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szarvasmarha-tartas es legeltetes. A szarnosallat
letszAm csokkenese eat egy ideig nem ktivette, mert
intenziv allattarto telepek letestiltek, amelyek nem
hagyomanyos gyep tomegtakannanyra alaportak.
A gyepek szeilotelepitesre, beltertiletbe, zartkertbe
vonasra keriiltek, felparcellazodtak, beeptiltek, a part
mentieken mederiszap elhelyeze'sdre szolgalo
zagyterek letesilltek. A termeszetes partszakaszok
erosen megfogyatkortak, amire a 22/1998. (II. 13.)
sz. kormanyrendellet a Balaton es a parti zona
nadasainak vedelm6re had/yba Jepett.
Az 1013/1979. sz. hatarozat aItal rbgzitett, majd
1985-ben meidositott iidtiloterulet kOzigazgatasi
egys6geire nezve a kvazi-termeszetes novenyzettei
fedett tertiletek reszarilnya 1865 Os 1935 kozott
jelentosen csokkent, majd 1983-ban a part menti
telcpuieseken altalaban 0-10%, csak clvetve erte el
vagy haladta meg a 15%-at (p1. Keszthely, Kereszttir,
Tihany, Badacsany).
Az tij „Balaton-torveny" (2002) nem kedvez a
partkozeli termeszetes tertileteknek, a gyep fogalmat
is karlatozottan hasznalja. A 6. § artelmeben a
meglev6 zoldtettletek rinds hasznalati egysegbe nem
minosithetak at.
A tersegi szerkezeti tery a jellemzelen
mezogazdasagi tertileteken a szantok esokkenese
mellett a ra, legelo nOvekedesevel szarnol. Egyes
szantok gyepekke alakitasiival a bernutato,
ismeretterjeszto, tajfenntarta, illetve gazdasiigi cdiu
allattartas fejlesztese ajaniott. A tajfenntartas, taji
ertekek megorz6se, valamint azi
iont otts 015k
foglal kortatiisa
szempontjabOl
az
alottsagokhoz
igazodo
termeles,
igy
az
allatten yes ztes, a szoleszet-boraszat Os
gytimolcstermesztes tannogatasa. Azonban azt is
tudni kell, !logy okologiai zOnaval csak a kb. 1 km
szeles urbanizalt parti savtoi &Ire szamol, illetve a
Balaton-felvideki Nemzeti Park bemutato avezetere
belterulet-bOvitesi, mfivelesi ag-valtortatasi,
banyanyitasi tilalorn nines. A tery nagy vonalakban
rendelkezik, a toredekesen elofordula termeszeti
ertekeket — peldaul az altalunk vizsgalt Rives
terilleteket — az urbanizacios, funkcionalis zonakban
nem tudja kezelni. Megismerestiknek es a kezeIesi
tapasztalatoknak nagy jelentosege van fenntartasuk
es a szantoterilletek gyepekke alakftasa saran.
A kesztheIyi-fenekpusztai Balaton-part gyepeinek
fenntartisahoz evszazadokon at hozzatartozott a
legeltete's. MegszUntetese az utShbi aszalyos evtized
gyomosodashoz, cserjesedeshez vezetett. Jelentos
reszet Od616- Os strandterillette vagy zagytkre
alakftottak. A Balaton-felvideki Nemzeti Park 1999ben magyar szUrkemarba esordaval rnegkezdte a

OSSZEFOGLALAS
Fettekpu.zta'n. a Balaton egyik termeszetes rillapotaban
megmaradt partszak.asuin 1999-ben magyar szUrkernarha csorda
keridt elhelyezesre idegenforgabni es t.ermeszetvedelmi kezelesi
szempontb6l. A hdrom eyes tapasztalatok alamein a magyar
sziirkemarha legelesi sajatossagai, a legeljfio ter- es idobeli
hoz-zaferhet5seginek szabcilyo:cistival. gept kas:alcissal es a vidett
jail
fajok popuheciritnak egyedi vedelinevel kiegaszitve
alkalmazhat(51: a tajgaabilkoddsi es tertnelszetvMe1mi celok
nregvedrislAivciliart.
SUMMARY

