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Bevezetes
Az Eszak-rnagyarorszagi-ki5zephegyseg egyik, botanikai szempontbol, kevesse
isrnert kistajcsoportja a Saj6 folyotol nagyjabol az Aggteleki Nemzeti Park f6
tombjenek deli hatardig terjed6 Borsodi-dombsag, amely ket kistajb(51: a Saj(5volgyb61 es a Putnoki-dombsagbol all (Marosi es ornogyi 1990). Ez utObbi
tertiletet, 'even a tortene1rni GOrnOr-Kis-l -lont varn-iegye deli resze, a
hely-beliek De1-GOmOmek is nevezik.
A teralet termeszeti adottsagai egyarant kedveznek az erd6- es a Iege16gazclalkodasnak, valamint a szantofoldi novenytermesztesnek es a kevesbe
ho-igenyes, nern fagyerzekeny kerteszeti kultaraknak. A szantakon fokent
burgonyat, ka'posztafeleket, babot terrnesztenek. A gabonafelek kozal jellemz6
a zah, az arpa es a kukorica. A rnegfeleli5 vetesszerkezet a biolOgiai es tajkepi
viltozatossag mellett a talajer6 rnegtartasa es az eroziO elkerillese vegett is
fontos. A terseg foldbasznalatat jelenleg leginkabb a gyep es az erdi5
mtivelesmOidok jellernzik. A szantott teriiletek atlagosan 10 %-ot tesznek
helyenk6nt ennel is kevesebbet. A terWet clont6 resze (are_nyaban 80 szazalek
felett) termeszetes vagy termeszetkozeli allapotokra utal.
A telepulesek megjelenesevel es fejl6desevel a terulet erd5segeinek
kiterjed6se csol<kent, es fokozatosan atalakult a novenytermesztes, allattenyeszt6s, ret 7 Cs. legel6gazdalkodas tereve, s ez altal az eredeti vegetei6 fragmen`-itadott—E folyarnat azonban lehet6ve tette ujabb tarsulasok kialakulasat es a
sokszintiseg niivekedeset is. A manapsag mar sokszor a termeszetes vegetacio
3atols6. .61.!5helyeinek szamito tide kaszaloretek, leit6sztyepek es a — ma mar
sale helYcitt felhagyott sz616k es gyilmOlcsi5siik is mind az emberi tevekenysgek revery alakultak lei.
evekben a Borsodi-medence neliezipari fejlesztese nyoman
Iakosainak jelentos resze a banya- es ipari kozporitokba vanclorp '.t]. 1.:R411.1-11) terialeten felliagytak a hagyomanyos kisparcellas mez6gazdalkod4341,:'11
..,, A, .4 at-11 omany cs8kkenese rniatt pedig a kaszalok Cs legelok egy
re'''z ..t.1541.11agytak. A felhagyott szantok a felhagyas ota eltelt idi5t51 fugg6en
elek eserjesednek,
.. sz:u1c.0:1 .14, • ld_iliinbOz6 stadiumaban vannak: az erd6sz
• 791j.' 4:6 zek spontan beerd6stilnek. A patak menti neclyes_.ret.ke_n...nehany
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heiyen sajnalatos rnOdon a invaziOs gyo -moic is terjecinek. A rnd•elt e s
rnviszonyagertlhcmozaikseTlydjgftea-r -e_.
stets novenytalcara u be Ii terhaditasat a felagyott teraleten. es a visszag ve _l
pegedes eredra6nyekent ertekes fajokat rejt6 masodlagos lejtc5szty -epek jottek :
letr.Enaszivyo,fltherkAnadigyosremaht_:‘3
nak, mint pi, a herbiciderzekeny arehaeophyton Agrosternma githago.
kent a eseres tblayesekben a QUercus cerris, a ,girtyanos tolgyesekbest a Car_
pints betulus •alt majcinern egyeduralkoda falajja. Sajn61a.tos mOdra egyes he_
lyeken megjetentek a telepitett erdei-, feketefenyo"- es v3rbs tolgy allon -6nyDk is.
A teruletr61 1999 tavasza ota felfeclezett s feljegyzett ru5venyfajok kozott
a magyar flOrjxa egy, az Eszalci-koz6phegysez Natricurvi flbravid6kre, a Tornai-karszt gornense) flOraAr-iiisra es a Putnold-clorribsag kista) fh5rajara nezve
thhb uj adat taalhati5 (Penicsza es Sornlyay 1999, Penksza e Malatinszky 2001,
Malatinszky es Penksza 2002).
A fajnevek Simon (2000) nornenklaturAjat koveteik.

