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MEZOGAZDALKODAS, FUVES TEE CILETEK KEZELESE E HASZNALATA
A BALATON-FELVIDEKI NEMZETI PARK IGAZGATOSAG TERt1LETEN
Markus Ferenc
Osszefoglalas

A Ralaton-felvideki Nemzeti Park tertileti lehatarolasa jelent& atfeclest itratat a GO(16116i
Agraitudontanyi Egyctem Altai felmert es keszitett, talajtani es klimatikus tenyezok
figyelembe v6televel 6sszeallitott agrkralkalmassagi terkep intenziv szant6fOldi
hasznositasra alkalmatlan teruleteivel, melybol kovetkezik, hogy a gyepkent tOrtena
hasznositast egyszer(ien gazdasagossagi okokb61 is tarriogatni
A Balaton-reivideki Nemzeti Park Tgazgatosag egyre jelentosebb szerepet jatszik a terseg
cxtenziv gazdalkodasanak nagyobb elterjeszteseben.
A jelenlegi alacsony allat16tszam miatt - mind az IgazgatOsig, mind a terseg gazdalkod6i
eseteben - a hektaronkenti szamosallat-letszam limit meg messze van a termeszetvedelmi
szempontb61 maximurakent meght:izhat6 1-1,5 611)&1161, ezert celja elsosorban
1egeiteteses aliattartiis novelese.
Az Igazgatosag sajat lehetosegei teraletkezeles s7empontjab61 vegesek. Reszben ezert,
reszben.pedig a helyheli gazdA, gazdalkodok Ithetosegeinek javitasa celjabol bizonyos
teitletek eseteben tertiletberleti szerz6desek rriegkotesere kertil sor, melynek kot6tt
felteteiein keresztul a termeszetvedelmi szempontok jO enienyesithetok,
Bevezetes

A Baiaton-lelvideki Nemzeti Park IgazgatOsag illetekessegi tertileten levy vedett
tertiletek nagysaga OM 70 ezer ha, ebb61 a Nemzeti Park tercilete mintegy 60 ezer ha, a
1C_Thbi teril let a Talvedelmi Icirzetek, Termeszetvedelmi Terilletek alkotjtik_
A Magyar llam tulajdon than es a Balaton-felvd6ki Nemzeti Park IgazgatOsdg
kezeleseben van az 1999 dec. 31.-i glapot szerinf 8700 ha, melybi51 4700 ha (53%)
gyeptertilet_
A Nemzeti Park tertletere ebb617S00 ha (13,5 0 t) esik melybOl gyep 4300 ha (54%).
A Nemzeti Park teriiletenek mintegy 20 %-a gyep, vagyi:s 11300 ha.
Fenti adatokb61 kitilnik, hogy a gyepck kb. 40%-a kOzvetlen termeszetvedelmi
"telugycl t" alatt all.
,

A sajiit tertiletek nOvekedese az 1995 evi XCITI tv. alapjan lendtilt meg, naely a vo- dett,
volt s7.6vetke2eti, foieg gyepteruletek Allam javara tOrt6n6 megvasiirlasanak,
kisajatitasanak lehetOseget biztositja es irja do. 1996 evtO1 ennek keretEben mintegy
5t)00 ha terfiletet vasarolt meg az igazgat6sig a Magyar Allam javAra.
Fentiek alapjan ertheto, ha az. Igazgatosag egyre nagyobb hangsfilyt feklet arra, hogy
gyepteraletek szakrnai szempontb61 kifogastalanul legyenek fenntartva. Ennek alapvet6
iranyvc'iialait a kovetkozokben tertiletegysegenkent targyaijuk,
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1. Tihany regio
A Tihanyi-felsziget, mint regi6 frekvenalt turisztikai )Atvanyassag. A faszigeten
viszonylag sok gyep-, es erdoternlet talalhat6, jelentns reszben az Igazgatog
kezelesehen. A gyepek itt altalaban sekely tenniketegaek, alacsony tennohelyi ertekkel
rendelkeznek_ Hasznosit6sukat a korabban megvalositott tervek alapjan — reszben 1)&15
altal a teruietre hozott jutiok legeltetesevel latja el az. igazgatothg. A b-erli5 helyi
vr.)Jalkoz6 Lab szki7_ legelo a11atot ho7oti terDietre. A csekely mervb Jegekeles
egyertelmiien hasznal a terilletnek, hosszabb tavon indokolt a juhallomziny fejlesztese es
a szarzlizasos gyommentesites (MTZ g0+szirzfizo, kasza) felvaltasa juhlegeltetessel 'Deg
tobb teraleten, Az 011atok szenaigenye'nek beszerzeset a tulajdohos az alacsonyabb
fekvesii, szinton IgazgatOsagunkt61 b-erbevett kaszAlOkr6I oldja meg.
