas
jelentosdget kbrnyekunkon, a 16. szazadban a retell_ es kaszalakert valOsagos verseny
alakult sok pert folytattak le er6szakos retfoglalas, elkaszalasok es szenalopasok iniaft
Annyiban azonban elter a retgazdalkoths tartenete mas orszagreszeketol, bogy a
modernizaciO 6s a hanyatlas csak kesteltetve ereztatte itt a hatasit. Egeszen az 1960-as
evekig fennmaradt az a hagyonianyos gazdalkodasi forma, amely evszazadokon kereszail
jellemezte a tors get. A hatvanas evekben azonban szinte egyik napr61 a masikra
hatalmas teriiieteket hagytak fel. Ez a hanyailas a Borsodi-medence neheziparildizponua
valasaval parhuzamosan jettszOdott le. Az esemenyek jol kibvethetok a kornyekbelii fat °ak
apessiligenek vdltozasan — mind korasszetetelt, mint lelekszamot tekintve (1. thra) - es
az allatallorniny csOkkenesen
Liegszemleletesebbek azonban azok a valtozasok, amelyek az 1952, 1971, 1988 es
1997-ben kesztilt legifot6kon iathatok_ Az esetek nagy reszeben 1952-ben meg jot
karbantariott, rendszeresen legeltetett es kaszalt gyepeken 1997-ben sok esetben mar
zaradott cseljest vagy fiatal erdot talalunk, ..145forman esak a falvakhoz kOzeli reteket
maveltek tovabbra is, valamint amig a helyi erdeszetJovakat haszr1alt a fakitermeieshez,
addig a fennsiki kaszal6k egy resze hasznAlatban volt_ Az Aggteleki Nemzeti Park
inegalakulastival, megfele16 gyepkezelasi koneepei6 hianyaban, a kezelefien kasa6k
tertilete eleinte novekedett es sokaig a fennsiki, volgyalji es sz616hegyi gyepek kezelese
nem volt teljesen megoldott, hiszen minden egykor legeltetett vagy kaszalt gyep
fenntartasa lehetetlen es felesleges is Egy reszrol a vedett teralet jellege — nemzeti park
— megkivanja egyes teraletek rezervatum jellegu vedelmet (beavatkoz6-s idealis esetben
nines, csak a vast Allornanyszabaiyozasa es a betelepulO (betelepitett) tajidegen fajok
eltfintetese lehetseges), mas reszral viszont olyan nagy tertilet kezeleserol Jenne szc5
amelyet a termeszetvedelem el6helykezeles cimen mar keptelen Tnegoldani.
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Npessegv6itozilsok az Aggteleki Nernzeti Park tersegebert 19281996 kOzOtt
Forrcis: Szahay, P. 1991: Az Aggteleki-kaszt falvainak szociognificija nyoincin
Annak megertesere, bogy miert fonios fenntartani 611atallomany inanydban ezeket a
gyepeket. szolnunk kell az Aggteleki Nemzeti Park terilleten es keizvetlen
szomszedsagAban taidihatb gyepek trmeszetvedelmi jelenthsegeral. Az egykori kaszalOk
es legeltetett gyepek az evszazados emberi hasznalat ellenere, meg orzik az eredeti
vegetici6 sole ritka es rendkivill ertekes elemet, valarnint hihetetlentil gazdag
rovarvilagnak adnak otthont. Egyes novalytarsuidsok meneakkent szolgalhatnak olyan
unikalis noveny- Cs allatfajok szarnara, melyek elOhelyei az orszag mas teraletein a
helyielen es egyre intenzivebb fOldhasznAlat miatt feldarabolodnak, eltiinnek vagy
gyomosodas kovetkezteben mennek tonkre. Miasreszt a kaszalokon es a "szolohegyeke0
a kaszalt aljii gytirnOicsOsekben a hagyominyos hasznalat szamos esetben olyan
naverlyzeti tipust hozott tare Cs tartott fern, finely rendkivali fajgazdagsagaval tanik ki.
Hannadr6szt a terttlet novenyzete strukturajat tekintve a miivelt, a telhagyott Cs az
erintetlen foltok moznikszera eihelyezkedese Cs a visszaerdOsules kid halado
szukcesszio szinte valamennyi stadiumanak jeleniele termeszetkOzeli allapotot idez. Ez a
niozaikossag es az utobbi 30-35 haboritatlan 6 -v kedvezett azoknak a fajoknak, amelyek a
jó termeszetessegi allapotu helyekre jellemzoek.
