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Summary
Conservation evaluation of grassland areas is necessary for protection of their natural
values and clearly express their importance for everybody. The criteria of evaluation are:
naturalness, diversity, area, representativeness and danger. The most important method
to assess the naturalness is evaluation of species composition according to national
naturalness categories of species. The further tools of assessment are the recently
publishes Red Book of Hungarian plant associations, SOITIC developed empirical scales,
and officially declared (ideal) monetary value.
ossz2foglalas
A gyepteriiletek termeszetvedelmi ertekenek megallapitasa sziikseges termeszeti ertekeik
‘Tedelme erdekeben, es azert, bogy jelent6segtik inindenki szamara viIagos legyen. Az
erteiceles kriteriumai: termeszetesseg, diverzitas, teriiletnagysag, reprezentativitAs,
veszelyeztetettseg. A teritieszetesseg megallapitasanak legfontosabb modvere a
fajkaszlet ert&elese a fajok hazai termeszetvedelmi ertekkategOriai alapjan. Az erte,keles
tovabbi eszkOzei lehetnek a kOzelmfaltban megjelent Vtiros Konyv Magyarorszag
novenythrsulasairol, nehany kidolgozott tapasztalati skald, es a torvenyileg
meghatarozott, forintban kifejezett eszmei ertek.
• Bevezetes
Gyepterdeteink termeszetvedelmi jelentOsege oriasi. A legkorabbi, keliOen reszletes
terkepi ibrdzolAs az XVIIL. szazadi katonai feliner e- s terkepei az AIR)ld nagy reszen
erdaket alig mutatnak, hanern hatalinas kiterjedesii gyepterfaleteket, pusztAkat jelolriek
(BIR( & MOLNAR, 1998). Ezek maradvanyai, valamint a hegyvidekek termeszetes
sziklagyepjei, es tobh szaz eves mCivelles hatasara kialakult irtusretiei nemzeti termeszeti
orbksegfink legbersesebb tagjai koze tartoznak. A gyepek azonban item nuizeumi
targyak, hanern 616, mukOdo eletkOzbssegek. Raadasul kialakulasuk, fennmara_disuk
megfelelO hasznalatuk, kezeIestk ffiggvenye, A megfele16 kezeles azonban csak Ogy
tetvezheto meg, es hatasa esak agy ertekelhet6 igazin, ha ielietaleg niinel egzaktabb
rnodon merni, szamszerasiteni tudjuk a temieszeti ertekesseget. A gyepek valamennyi
haszna.16janak tisztaba.n keilene lennie azzal, bogy munkaja milyen valtozasokat okoz a
termeszeti ertekben, hiszen, ma mar a szenahozam es minOseg, a raforditas megter(ilese
mellett a legtobb gyeptertileten a ternieszeti ertek is egyre novehT6, sot ineghataroz6
jelentOsega. A termeszetvedelemnek fel kell vennie a "kesztyilt" a dolIkokkal,
forintokkal, tonnakal, kobmeterekkel es foglalkortatasi mutatokkal vagyis kvantitativ
parameterekkel - operil6 gazdasagi szferival, es az csak megfelelO ervek, adatok
birtokaban lehetsoges (TARDY, in BORFilDL 1993). I kell tehit dolgozni
termeszetvedelmi ertekeles szempontjait es mOdszereit, amelyekkel nem szakinabeliek
sZulaara is vilagosan ki lehet fejezni, rniert ertekesehb az egyik gyepterillet, mint a masik.
A temeszetvedelmi ertekelesnek ma mar viszonylag gazdag irodalma van (pl, USHER,