Eredmenyek
A Del-gOrnOri jelenieg is alkalmazott mez5gazdasagi raivelesi mOdok soran
fenntartott terbletelc, rne)yelc a tersegben el5fordul6 vedctt, ritka novenyajok
ei6hayeinek rnego'rzaset, fenntartasat szolgaljak a kovetkeza:

Kaszillak
DO-Gornor dombvidekenek ket f6 vafolyasa a Sz -uh.a- es a CsOrg5s-pa-tak, A
patakok menti kasziloreteket tobb evszazacidal ezelott alakftottak ki, es azata
folyamatosan kaszalja, fgy a novenyzetuk napjainkra anal-165sta'. modsarretek,
atakparti mag_a.skprOsok, lapi zsombekosok es nem zsombekoli5 rnagassasretel
&I.aladtazelcen az eirthelyeken megjelen5 niivenytani ertefek a Szutiapatak rnenten .Alsoszuha, Daveny es Jakfalva korny6ken a anguisorba
officinalis, angulosurn, Orchis laxiflora subsp. elegans, Dactyloriaiza
incarnata, iris sibirica, Carex buekii es C, eespitosa; ZAdorfalva, Con -b5rszals
Kelemer hataraban az hula belenium; ubogy es Ragaly kozott pedig
Eriophonsm artgustifolium, E. latifoliurn, Sanguisorba officinalis es Carex
cespitosa. Ezeket az eliThelyeket a hagyornAnyos kaszAids tartja fenn, artily
near tOrni5riti a talajt es iehetdve teszi a novenyek generatv szaporodasat is.
A rendszeres kaszal6s felagyisa eset6n nehany evtized matt visszaerd6sulnenek e teruletek, elveszitve leg.f5bb termeszetvecleIrni ettekeiket. Veszelyeztetd tenyez6k rneg a taposas, a legeltetes, a feltores, a kiszaritas, a traiviii
gr)M_zas es a szermyezesek. Pontos, bogy a kaszalas erintse a retfoltokon
a clegradalt, csa)anos-aranyvessz5s teraleteicet is A lekaszait sierra nern maradhat a teri.ileten., mere tovabbi pon -losocUst okoz.
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A dombsag franciaperjes kaszalloretiejn es veres csenkeszes retjein
helyenkent megjelen6 vedett novenyfajok az Orchis mono es az Ornithogalurn
pyramidale.

Legeidk
Sok helyen a gyepet a rendszeres legeltetes (els5sorban jub) tartotta fenn,
amelynek rnegsz -Cinesevel felgyorsult a cserjesedes. A domboldalakon az
erdeisalesben nagyreszt Carpinus betulus, valarnint szarnos cserjefaj (Crataegus
spp., Rosa spp., Prunus spinosa) vest reszt. E folyamat eredmenyekent
rnozaikos, vaitozatos gyepes-eserjes-fas kornplex -umok alakulhatnak ki. A legel6k
fenntartasahoz tehat rendszeres legeltetesre van sziikseg, azonban nem
minclegy, bogy milyen es rnennyi allattal, mikor es mermyi ideig: a Iegeltetes
modjat a regi (nern a nagyzerni, hanern a XX. szazad eleji) gyakorlat alapjan
kell kialakilani, az allatok legel6re hajtasi avonalinak gondos kijelolesevel es
a taposas, a szelektiv legeles es a trag -yazas hatasainak merlegelesevel. Az
allatok altali ragas, a pasztor sztiros gyomokat kiszurkala botja (illetve az evenkenti rendszeres, tavaszi regelaisztita.'s, amikor a gazdak kivonultak a legel5kre
es eltavolitottak a felnovc5 eserjeket) es az alkalmankenti egetes evszazadokon
at fenntartotta e gyepteraleteket.
Alsoszuha, Doveny es Szuhaf6 ki5myeken tajkepileg szep borOkAs legeldke_t_
talalunk: keliemetlen fze es sziltros levelci miatt az allatok elkerultek a
bori5kakat, ezert azok a legeltetett tertileteken. Del-Gi5morben tobb helyen
megjelennek.