Grasslands ht): mulitionaily part in the farming and land use
until the economical and life foram changes of last decades came
into existence. The pasturing has been prohibited along the shore
since 1969 and. parallel. the surface of natural shore-line habitats
have been diminished to a rate of 15 in average. The law of
reed-heft protection 1 99S.1 and the regional development plane
give snare chance Jar protection of the lake-bed-side grasslands.
Experimental habitat reconstruction and posturing started in
1 999 on the FenaptLyzia share which is a Ramshar bird-watch site
supervised by the reOmai nature consemaion authority. The
pasturing of Han galiall grey cattle (HGC,) was combined with
machinery hurl:•m* and personal care lc:ken on individuals and
colonic.) 1.1we.eds and threatened/protected plant species (dike.
The beneficial effect of management appeared a year later
already. By the feeding behaviour of HGC Sambucus ebulas,
A aemisia vulgar -is. Amarphu fraticosa has tut: been grazed; Urtica
choler'. Orionis spinosa and Cardiac,: acanthoides has some rime;
but the sprouts of Robinia pseudo-acacia. Schoenus nigricans,
Phragmites Eiustralis and Soltdago gigantea has been appreciated.
As fiir as protected plants the growing populations demonstrate
the suitability of grazing curd cutting combined Ivith special care
taken on their individuals or colonies, like Acorns' CLIIUMUS,
Daetylorhiza incarnaia. Orchis morio, a haillorci
paInstas. 0. coriophora, Oploys .vphegodes, Listera ovate,
Epipactis palustris. Spiranthes Allium carinatum.
Botrychium lunaria, Lathyrus palustris. Hydrocol)ie vrtlgart r.

BEVEZETES, CELKITUZES
A td 5774,5 km 2-nyi vizgyiijto teriileten nagy
jelentosege Os tortenelmi szerepe volt a gyepeknek.
Jelent6s resztiket hegy- es dombvideki kasza16,
legelo, telepitett vagy Oshonos artki-, lap- es
mocsarret, favesites kepezte. A mezogazciasagi
szerkezet-, a lakossiigi eletformavaltas, egyeb
gazdasagi Os tarsadalmi okok a gyepgazdalkodast
hatterhe szorlitattak.
Az 1043/69. sz. Mt. hatArozat erteirneben a part
menti telepiileseken megsztint a juhaszat, a
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tisztfto kaszalassal kombinalt legeltetest. A kezeles
mar a masodik evben eredmenyesnek bizonyult. 2002
oszen a nemzeti park igazgatosaga elszallittatta a
marhakat, csak a tisztftO kaszalas lehetosege maradt.

helyek vannak. 1986-ban a Kis-Balatoni Tajvedelmi
Korzet, 1997461 a Balaton-felvideki Nernzeti Park
rdsze
Az efso termeszetvddelmi beayatkozasok 1987ben Wrtentek: a Magyar Madartani Egyestilet Zalai
Helyi Csoportja a yedett n6Yenyfajok erdekeben
cserje-, aranyvessz6-, gyalogbodza- es iringe-irtasba,
acatolasba kezdett, es fokozatosan felterkepezte a
yedett es Yeszelyeztetett fajokat. 1999-ben kezdodott
el es 2002-ig tartott a 25-30 jOszagb61 4116 sztirke
marhaalIomany legeltetese szakaszos modszerrel,
villanypasztor settsegevel.
A 1. 1-6geltetest vegetacios idoszakon kiviiii
szarzOzas, viragg'st kOveto tisztito kaszalas, kdzi
cserje- es fairtas egeszitette Id. A yedett fajok egyedi
vddelmdre aveket, meghajiftott vessz6 burkolatot,
allomanyvedelmere Yillanykaramot alkalmaztak
ragas es tipras el Ien,
Afegelotertilet 'az evek soran folyamatosan b6ytilt
a maciargytirfa6 tabortO1 eszak es del fete egyarant. A
bOvitessel, legelakezelessel, fajvedelemmel
yalamennyi
kapcsolatos
teYekenyseget
jegyzOkonyveztek,
ugyanigy
a
populac i6k
letszancivaltozasat is. Az idoszakra stilyos
aszglyperiodus, a Balatonnak a parti zonara kihat6
ergs vizszintstillyedese j el lemz6.
A Yizsgalat soran reszletesen felmertiik a
legeltetessel erintett elohelyeket (Borhidi-Santha,
1999) ami kesobb tisszehasonlItasi alapul szolgal a
y al tozasok kbyetesere. A reszletes ismertetes
terjedelmi okok miatt nem lehetseges.