Ki110n kiemelendo a Jevendulas kezelese, mely a gytmolesoskent (inandula) torten
nyilvantartas ellenere —a feat emlitett juhokkal— legelteieses gyephaszhositas folyik, A.
taji ertekkrit szereplo manduias-levendulits mintegy 20 ha-os teruletet fenntartani
legeltetessei a legc,elravezetobb: az aliatok mivel az illoolajat tartalmaz6 levendulat
nern legelik k — korbetisztogatjAk a levendulabokrokat.
2. Pecselyi-medenee
A medence s elid kultdrtAj jellege folytan viszonylag sok sz6145- ill_ gyirmolcsos teruletet
tartaimaz, anielyek a delies kitettsegii domboldalakon helyezkednek el. Ezek felett.
Iigetes, tisztasokkal tarkitott gyepek vannak_
ezek a ktilonlegesen fajgazdag el6helyek a legeltetes hianya nelkul cserjesedriek, vugiil
beerasadnek. Jahokkal tdrtent5 legelte*siik termeszetvedelmi szempontbol indokolt
Jenne.
A tersegben a sajat kezelesben Osszesen mintegy 400 ha terriletet van, meiyek mozaikos
elhelyezkedesCiek es tObbnyire kis terilletCick. A medence aisObb fekvestl tcraletein
osszefuggO nagyobb gyep (kaszali5) tedlletek voitakoznak szintOkkal, illetve sasosnadasos vizes eloheiyekkel. F3izonyos vibes elohelyek specialis kezelest igenyelnek - , mely
egy kis tengelynyomassal rendelkez6 lal i fakaszayal tortenik eyi egyszeri kasthlassal. A
gdp Tihany sasos-nadas vines elohelyeit is kezeli. Az Igazgatasag falvak melletti
gyeptertileteit helybeli juhAszok ltal, iegeltetasel kezeli. A kaszalak szinten
teruletbedet iitjan szarvasmarha ill. lotarto telepek takarmanyigenyohez jaruinak hozza.
A terilleten saiat kezele-si bizis vkrhatoan hem kertil Idalakitisra, mivel ezt a terffletek
nagysaga es kezelesi sztiksegelte nem igenyli.
3. Kali-medence
Medenoejellege folytAn foldhasznalati mOdja hason16 a Pecselyi-medeneenez.
10zponti reze, a Kornyi-tó tersoge kb. 400 ha tisszeftigg6 gyeptertikt, dont6en 6.11ami
talajdonban. MeghatkozO, erd6foltokkal tarkitott gyepek helyezkednek el a Fekete-hegy
*OP:in (kb, 250 ha), szinten 6/1,vi-d talaidonban es term6zetvede/mi vagyonkezelesben.
A Salfold kOzsegben talalhatO Tenneszetvedehin Major elsosorban bemutatohely, az itt
elhelyezett Ellatok (bivaly, sztirke tnarha, racka) a major teriiletetiek es kbzvetlen
kornyezetenek (sza.raz uepek) gyepkezelesi feladatait latjak el. A gycpkezelest Yegz6
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5.113.1.ok .racka, sz,tirkt marha a Korriyi-t6 melietti gazdalkodisi centrumban nyernek
elhelyezest es az 6pUletekhez kapcsolOdo terilleteken vegeznek gyepkezelest.
A Kornyi-t6 t&segeinez kOzvotleniit kapcs016do, termeszeti 6rt6kei miatt kiemelt kezelt
Sasdi-retell szakagzos legeltetes modszerevel 2.4 (lb szbrke marha van kittelyezve teljes
lidegtartAssal. TapaszWataink szerint az ayen, idOszzkosan vizboritasta teruletek
hasznositasam kivloan alkalnias: a gyomok viragzisat megakad dlyozza (Solidago), a
D ad neinkivimatos elszaporodasit feTezi. A kezelest a tertneszetvedelmi monitotwas
efedra&-Lyeitot tliga6en lesz alkahntava a tobbi tertileten.
Egyeb sajat, nom legeitetessel hasznositott wit ietek (Sisdi-ret) a major
altatitiorninykiaic szenaiOsiyetkez jfaulnak hozzh..
A Ilidqq6 mennyiseg a Tapolcai-inedence berbeadott kaszaloterilieteired berleti dij
fejeben atalott szena it!. abrak ft rmajiban kcal beszerzesre.
Az Tgazgat_Oseg tmajorban kt. -)triplett gyepniiivelij gepsorral rendelkezik, melyrtek
beszerzeset a vines 616helyek killefinleges kezelesi igaiye indokolta. (Kis tenge1ynyomisii,
16cri5's traktur4inunkage,pek)
COI a Kornyi-t6 tnelletti juhbodalyok teijes beuzemelese, a kOrnyez6 tobb szAz ha
gyepteriitet Iegeltetese, Itt lesz az Igazgati5sig tenyesztesi bazisa. A sajat Allatok
"intervencios bevetec" a legettet ses kczelost igenyli5 teraletekre (Som16-tetO, MagasBalcony) inners fog tortenni.
