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TERMIESZETES SZAKASZHATAROLAS LEHETOSEGEI
TISZANTIDLI EXTENZiV JUIELEGELOKON
Csizi istwin

Summary
We have examined the adaptability of tree belts as paddock fencing consisting of
different kinds of tree species on the extensive sheep pasture of the Research Institute of
Debrecen in Karcag. The experimentation stated in 1989. The based results of the 10 year - long observation and the capacity of adaptability to ecological conditions were
taken a function of tree belts in practise. On the basis of our results the most effective
result were achieved by the combinations of Alaeagnus angustifolia. Dice to its
aesthetical role, the tree belts improved the development of landscape and the
agricultural environment,
Bevezetes
A kOzep-tiszai tersegben a foly6szabalyozasok titan, a mezogazdasag befterjesse
valasaval a gyepek tobbnyire a 1egkedvezatlenebb adottsagii szikes tertiletekre szorultak
vissza. Ezeken a jelenleg is viszonylag nagy kiterjedesii, szakaszhatar nelkith,
t61nyomareszt extenziv gyepeken a szabadlegeltetes van elterjedve, els6sorban juhokkal.
A jvhlegelok bekeritesenek, a szakaszos legeltetesnek egyre sargetobb fo -ntossagara
tobb szerz6 felhivja a figye]niet (DER-VWCZEFFY, 1993), (JAVOR, 1998), (VERESS,
1998).
A gyepeken letesitett erdosavok, fasorok kedvezo hatassa1 vannak a gyep
mikroklimajkra, inert kiiionben a szel szarit6 hatasAnak senuni sera fillja atja a fatlan
alfoldi ronan (BASKAY-TOTH, 1962).
A fentiek figyelembev6televel, a regi6 saratos okoI6giai viszonyai kozott vizsgaltuk
annak lehetoseget, hogy szikes talaju extenziv juh1egelti prisztris fasitiLsaval hogyan
alakithato at a tenneszetes gyepteralet nyitottsaga, es a fakb61, eseljekb61 all6 savok
mik6nt tollik be szerepukei mint lege16-szakaszhatirok.
,

Anyag '6s modszer
LegelOszakaszolas celjab61 fa- es eserjefajokb61 alto pasztakkal osztottuk fel a DE
Kareali. Ki4at6iritezejAnek,e)i-tenziv juhleol6jet 1989-ben. Tab, kortak a terilleten
6shonos faj, pl. a koesanytaian to1g (Querqus robur) a molt szazad tita megvaltozott
tikologiai viszonyok (csapad6ke1oszlAs, misodlagos szikesedes, stb.) es a rendszeres
nagymetvii vadkar irnatt csak foltokban tudott megtelepedni, szakaszhatarcia szerepet
nern tudott betOlieni.
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Az 1989-99 kOzOtti kiserleti idOtartarnresz alatt eredmenyesen me gtelepedett
fapasztatipusckezelesek‘ a kOvetkezOk:
1. Elaeagnus angustifolia
2. Rosa canina
3. Elaeagnus angustifolia + Rosa canina
4. Ulmus campestris + EIaeagnus angustifolia + Rosa canina
gfincnayL,
A vizsalatl leriile61(0116v
— A tertilet tengerszint feletti magassaga 81 El
— Az 50 eves csapadOkatla_g 527 mm,
— A teitlet taiai a sztyeppesedo reti szolonyec.
— Az altalunk is megmilvelt 0-20 cm talajreteg telepiteskori vizsgalatat a Kutat6intezet
laboratoriuma vegezte: pH(KC1): 5,9, KA: 58, yi : 22,7, Osszes sOtart, %: 0,1, Hu%:
2.,7.
- A teruleten Festuca pseudovina asszociaci6, Acbillea - Inula - szubasszocialciO
talalhato, tehat a fitoconorogiai szikosztalyozas szerint 11. osztalyil szikes talaj
(MAGYAR, 1961).

A telex its
Kije101tak a lege16 szeleit, kovetve a hatarpasztat, majd a bels6 fapasztahalazatot. A
PtispOkladanyi Erdeszeti Ku tatoallomas titrrmtatasait kOvetve 8 m szeles savban a pAsztak
helyet a telepitest megeli5z6 evben felszantottuk es egysegesen 2 tiha lignites gipsz
talajjavIto anyagot munkaltunk be. Ezutan 5 m szeles bakhatakat k -epezttink a termoreteg
vastagitasa eeljabed es azert, hogy az tiltetend6 fak ti5vere ne folyion oda tavaszonkent a
sOs belviz. Az igy kialakitort es gyommentesen tartott bakhatakba 1989 Osz.ht
veietlenszethen elhelyezett 100 m hosszil szakaszokban 4 sorban, 1x1 m sor- es
tOtavolsagra, bosegesen bei5ntOzNe 'Wok eltelepitve a faesemetek kezelesenkent.
1990 tavaszin a hajtAsnovekedes serkentese vegett a esemetek Ober' vissza lettek
rnetszve. Plusz ontbzesben es tapanyagellatasban a fapasztak a telepites ota nem
reszestiltek.
A falajok kivalasztSsat es a telepftes menetet GRUBER (1962), GYARFAS (1921)
es HARASZTI (1977) munkai alapjan vegeztiik.
1993461 kezdodoen a te1epitett pasztak szakaszhatarkent szerepeltek juhok
legeltetesenel. Ekkor a nOvenymagassig mereset, mely szakaszhatarolasi es szavedelmi
szempontbol is fontos tehnyez15, telepitesi kombinacionkent tiz veletlenszeraen
kivalasztott ismetlesben vegezttik el, majd inegismetelttik a mereseket 1997-ben es 99ben, minder esetben augusztus hOnapban.
Feljegyzeseket vogeztank a vadkarr61, a fak, eserjek regeneral6dO kepesseghlil, a
nOvenyek alkalmazkod6 kepessegerol.
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Eredmenyek
A. szakaszhatarknt alkalmazott fa- es cserjetelepit6si kombinicii5k n6venytnagassdgi
mereseit az 1, tdblazat foglalja tissze.
Pasztatelepitesi kombinacitik novenpnagassigi ertekei
1. kibitizat
Telepit6si kornbiniciok
((ezelesek)