I. !cep: Balaton-parti legel6

1,-(ao 1: Pasture of Ferrikpuszta (Lake Balaton)

Celkittizestink az elOhelyek felmdrese a
tertilethasznalat ismeretdben, kOlonos tekintettel a
legeltetes es gyepapolas tapasztalataira, valamint
kezelesi javaslatok megfogalmazasa.
A TEROLET JELLEMZESE, VIZSGALATI
MoDSZEREK
A vizsgalt tertilet a keszthelyi Zalatour kemping
deli hataratol a Zala foly6ig hazodo parti say,
amelyet a nyugati oldalon a vastityonal valaszt el az
eredeti parti szinttal, illetve a tOmedernek a KisBalaton fele Inizodo tobbi reszdtal. A Csokak6i-patak
torkolati szakaszat61 eszakra az egyetemi
tangazrlasagi rack hazodtak, amelyeket a
Laposkoves partszakaszon elhelyezett szarvasmarha
nr1-ivendekteIep legelofij es szena ellatasat biztositotta.
A fiiallornanyt feltords es felftivetes nelktil, szerves4:i
ta Vilviszonyok
es mfitragyazassal, a
egysegesftesevel javitottak (Ecfcer, 1969). Az
tiszbal lo many itakarm anyozas at vi I lanykarammal,
szakaszosan e - savosan adagolo legehetessel
biztositottal (Szabo, 1969). A varosi szabad strandon
termeszetkOze1i nadas, magassas-, mocsarret,
pusztaret, 6geres, bokorflizes, mellette a ftivestelep
gYepkeZelesi kfserleti parcellai helyezkedtek el.
'Ezeket az 1979-es kozigazgatasi rendezest k6vet6en
feltoltiittek, kempingge afakftottak. A zagytertileten
masocIlagos frizbozot_es gyorrini5vdnyzet nott fel. Az
egyetem kezeleseben Ids terCiletek maradtak, amelyek
red ecsetpazsitos-reti csenkeszes, franciaperjes
aliomanyat ma is rendszeresen kaszaljak, a szenat
korbdlazassal takaritjak be.
A deli tertiletek 1983-ig meg tovabbrntik6dtek
teesz legel6kant, majd az alIattartas megsztinte utan a
magassis- es mocsarrite.k, homok pusztatetek,
sereveny- es rekettyeftizes melyedesekkel tarkftott
elohely egytittese leromlasnak indult. Helyenkent
visszatliyesed6 szant6k, kosarfonO ftiztelepek utani
gyomtengerek, bolygatott nadlerak6 es valogato

EREDNIENYEIC

Az elohelyi gazdagsag igen nagy. A retlege16'skala a fehertippanos mocsarret nedves
foltjaitOI a reti csenkeszes es red ecsetpazsitos
allomanyokon kereszttil a pelyhes zabflives
szalftivesekig illetve a barazdas csenkeszes
pusztaretekig vezet (Szabo-Botta-SzegIet, 1998). A
szubsztrat tipikus parti homokturzas, illetve homokos
part, amelyen a talajkepzades ki.116nb6z6 mertekben
elorehaladott, a torneder fele es egyes melyedesekben
nagyobb szervesanyag felhalrnoz6dassal
(thzegnyomok). A nadasok es rnagassasosok
zanajaban helyenkent keskeny- Cs szeleslevelti
gyekeny, Idpi szitty6, kalmos dllomanyok,
figyelhetak meg. Az Ambrus-kerti fas legelo a
puhafas ligeterdo maradvanya. Itt-ott kisebb
egeresek, tovis-cserjasek, erdosavok, Otszeli fasitasok
talalhatOk.
A zagyterek n6yenyzetet a esfrazas szamara
kedyez6 iszapfelszinre szezonalisan hullo magvak,
termesek, tovabba az Oledekkel kikertilo
propagulumok (szeporfto reszek) batarozzak meg:
elsosorban viszonylag fajszegeny, bolygatast jelzo,
nitrofrekvens ftizes es nadas allomanyok.
El hanyagoh, illegalis szemetlerak6 helyek, allergen
rephosz6roket (Salix) Cs polleneket termelnek
Allomanykezelessel, gondozgssal masodlagos
fuzligetekke alakithatok, amely az ildthotertileti
igenyeket a termeszetkozeli partszakaszokr61
elvonhatja (Szekeres, 2003).
26

GYEPGAZDALKODAS1 KOZLEMENYEK 2003/1
A korabban feljavftott es szakaszosan, savosan
adagolva legeltetett gyepek mararivanyai altalaban
fajszegenyek, a reti csenkesz, franciaperje
vezerfajoknak keves a kisereije, a nedves es mezofil
retek tagabb turokepessegii komponenseibol
tevodnek eissze. Az anyafti es a sarjil rendszeres
kaszalasa nem kedvez a vedett fajoknak. Pozitiv
szereptik a Balaton-part kornyezetallapotanak,
tajcsztetikal ertekenek fokozasaban rejlik (Szabo,
1980).