1986; SPELLERBERG, 1992), valarnenriyi terrn .4-szetvedellni iol giai taxg u1V6nyv
tartaimaz flyer' fejezetet (PRIMACK, 1993; )"TUNTER, 19915; FIEDLER & KAREIVA,
1998, MARGOC7.I, 1998), Az ertekeiesi szempontok es inOciszerek azonbari
terilletenkent, es elOhely tipusonkent liciantiozheinet. Az alabbiakban a rnagyarorszagt
gyepek ternteszetvedehni ertekelesenek lehetseges szentpontiait es ni6dszereit szeretneni
feivazolni.
Viszonyitisi alap: a termeszetes gyep
Ha egyetlen szoval szeretnenk kifejezui, hogy ,,milyen gyepek tetszenek a
terrneszetvecioknek" azt tnondhatriartic, hogy a tertneszetesek„ tenne.szakbielick.
KezenfelcvO 1enne azt a potenciAlis vegetaciot tekinteni egy adott terulet
legtermeszetesebb allapotanak, arne1yik ott a tenneszetes szukcessziO Nregs6 stadium,
arnely az adott terUlet kiln-045RA, abiotikus adottsgainalc legink a- bb megfelel. Azonban
egy adott vegetAciOtipus az egymast kovet6 klimavaltozasok egyedi son -endjenek
kovetkezteben alakul ki (SPRUGEL, 1991), teMt ugyanazon a tertileten nevacsak
egyetival vegetiteiotipus tekinthetO terrneszetesnek, A poteneialis vegetacia az ernberi
befolyishoz viszonyitva 15bbfelekeppen is erteirnezhetjtik:
1. az ember megjelenese (illetve ttilzott elszaporodasa I t utoiso tt-rmszetes
veget4ció
2_ a jelenlegi klinanak legj obban megfeielo newenyzet
3, az ember el tiir ese eseten kiwi tkula nOvenyzet.
4, az a vegetaciotipus lnelynek terrneszetvedehni cehl helyreillitasit erdernes
latilzni a fern-IA][16 terrndszed es szocio-fikononnai adottsagok figyelembevetelevel.
Gyepek eseten a (4) szerinti potencialis vegetaci6 leggyalu-abban az intenziv gyepkezelesi
mOdszerek elterjedese elOtti allapot jelenti, arnikor Tien! mfitragyaztak, Ontliz -tek,
melioraltalz, jelLeruzO volt a ktkIte-rjzs legelteit's es a kozi kaszalas. Az it en gyepek
tObbnyire nern felelnek me g a mai agroOkon6miai elvarasoknak, azonban a
legmodernebb agrarrendszerek rnAr komolyan szamolnak az tin, „low-input" rendszerek
f‘iepitesenek 1elietiiis6geivel (HOPKINS Sz PINTO, 1998), am 1y rcndszerek szeleskOraen
alkalniazzjk a hagyomanyos gazdalkod as MOdszereit, es a ternieszet- es
kOrnyezetvedelini szempontoknak is sakal jobban -megfeidnek. Tehat a
gyepgazdalkodas es a terrneszetvedelera gyepekkel szembeni elvarasai az utkbbi iddben
sokat kozeiecitek.
A termeszetvMehnierteicele..g leggyakoribb szempontjai
Az &tad& Iegfontosabb szernpontja a terrneszetesseg, de tovabbi szempontok is
merlegelendOk. Ezok egyben tenneszetvedelrni prioritasoknak is tekinthetOk.
(1) DiverzitSs. A leggyakrabban alkalinazoit ertelcelesi
utatb. Gyepek eseten a
le.pmgyobb szerepe a fajdiwerlitSsnak van, arni canal nagyobb, mirtel nagyobb a
gazdagsSg, es ininel egyenletesebb a fajok gyakorisagi elosziksa. Figyelembe kell
venni, hogy a fajok nern egyforma ertektick_ Ha eg) , terulatri51 az ertekesebb Iajok
eitannek (vagy mcgritkutnak), es vagy adventiv, igenytelen fajok lepnek a
helyOkbe a fajdivcrzitas valtozatlan szaniszecii erteke inellett is esokken a terillet
tenneszetvedelmi erteke. SzinaitasbaOhet meg t getletikal diyertitis, foltdirverzitas, th.
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(2) Terilletnagysag. Mine! nagyobb egy termeszetes terillet, annal ertekesebb, de tab
kisebb gyepfoltnak is lehetnek elOnyei az egy naggyal szemben (1d, SLOSS dilemma). A
legertekesebb tenneszetesen az a szituaci6 ha az "egy nagy" es "tobb kicsi" variacio
egyarant elOfordul. A tertIlet nagysagan kiviil az elhelyezkedese is fontos
ertekmeghatarozo lehet (pl. ha jobban beilleszthet6 az dkolOgiai halOzatba).
(3) Ritkasfig. Mind a gyepben el6fordulO ritka novenyfajok, mind a gyephez kotod6
ritka allatfajok, mind a kazoss6gtipus, novenytarsulis ritkasaga niivelheti az erteket, A
ritkasag tbbbfele skalan ertelmezheto, lehet lokalis, regionalis es globalis is, &deice ebben
a sorrendhcn niivekszik.