1 . Elaea•nus an ustifolia
2, Rosa Canilla
3. Elaeagnus angustifolia
+ Rosa canina
4. Ulmus campe5tris +
Elaeagnus angustifolia
+ Rosa canina

1993
X
1,65
1,18
1,57

S
0,42
0,51
0,48

3,12

0,95

.ssd , m
Pasztairstg
1997
X
S
3,22
0,81
0,63
1,61
3,15
0,67

6,45

1,87

_
1999
X
4,36
1,52
4,21

s
1,19
0,71
0,97

7,41

2,91

A kezeleseknel kapott ertekeket paronkent t probaval hasonlitottuk ossze. Az 1. es 3,
kezele. sek kortitt szignifikans kulonbseget item talaltunk, a tobbi kezele.s eredmenye
kOzOtt igazolhato ktilonbseg van, Az egyes kezeUs.ekne, kapott ertekek 6sszhangban
vannak a gyakorlati teljegyzeseirikkel:
• Az 1. kezelesnel vizsgalt n6venyfaj kirtin6en alkalmazkodott a termohely okolOgiai
viszonyaihoz, nagyon j6 a tegeneral6d6 kepessege a vadkdrral szemhen. Ugyanakkor
felkopas.zodas figyelhet6 meg, amely estikkcnti a szakaszhatirrolasra vala
alkalmassfigot.
• A 2_ kezelesnei m6rtiik a )egalacsonyabb magassagi 6rtekeket, a nbvekedesi (item
lelassult, ami a cserjefaj korai el regedesevel magya,razhat6, Vadkkrt nem
tapasztaltunk.
• A 3. kezelesnel alkalmazott telepftesi k -ombin#ci6 egyesitette az 1. es 2. kezel4s
nOverwfajainak kedvez6 tulajdonsttgait, kiserletankben a legkiCain6bben bevkit mint
szakaszhatar016.
• A 4. kezelesnel kaptuk a legnagyobb magassagi kozepertekeket (1999-ben 7,41 m),
amelynek a szav&lelemben van meghatarozo szerepe. A savalkoti novenyek kozill a
ptisztaszil (Ulmus campestris) eseteben a telepites elsa eveiben helyenk6nt jelentos
vadkirtetelt tapasztaltunk, de a tarsitott sztir6s cserjefajok betoltOttek a hezagokat.
Minden telepiteskombinki6 eseten megfigyelhet6 volt, bogy a nOvenyfajok Men
kovettek a talajmin6seg valtozasat, fokozatosan egy "616 raggvenyt" alkottak.
Ktivetkeztetesek
Velemenyank szerint egy taikepbe hannonikusan illeszkedo, hatekonyabban
hasznosithat.6 takatmanyterm6 teralet kialakititsat kezdtilk meg. Ugyanis amint NAGYPET6 (1996) kifejtik: "A rnai videkkep kialakitasiiban nagy szerephez juthat a szazados
tajkep megorzese, illetve visszaallitasa." Ebben a tersegben az eredeti osi tajkep a ligetes
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puszta volt (erddis sztyep). A ligetes puszta tajkepi szerep6t erOsitik meg BALOGH et al.
(1993), alcilc szerint az alfoldi fasitasokat nern elsosorban mint faanyag forrasokat bell
hanem az agrarkoniyezetbe illeszke45, annak termesztesi feltetelei javiiksit,
fenntartasat elosegito, kiegeszito elenikent, valamint az esztetilcus taj kialakitojak6nt,
fejleszt6jekent
Osszefoglalas
Vizsgalatokat vegezaink killonbdizo
fa- es
cserjefajokbal
61115
pasztak
szakaszhatirolakent valo aIkalniazhattiskgarol a DE Karcagi Kutatointezetenek extenziv
jublegeleijen 1989-ben beallitott 1.1zemi kiserlet kereten bel(11. A vizsgalati eredmenyek es
a meglevo" tizeves fizemi tapasztalatok alapjah, az okologiat viszonyokhoz valo
alkalmazkodO-, valarnint a vadkarral szembeni regeneralodo kepesseg fliggvenyeben
ertekeitiik a gyakorlat szaninra legperspektivikusabb pasztatipusokat. Tapa.sztalataink
alapjan a legkedvezObb eredmenyeket az Alaeagnus angustifolia kombin cioi adtak. A
pastas legelolasitas esztetikai szerepenel fogva is hozzajarulhat a taj- es az
agrarkornyezet fejlesztesthez.
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