Az Aggteleki Nemzeti Park abban a sajatos helyzethen van, szamos elOnyt es szamos
hatrknyt jelent szarnara az allattenyesztes Osszeonlisa az Aggteleki-karszt es azzal
szomszedos tertileteken,
RiOnyok:
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az erdei 1egeltetes es makkoitatas megsztinese,
egyes Leroletek tbilegeitetesriek megsanese,
szikias lejtak, koptrok legeitet6senek megsztinese.
Hatranyok:
fajgazdag Ica.szalOk eltiinese,
legelok degradki6ja,
kaszalt alj u gyamoiesasOk eibregedese, eltClnese,
fontos eialielyek degradaei6ja: iegstilyosabb a vo!gyaiii felhagyott gyepelmi egyes
agressziv, adveritiv novenyfajok eloretorese,
a hagyomanyos gazdalkoda s Altai fenritadott — a iailoilbOz'a talajtani es
geoniorfolOgia1 adoasagokon is alajii6 — eldhetvi sokkleseg, rnozaikossky dftinese.
a tersegre jellemza, a hagyotnanyos paraszti ntgazcialkodassal kapcsolatos taji es
ku itarto rte ne ti eralekek eitkiese.
A tiagyomanyos gazelalkod s . teljes fen-LagYiisa jelciOs vesztes.eget jelentene mind
termeszetvedehni, mind kult6rtorteneti szempontbal, exert font o s a rnegfelela
gyepkezelesi strategia kidolgozAsa. A „strategia" szot itt alert hasznalom, niert nem
elegundO a konkret gYePkezeles 1 rnodszer hozzarendelese egy adott terulethez. A cél nem
pusztan a „inaveles1 ag" fenntartas a . A feladat, mely rendkival osszeteit, a kovetkezo:
a tersegre ieginkabb jelleinza, ez idaig is j6 611apotban fennrnaradt gyepek
meOrzose, azok Anat.- es n6v&tykdizi5ssegeivel egyatt,
amennyiben 'nog iehetseges a hagyornAnyos gazdalkodas altai kiaiakitott tajtrantazat
megorzese,
a retgazt n-Raghoz kapesoleKio laatirtOrt6neti ertekek megarzese 6s rendeltetesszeril
imszil.Vata

sznarakod6k,

hagyomanyos magyar haziallatfajtAk megarzese.
Az itt megtogairnazott eel legteljesebben akkor valessuina meg, amennyiben a helyi
ailatteny6sztes Cs a hozzakapcsol6d6 retgazdalkodas „ -dijaeleaztheti5" Jenne • a
termeszetvedelern altal Inegkivint szinten es m6dszerekkel. Ekkor
nban szembe kell
nezniink tijra azzai, bogy a gazc1asdgi s ta.rsatialmi
InQnnyire befolyasoOk
eeljaink megvalasitAsat, Az Ailatteny6ztes djjaelesztese esak a helyi lakossag
bevonasaval es timogaLisaval lehetseges. A nehersegek a kOvetkezale
elneptelened6, elOregedo f4ivak,
- vallalkozakedvs kezdatake hianya,
a rnegternielt javak eladhatatlansfiga, piachiany,
a ternieszetvedelenn korlatuzisait kompenzala timogatasi alap hianya,
Ofralonthiany a ternazetvekkiefli iatermdfuew? gzerti6va.
falusi turizmussal ,,megtAmogatott - tiagyombyos gazdalkodh meg nem bejaratott
es clfogadott inegethetesi iQlet6eg a tersegben
Visszaterve egyik kezda gondolathoz, mindaddig amig egy ilyen Ctjraeleszte.si
program nem val6sal meg gYepjeink sorsa hasonlatos a mitzellniok pokain hevera
egykori hasindiati eszkozdk scri-sAvai, Az elibhelykezeles aika1r i-Ava) a kaszklokrt51
levagott szerla ev051-evre 451 -Lena elegetese egy „Okologiatc nevellcedett, de
retgazdalkodo paraszt 6sOkkel tendelkez6 emberben is ros sz erzeseket ebreszt_ Hiaba eri
el a eljat a gyepkezOes lapatalj-nk evr61-evte, hoR-y titca termeszai ertekeink
fennmaradnak igy, megis a hiabavalasag 6s az eletteienseg erzesemtgrnarad.
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