(4) Repregkntativitas. A tenneszetvedelem fontos tOrekvese, bogy valamennyi jellemze
ei6hely- es kozossegtipusra kiterjedjen a megorzes. A nemzetkOzi programok a
reprezentativitas ertekelese alapjan valasztjak ki a kietnelten vedendti teruleteket (pl.
bioszfera rezervitumok)
(5) Veszelyeztetettseg. Erdekes mficion a veszelyeztetettseg hianya vagy magi&
egyarint lehet vedettsegi prioritas, es igy ertekelesi szempont. Ha egy tertilet vagy
kOzosseg nem (vagy kevesse) veszelyezteteft a termeszeti ertekek megorzese sikerrel
kecsegtet. A veszelyeztetett tertiletekre pedig akkor erdemes a vedelmet koneenlralni, ha
azok tbbb egyeb szempont szerint is ertekesek.
A ternieszetvedelmi ertek rnegallapitasfinak modszerei
(1) A fajkeszlet ertekelese
A legfontosahb szempont a \idea esivagy nemzetkozi egyezmeny hatalya ala tartoze
fajok elafordulasa. llyenkor szilkseges lehet egy-egy ktilOnosebben &Lacs faj igenyeinek
alkrendeini az egyeb szempontokat, es a kezelest is ahhoz igazitani. Olyan gyep is lehet
azonban ertekes, amiben egyetlen vedett faj seen fordul el6, de fajkeszleteben a
termeszetes fajok dominalnak. Hazai novenyfajaink terrneszetvedeimi ertekelesere harm
rends= kesztilt el. SIMON (1988) es BORHIDI 0 993) egyszet-Ei rangsorokat allitottak
fel, kategoriaikat harotn nagy csoportba lehet soro1ni: tenneszetes ailapotokat jelzO fajok,
termeszetes zavare8turak es degradaciOra utala tajidegen es gyom fajok. A besorolas
orszagos Jeptekben tertent, what helyi eiteresek lehetnek egy-egy nOvenyfaj
elofordulasartak rnegiteleseben. A hannadik AMETH (1995) rendszere, amely a faj
genkeszletenek pOtolhatatlansagat es veszelyeztetettseget jellemzii 10 tulajdonsig
alapjan rendei pontszamokat a fajokhoz. Terilletek 6rtekelesere ritkkbban szoktak
alkalmazni. Az alabbi peldaban harom IMIOnbozO tipusfi gyepet hasonlitok Ossze Borhidi
rendszere alapjan. Ertekesebbnek teldnthet6 az a gyep atnelyen tobb termeszetes raj el,
es kicsi a gyornfajok szarna. A terrneszetes zavarasturdk jelenlete nem jelerit
ertekcsokkenest, ha mennyisegi ardnyuk nem t6lzutt, HasonlO felmerest kezzitheftink
fajszarnok helyett boritasertekeket hasznalva, a ketfele felmeres egvUtt ertekelendo.
(2) Ertekeles novenytarsulasok alapj
1999-ben ntegjelent a \fortis konyv Magyarorszdg novenytirsulasair61 (Szerk.130RHIDI
& SANTA). A konyv jellemzi hazink novenytarsulasait zonalitas, jelleg, fiziognornia,
florisztikai osszetetel alapjan, leftja a hozzajuk kOt6d6 allatkOzOssegeket, valamint
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kezelestiket. Nov6nytarsulasokat
veszelyeztetettsegillet, vedelmtiket es javasolt
automatikusan meghatin- ini ugyan nem lehet, es ezideig meg hatirozokonyv sett'
kesztilt crre a celra, de a Voris KOnyv nagy segitseget jelent a kerdeses allomanyok
besorolasaban, min6sit6seben,
(3) Tapasztalati skalak alapjan
A terrneszetess4g-degradaltsag alapjan teruletekre (nOvenyfillomanyokra) vonatkoz6
kategOriakat lehei felallitani. Seregayes egy 5 fokozattl, Varga pedig egy 6 fokozalti
skaldt dolgozott ki, amelyben megadjalc az egyes kategariAkba sorolis felteteleit (Id,
FEKETE mts., 1997). Tapasztaiati skila alkalrnazasaval keszuit az alabbi vizsgilat: 88
Del-alfOldi elolaely (feileg gyepek) tenneszetvedelmi 6rtekeleset vageztok el a vegetaci6
Cs lalIOnbaz6 allatesoportok (kabOeak i hangyak, futObogarak) alapjan. A vegetAcio
alapjan a k6vetkezO ertekkategOriAkba soroltuk az elOheiyeket: kietnelked6 terineszeti
ertekt elohely 06), tenneszetes (tcrtneszetkOzQii) aohely (3 4 ) ki zepesen degradait (27),
ErOsen degradalt (8) roncsterillet (3). A zoolOgiai vizsgalatok alapjan az ert6kkategOria
megegyezett 38 e101ielynel 03%), kettOvei magasabb volt 9 eIblielynel (10N eggyel
inagasabb 28 6i6helyna (32%) kettavel alacsonyabb 3 el6helynei (0.3e o) eggyel
alacsonyabb 8 eli5helynel (0.9%). Pontes tanulsag., hogy a gyepek terszetvedelm
ertekelesenel new clegendO a vegetacio vizsgalata!