Badacsony regio
A Tapoicai-medence az egykori rnelior cios murikAlatek clime -re is vines tertilet. Eszaki
terfiletein meg nagyobb a szantOk aranya, a Balaton fele haladva azonba_n idi5szakosan
vizboritott, kaszitiOkent hasznositott terntetek talglhatek. A tdrs6gben elentos a
Sotidago.--fert5zouseg, lc -Mot-Ibsen a balatoni fOnt alatti terUleteken, a sok felhagyott
kisparcelids szan ton.
Fontos megemliteni a kezelest nem igeny16, onfenatart6, faigazdag szikiagyepeket a
tamthegyek letoresein. A p1at6ik gyepjei netiez megkOzelithetaseglik miatt
mezOgazdasagilag nem, vagy alig hasinosf tottsk 6 11Iajdonviszonyukat tekintve ally i
tulajdonban
A regiobati kOzel ezer ha sajat vagyonkezelesa gyep intivelesi agban le v6 terUletet kezel
az Igazgatasag (ebbeil tobb szaz bektar egybefriggi5), ennek ellenere a Badacsony
regiabaa nincs sajar g4PkapacitAs.
Egyetlen IneghatAroz6 aliattart6 telep a Tapolcai Szdvetkezet kh. ezer ferelelyes
yArvasmarhatelepe. Az igazgatOsig sajat vagyorikezeieseben lev45 vines kaszalOi bead
fitjan ennek a telopnek a szenaigenyet fcdezik. A berleti dlj "fizetese" szdnalban ill.
szelnes takannanyban tartenik, mcly a salfOldi majorsagba
A kaszLiando terilietekre vizes jeiiegak mieAt esak kes6u lebet ramenni, ezert a
tem-reszervde!mi 5zempontboi indokolt kesoi kaszaias (harisvedclern, oreindeafelek
elviragz4sa stb.) kiilon szabalyozAs naiad is megtortenik.
A Hadacsouy ters6g gyepeinek berlovel nem ellatott tertileteit a Kali-medenee regio
traktur W-3a e.3 e3. It.0.5bbszbr ieriMett iszthasi ieladat. Az tgazgat.6sig Icx,zelEs .Ebe va36
,
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atkerilleskor az, ingatlanok jelentos resze nem volt kulttirallapotban, A Op altal vegzett
tisztit6.5 Wan tobb szaz ha vait kaszalisra alkalmassa.
Cel a vizes terlaletekre 1egela allatok (biyaly, magyar sztirke marha) regioba hozatbila,
5, Keszihelyi-hogys6g regio
J61 erdi5sOlt ‘Taltozatos domborz.atot e lajkepet mutate} tertlet, Gyepteraletek a tereg
e'szaki terilletein, a Varvtilgy-Zalaszant6-Vindornya-medence tengely Inman
helyezkednek el. Altalaban jel1emz6 raj uk a felhagyottsag, j elentos a gyomosodottsag.
A reglOhan jelenleg mindOsszesen 30 ha van az Igazgat6sag kezeleseben. E teriilet aktiv
kezelest neat igenyel, de vedelme termeszetveclelmi szempontb61 elsorenda fontossagU,
6. Kis-Balaton regio
A Ramsari Egyezrnenyben is szerepla nernzetkozi jelent6seggel biro terulet ket j61
elkftlOnitheto reszbol Ml. Az egyik az I-es, Iles vizvodelini rendszer nadas, saws
kozponti tertiletei, a masikat az ezeket ovez6 gyepek, szantok alkotjak.
A sajat vagyonkezelsti gyepteruietek nagysaga tobb, mint 1000 ha_
Salinellek tersegthben osszefuggOen 400 ha kepez kezelesi egyseget, a ber1O Altal
megval68itand6 tartozkod6hely, karamrendszer kialakitisa utan kezelesLik sziirke
marhaval tOrten6 legeltetes iltjan lest rriegoldva.
Sajet er6b61 megval6sitott gyepkezeles folyik Kapolnapusztan, a bivalyrezervitumban.
Ennek jelenlegi allatletszama (80 db hivaly, 24 db magyar sziirke marha)) a lehetseges,
fels6 hatar korul mozog, mivel a bernutathatbsag iniatt az allatoknak a telep kozeleben
kell maradniuk.
E terseghen sinesen sajat gepkapacitas, ezert az ilyen jellegti feladatokat jelenleg helyi
vallalkozo bevonfisaval oldja meg az Igazgatosag, bermunka igenybev6televel.
A . magya'r . sziirke inarha szaporulat tin6i riclegtartassal tertiletkezelesi feladatokat latnak
el Fenekpusnin, a Balaton partjan.
A regi6ban iij bizis kialakitasaval a sajat allatallomany tovabhi novelese sztikseges,
mivel az Tgazgatosag kezelesebe keralO gyeptertiletek a terseg drasztikusan leesi)kkent
allatallotuanya folytan kezeletlenill maradnak.
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