Poloskaszagii kosbor
Orchis coriophora:
2000-ben harom, 2002 jimiusaban het to viragzott,
2001-ben nem talaltuk. A toveket kikardzva yea& a
Iegelesi es taposasi karosodast6I.
Viteskosbor — Orchis miliraris: magas
aranyvesszei allomanyban, rekettyek alatt, helyenkent
bekakonttyal. Az aranyvesszOtol 2001 oszen
szaralzott felszineken hajtott ki 100-150 'Delany. A
teljes allornany 250-350 to.
Mocsari kosbor — Orchis taxiflora subsp.
palustris: 2002-ben Osssesen 20-140 t6. Legeles es
taposas ellen meghajlitott vesszokkel vedve.
Htisszinu ujjaskosbor — Dactylorhiza incarnata:
magassasos tarsulasban, de eleifordul a Iegelon,
valamint ssombeksasosban, A kassalas hatasara vagy
elmaradasa miatt a.2 allorrianynagysag latvanyosan
valtozhat. 2002-ben 400-450 to viragzott,
Kormos csite — Schoenus nigricans: 2002 vegere
az allomany degradalodott, nehany helyen teijesen
eItent, amelyhez a legeltetesen kiviil hozzajdrult a
csapadekhiany.
Kalmos Acorus calamus: a legela mely fekvesu
reszeben tomeges. A szUrkemarhalc nem legelik, ha a
taposasi kar sem jelentos, terjeszkedni fog.

A VEDETT NOvENYFAJOK EL6FORDULASA
A keszthelyi-fenekpusztai partszakaszon 27, ebb61 a

legeltetett tertileten 18 vedett noyenyfaj takilhatei.
Kis holdruta — Botrychium lunaria: homoki
gyepben, ahol a tarsuldsban agdrkosbor, pOkbangrfi es
oszi thzertekeres di. A vegetacios idein kiviii
legeltetik, Az dllomany jelentOsen csokkent a szaraz
ideijaras miatt.
Moesiri lednek Lathyrus palustris: a nadas es
a legelo kozOtti magassisoshan, kb. 30 m 2-es foltban
10-15 to fordul elo. 2002 marciusaban legeltettek,
azevben virago peldany nem volt.
Gaz16 — Hydrocotyle vulgaris: 2000-ben 3 sasosrekettyes melyedesben volt. A hosszan tart6
csapadekhiany, a legelos es a villanykaram aIatti
kassaIas miatt az allonaany egy resze eltiint,
Arokviriig
Samolus valerandi: kissaradt
itat6godor csupasz talajfelszinen elt par, nehriny
leveles egyed. Az eiaiely kiszaradt.
Szarvashagyma — Mellon carinatum: a legeltetes
miatt 2001-ben csak egyetlen viragzo tovet sikeriilt_
fel Wen i. 2002 fcbruai aban a feltetclezett
termiThelyen 50-70 m el lett keritvc
villanykarammal,
Kardos madarsisak — Cephalanthera longifolia:
6 p61dany talalhat6 a legeltetett terlileten,
M oesA ri nosztifii Epipactis palustris: 1999-ben
3 kisebb foltban tenyessett. 2000-ben az allotnany 35
n1 2-nyi volt. 2001-ben 5 m2 bolt a legeltetes
kovetkesteben mcgsemmistilt.
Szeleslevelii noszofii
Epipactis helleborine:
jelentos taposas miatt 2002-ben rejt6zkodott,
Bekakonty — Listera ova= eleinyOs volt a
szarztizas 2001, decembereben, majd a februdri ttis,
amely lehetove tette a legeltetest, mert a naddepeikat
es Solidago korokat megsemmisitette. A faj viszont
nennttiri a taposast es ragast.
Oszi filzertekercs
Spiranthes spiralis: a kis
holdrutas legelon. Legkozelebbi ismert ielohelye
&Ire 2 km-re van, ahol tifibbszazas nagysagrendrOl
szaz ala csokkent egyedszama.
Pokbango
Ophrys sphegodes: 2000-ben 24
(ebbol 13 viragzott), 2001-ben 60 (33 viragzott),
2002-ben 120 to (69 viragzott), 2002 november
vegen 133 to. A terillet a thlevelek megjelenesetbl a
magerIelesig (jtiliusig) ki van zarva a legeltetesbol.
Az allomanynovekedes feltetelezhetoen ennek
kOszOnheto. A tartos novenyboritas a feltehetoen
gumOkarositt6 mezei pocok ssaporodasanak kedvez.
A ga rk osb or —
Orchis morio: pusztareti
allomanyban szorvanyosan.

