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A GYEPEK TERMESZETVEDELMI JELENTOSEGE
Kirpetti Laszlo
Summary
Hungaiian grassy habitats are, biologically speaking, extremely diverse. One quarter of
protected plants and half of the especially protected animals are connected to grass.•
lands. They live here, breed here and get their food here. Many factors endanger grassy
habitats, especially termination, foresting and the proliferation of so-called foreign invasion plants, The reconstruction of the habitats has started on the nearly 90,000 ha of
grassland that has been connected to the national park, this is especially true of the alkaline, sandy and loess steppes.
osszefoglalas
A magyarorszagi ftives 616helyek kientelked6en magas bic logiai sokfeleseguek. A yeden niivenyek 3-e, a vedett es fokozottan vedett allatok fele kt5t6dik gyeptarsulasokhoz.
itt el, es szaporodik, itt szerzi be taplCilekAt. A fihros el Ohelyeket sok tenyez6 veszeIyezteti, kiilonoscn a iitegsztinietes, valamint a beerdostiles, ill. klegenbEil szialnazO
nOvenYek elszaporodisa A nemzeti parkokhoz kertilt mintegy 90 000 ha
gyepter-aleten tnegkezdodOtt az 6161 -tetyek -rekortstrukeaia, kulitoOstn jellemz6 ez,
szikes, a hcimok- es losz pusztakon.
Valoe miert ke11 egy nemzeti parknak gyepgazdilkodassal is foglalkoznia nalunk? tVlieft nem eleg a vedeIerri biztositasa, mint sok nyugat-eur6pai, alpesi—ntagashegysegi,
sztyeppei, szavannai sib, szamunkra egzotikns nemzeti park eseteben?
A vdlasz minderre csak az lehet, hogy a hazai terateszetvedelern a Kkrpat-ntedence
unikalis biolOgiai sokfelesegii gyeptertileteinek orzoje, amelyek tobbnyire inOsodlagos
tarsulaskent a tobb evszazaddal f6vezreddel/ ezelotti erd6irtasok, rendszeres legeltetesek
es kaszfildsok, ket-biromnyomasos gazdalkodas, ugarolas, leogetes ill, a mintegy 300
visszatekinto vizrendezes es folyamszabalyozasi rnunkak folytan lottek letre. NOvenytarsulasaikra jellemz6 valamifele rendszeresen elvegzett nmrika ill. \Tegbeinent
kultilrhatas, s ha ezek megs zUn
" ' nek, kimaradnak a bekovetkez6 szukcesszionalis viltozisok t6tgatiyre a veAelem, a konzervaci6biologioi eel eierise ellen hatnak. A cserjesedes, a beerdOstiles folyamatai mellett- .tajidcgen, invaziv novenyfajok tOmeges
megjelenese 'es hOditasa tellesen atalakithatja vedett tajokban gazdag gyeptarsulasainkat. F veszelyek elharitasa passziv, jogi-vedelrni eszkozOkkel neni lebetseges. Specialts
termeszetvedelmi gyepkezelesekre van szilkseg, tehAt egyfajta item bevetel-iranyitotta
gyepgazdalkodasra, amely celja rein a minel nagyobb anyagi haszon elerese, harem a
Elves tertl et& biolOgiai sokfelesegeriek fenntartasa, a vedett fajok elohelyeinek biztositasa.
Banalis kordes, de ra6gis fel kell tennunk: i a gyepek jelentoisege a hazarkkban jelenleg vedett fajok eleteben? Flaszor vizsgaljuk meg ezt a kerdest a novenyeknel.
Nyilvanvalo, bogy a ritkasagok, „a termeszetvedelmi kincsek, arnelyeket MagyarorF,,zag a kOzeljovOben az Eli-ba vise - e inegallapitast az link) szakert6i tea& — botanikai tekintetben -resaien a gyeptarsulasok, eaves terffletek eletkozossegeinek lak6i,
ameivek fernitarsanak fontossagba -a az e1obbiekben mar utaltam.
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Vedett es fokozottan vedett ntivenyfajok elofordulLsa gyeptarsulasokban
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Alabb kigyEijt-ve attekinthet6 azon fives 6145helyek sera, amelyek ieggyakrabban felt
vannak ttintetve vedett es fokozottan vedett novenyfajaink elofontalasainak leirasaiban,
/A gyakorisag, feltilr61 lefele csokkent
Vedett avenyek leggyakoribb elohelyei
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lla megnezzak, hogy a vedett allatfajok kort11 hanyan kOtodnek tapnov6nyeik, buva
es szaporodephelyak vagy fives ternleteken ere' zsakmanyallataik folytan a kulibnbOz6
gyeptarsulLokhoz, az alabbiakat 611apithatjuk meg:
Vedett es fokozottan vedett allattajok elofordulasa gyeptirulasokban
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£ kimutatis is igazolja, bogy a vedett illatfajok killonOsen a fc:kozottan v&lett
madarak es errilosOk_ eseteben eIetfeltetel jelentOseel a fthres ternleteink fete.
Ezek rainden degradAciOja negatfv iranyt.1 611apot viltozasa mllyosan kil a hazank v6dett
allatNilagaak tobbseg e- re
A leromlist elaidezo folyamatok a k6vetkezok:
-