Extenziv milvetesli gyiimoicsosok
Szinte minden falu kOrDy6ken talalunk extenziven rntivelt gyurnolcsiisoket,
benntik szarntalan hagyornanyos gytimelesfalajtat (pl. gOmbri nyakas szilva,
sarga besztercei-, cukorszilva stb.) vegvesen, valtozatos koreloszlasban. A fak
koronaalakjanak es tag terallasanak kOszonhet6en a sorkozeiket kaszalakent
hasznositjak.. A hagyomanyos thjfajtak Jo alkalmazkodO kepessegtlek, a betegsegekkel szemben ellenalloak, igy nem igenyelnek ktillini5sebb apolast, es a
kOzelji5v6ben az okologiai ga.zdalkodas, bioterrnek-el6allitas f6 alanyai lehetnek.
Termesiik mennyisege ugyan nern eri el a modern fajtaket, fziik azonban
eltilmulja azoket. A gYorriosodas es az erOzio minimdlis az allomanyaikban.
z ilyen gyiirnoicsi5sok gyepet egykor rendszeresen kaszaitak, igy ketta's
hasznositasban termeltek meg a teli szalastakarmany jelent6s tOmeget es a
gYilm5lcsot, s elinegitettek egy termeszetkozeii eli5hely kialakt.ilasat, otthont
adva szArnos vedett nOvenyfajnak (Orchis tridentata, 0. purpurea, 0. mono,
Polygala major), illetve ritka lepke- es szocskefajok taplalekniivenyeinek. Az
odvas fak szimos enekesmadarnak, esetenkent baglyoknak nytijtanak
i bilvobelyet. A sz66ket es a gyaini5lcsiisoket koriilvev6 sovenyek
hbokrai
okra (Sambucus nigra, Rubus caesius, R idaeus, Corylus aye-liana, Prunes
-
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spinosa, Crataegus spp., Rosa spp.) az enekesmadarak fontos tapigicozo,
Sajn6.1a.tos rnadon az allatallornany csokkeuese es a falvak elnepteieu ed6
ko-vetkezteben az ilyen teraletek fogyatkoznak, cserjesednek, esetleg a regl
A mennyisegi,tajfikmoderngylOtcsfajkv&eltuidonsk.
hetyett a min6segi tenneles es a szelicl turizmus el6terbe kerffiesevel remek
het5leg e gazdalkothisi mod nepszerasege is novekecini fog.
Extenziv naniak, mozaikos agrarelohelyek
Del-Gornor nehany kozsege (elsb-sorban a Orni5rsz 4- 51,5si dikofatu) gyenge ter-.
adottsagil teriiietein lelbettl fel nbvenyved6szer- es rnfitragyafelhasznalasto} nag)ir6szt mentes extenzfv szant6k, arnelyek tertneszetvedelmi
erteket is kepviselnek tobb ritka, szdrvanyos gyornnovenyfaj (Agrosternnaa
githago, I3ifora radiasIs, Conringia oriental's, Ca_burn tricornutum, Eapistrun i
pern)ilykt,sazgoernpibOsjlt6kegymadrfajok (pl. fogoly) mened6keikTnt. Az urn. kisparcellas intiveies el6heiyein
(els5sorban GOrnibrszi516s, Kelemer, AlsOszuha, Doveny fakfalva kOrnyeken)
a rnez5gazdasagi kartev6k fogyasztOinak faj gaz cla.g saga javal nagyobb, mint a
nagytablis rnilveles ali es5 teruleteken. A kalonbOz5 mtivelesmOdfi terCiletek
koze felhagyott pareeIlak ekel5d.nek, A Ids tiblameret es a mozaikos agrare15helyek fenntartasa tehat azok ca./kepi valtozatossagot biztosit6 es kultfIrtOrteneti
hagyornanyik-z5 jellege mellett termeszetvedelnii szernpontbi5) is fontos.

sees
A Putnoki-dornbsag kaszilardtiedu es iegel6in a tenneszetes szukcesszio
fcilyamatakent elkezd6dOtt a beerdeisilles. Evszazadokon keresztal a reteken legeitetes es rendszeres kaszalAs folyt a XX. szaza.d kOzepeig. A rendszeres
ernberi es 'anti jeleniet matt a szukcesszi6 folyamata nern tuclott megindulni,
hiszen a megjelen6 fa- es serjecsernetelet a lagyszarfialckal egyiltt lekaszatak,
ilietve az allatok lelegeltek vagy letapostak. A gyepek sorsit alapvet6en meghatarozza kitettsega, a 1eiti5 hajlissz6ge az erozio szernpontjal(51) es a
nbvenyboritottsag, amely befolyasolja a talaj vizhaztartasat. ka_szaloreteken
jelentkezo veszelyforrasok a termeszetes szukcesszios s helyenkent az erOziOs
folyarnatok mellett a nem inegfeleli5 iMporitban vegzett kaszalasolc, a taposAs,
esetiegesen a viragsecles es az illegal's szernetierakas. A terrn6szetvedelyni
beavatkozasok csakis egyadileg, a terulet adottsagainak es a rneg5rzendi5 rtekeknek megfeleliSen tiktenhetnek,
E.,"rdernes Jenne egesz Del-Gornort vedelem ala helve zii tajkepi, noveny- €s
Allattani, valamint neprajzi ertetzei, •tetrneszetkOzeli gazdalkoclasi emiekei rniatt,
hiszen termeszetessegevel, emberleptelAsegevei, apr6 falvaival, szeild &rub46

jaiv-al, sz
erl t ivel melta szinhelye lehetne egy njszenl, a m a r4giekhez
visszanytilo tajgazdalkodisi rnintaprogramnak. A nehany szaz felcces leis fafvalc
termeszetkozeli eletmodu, helyenkent a fenntartha.t6 gazdalkocias es eletvitel
szep peldajat nyiljto lakossagaval egyiitt tehetik vonzova a gouriori dombvidaet nemesak a bota_nikusok es termeszetved5k, harem az ingerszegeny
varosi eletmadhOl kitorni kivanO atiagember szamara is.
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