A MAGYAR SZORICEMARHA LEGELESI
SAJATOSSAGAI
361 megfigyelhet6 a szurkemarha
irodalomban
is olvashat6 (Kelemen et al., 1997) — szelektiv hatisa
a gyepre. A joszag egyaltalan nem, vagy aliglegeli le
a degradahsagra utalo, zavarasttirO gyalogbodzat
(Sambucus ehulus), a fekete iirmot (Artemisia
vulgaris) es a gyalogakacot (Amorpha fruticosa). Az
else) izben a tertiletre erkezett jOszagok eleinte meg
eIfogyasztottak a nagy csalant (Urtica dioica),
amihez kesObb egyszer sem nyuItak, Nem legelik a
szirreis legagyomokat, de a tovises iglice (Ononis
spinosa) kassdlds utani puha sarjait, valamint az
6tszeli bogancsot (Carduus acanthoides) alkalmilag
igen. Nem legelt nedves elohelyekhez kotodo fajok a
borzas fiizike (Epitobitun hirsutum), a kozonseges
lizinka (Lysimachia vulgaris), a 1.611 ftizeny (Lythrum
salicaria), as orvosi ziliz (Althaea officinalis). A
szarazabb tertileten el6fordul6 nem legelt fajok, pl. a
herehurafa (Trifolium arvense),
a pas z t inak
(Pastinaca saliva), a magyar imoia (Centaurea
pannonica), a magyar szegfii (Dianthus pontederae
subsp. giganreiformis). A ftifeiek kdzi11 alig legelik a
siska nadtippant (Calamagrostis epigeios). A nem
legelt novenyek kozifitt vedett fajok is vannak:
kalmos (Acorus calamus), vit6zkosbor (Orchis
militaris) Os Hsszinti ujjaskosbor (Dactylorhiza
incarnata).
A sziirkemarhak nehany fajt ktilonosen
kedvelnek, pl. a feller akac (Robinia pseudoacacia), a
kormos csate (Shoenus nigricans), a nad (Phragmites
australis) fatal hajtasait. A magas aranyvesszOt
(Solidago gigantea) eIseisorban tavasszal legelik. A
friss hajtasokat a szarzrjzott teriileten is szlvesen
eszik, folyamatosan lecsfpik a hajtascsficsokat, de
viragzasban nem kedvelik. A tapasztaltak szerint a
gyepred ilyen modon val6 kissoritasa eredmenyes.
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taplAlkozassal eleget fogyaszt, es felesieges tiprdssal
nem terheti a legelot,
A gyepek feltores nelkiili javitalsa, ami
tapanyagtobblet beviteh jelent a termesfokozas
erclekeben, taIhaladott, sot terrneszebiedelmi
szempontbol es kornyezetvedelmi kbvetkezmenyei
(vizmozgassal kimosod6 dsvdnyi tdpanyagok) miatt
sem tarthato. A fiives tertiletek megtartasdnak,
szukcesszioja I assitAs Anak alapfeltetele a
tapanyagtobbiet elidvoIltasa es bevitelenek
megakaddlyozdsa, az egyiitt jaro mersekelt
bolygatAssal

Az
eredrnenyeket
az
aszalyos
iclojards
befolyasolta. A legeltetes, kasads hatasa az
dItalanos osszefiiggeseken till a fajok eletforma- es
strategia-hpusainak megfeleloen ervenyesill az
Allorndnydinamikaban. A sajatossagok azonban egy
legehetesi rendszerben jol ervenyesithetok.
A szakaszos Iegeltetes termeszetvedeimi elonyei
a kfserleti terilleten bebizonyosodtak. Erdemes lenne
a savosan adagol6 .legeltetesnek azt az elonyet
ervenyesiteni — a tobbi termeszetvedelmi modszerrel
kombindlva hogy a Iegela josz..ag 5-6 oral intenziv
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