-

-

Beercl8sits
Ban yaszat
Gyepfeitores
Gyilmijlesos es szol6 tclepites
Vizifiroz6k, halastavak letesitese
Vizrendezes — melioracii5
Inten241, gyepgazdikod6s ifehllwtos herbi6clek
szervestragyazis/
TfIllegelteas
Wolcott vadletszam, tajidegen vadfajok, vaddiszno-ttirds
Virigszedes, gyfijtes
Taposds
[(atonal tevekenyseg
klimalikus valtozasok
lApanyag-feIthisulas
Beerdostiles, cserjesedes
Einidasodas
Tijidegen fajok elszaporodasa, stb.

miltragyaza, -allzott

A felsoroltak tabseget hatosdgi (iron igyvkszik irwgakadti]yozni a tenrieszetvedelem. A klirnatikus valtozas, a tapanyag feldiasulas a korunkban nagymertekti urbaniz a- cialoz, legszennyezOdeshez katheto globalis jelensegek. A beerdasaies, aeserjesedes
az elnaciasodas, a tajiciegen fajok eiszaNrothisa viszont olyan jOens6gd< icdz6 tartomak,
amelyeket a nemzeti parkok aktiv terrneszetvedelini beavatkozisokkal, a
ikodas
termeszetvedelmi znodszereivd akatlAlyozhatriak meg.
,

A rendszervaltozis 6ta sztiletett, a kOrnyezet- es termeszetvedelmi kotelezettsegekre
is tekintette) ley() Eijrvenyek es rnes jogi szabaiyo26k Libtkisen az AikotmanybirOsag .
2.8/1994 sz. hatkrozaa valamint az 1995 evi XCIII,-as torveny - olyan helyzetet idztek
eIo haa6nkban, bogy az arsza,gos jelerit6segil vedett terilleteken, a nenazcti parkokban, a
iajniedelmi korzetekben es a termeszetvedelmi teriileteken mintegy 90.000 ha gyepterti=
let kertilt a — Magyar Allana tulajcionak6ni — a rkemzeti park igazgatOsagok kezelesebe.
fihves elaellyek Likotigiai allapol -4, veszetlyeztetettsegi helyzeie., hirhedi „aiblorvosi 16"-kent mindazon gyepbetegsegeket, kites folyamatokat es ezek clegradacios
eredmenyeit mutatja, amtlyeket az clobb3 felsorolas tartalmaz,
Megalapithat6., bogy a koribbi evtizedekben hat6s6gi eszkOzokkei nern sikertilt
megakaddlyozni e gyeptertiletek leromLasat, igy ma a nemzeti park igazgat6sagok igyekeznek a gyagyitAst, eli5helyrek-onstrukci6t inegoidani,
A Fert6-1-lansag Nernzeti Parkban pl.. a szikespusztai fi fes elbhelyek rekonstrukei 6ja Mar kb. 2500 ha-on folyik, s evente tObb szaz bektar gyepbe el lodo s. 7.antOt itwesitetiek vissza. Hasonl6 munkalatok folynak ma's nemztti parkok terilletein is.
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tevekenyseg tudomanyos alapiainak lerakau. is elkezdaatt. A Ten -rkeszetvedeitni
Hi fatal tamogatiisaval sorry jelennek nieg azok a florisztikai, temieszetv6delrni, gyepgondozasi alapniunkak, kezei4si tervek amclyek nelkiiitizIletetlenek a vedett gyepek
ismeretehez es fenntartasalioL
Fenton egy rendszeresen tilesezi5, aktivan m(lkOdo" tudornanyos szervezetletrehozasa
is, arnelynek tagjai kOzOtt a gyakorle legelaigazdataL a termeszetvedelvai szakenlbtreken kereszttil, okolOgusok, botanikusok, talajtanosok, nOvenyved()sOk egyarant rtiegtalal hatOk.
P,tn-111-i etocr i a Gyepgazdakodasi Tarsasag .ferniszetvedeltni Szakosztalya Inegfe145 keretet ad a tudornanyos es a gyakorlati munka kOlesOnos triegismeresere annak
erdekeben, hog y a filves elaieiyek fenntartasa hazankban a vedett es nem vedett terale,
/eken egyarant megoldodhasson.
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