Lapret

1. Libra

S ztyeppret Mocsarret Gatolcial

G yeptipusok fajkeszletenek terine.szetessege Dorhidi Ortekszitmai
aiapjan (Tertneszetes cillapotokal jeizt5 fajok (TERA4), ternii SZelag
zavanistiira (7'Z), es degraciticiara utala Ojidegen es gjornfajokr (G.17,4))

Fort-Lis sajat adatok.

Ternieszeti &lack penzbeni kifejezese

A tertneszeti 6rtekek altalaban nem fejezhetok ki penzben. Sajnos ennek az a
livetkezine- nye, bogy sokan nern is tekint.ik igazan ert6knek. A modern kozgazdasagtan
torekszik arra, fogy kidolgozza a mothzereket a teSISASitt a.ta1 z. etaberneic nyujtot
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javak es szolgaltatnsok penzbeni ertekenek kifejezesere, ami megjelenhet a lermekek
araban, es igy a terrneszetrotnbolas gazdasagtalanna valhat.
fajok jogilag deklaralt,
forintban kifejezett eszmei erteke is arra
bogy elpusztitasuktal visszatartsa az
embereket. A VIOL Rl. altal kutatOfnras coljara 13ugac pusztim kittizott 1.035 ha-os
gyepterulet ertekeleset vegeztuk el az elofordulo vedett novenyfajok eszinei erteke
alapjan: 2000 Ft eszmei ertekil Centaurea sadleriana (30 t(3), 5000 Ft eszmei ertekt.
Alkanna tinctoria (25 to), Dianthus serotinus (20 tO) Onosma arenarium (35 t6) Stipa
borysthenica (kb. 1000 csom6), es 10 000 Ft eszniei ertekti Colchicum arenarium (713
tO). A tertilet eszmei erteke ennek alapjan 12 590 000 Ft,
.

Irndalomjegyzek
Biro M., & Molnar Zs, (1998): A Duna-Tisza k5ze homokbuckisaitiak tajtfpusai, azok
kitededese, nbvenyzete es tijtortenete a 18. szazadtol. - Frisnya S, (szerk):
T5rteneti FOldrajzi Tanulmanyok, Nyiregybdza.
Borthdi A. (1993): a magyar flora szocialis magatartAs tfpusai, tenneszetessegi es reIativ
OkolOgiai ertekszamai - JPTE NOvenytani Ta.nszek, Pecs,
Bortlidi A. & Salta A_ szerk. (1999): Vtiros K5nyv Magyarorszag nOvenytarsulasair61_ TerTneszetBUVAR Alapirvany KiadO, Budapest.
Fekete G., IvioJn.lr Zsuit
I-40E16th F. (1.997): A magyarorsz,Igi elolle/yek /eim,9a,
hatarozoja es a Nemzett ElOhely-osztalyozasi Rendszer - Nanzeti Biodiverzitas
1vIonitoroz6 Rendszer I. MTA C,43K1 Vficrat6t, es MTINI, Budapest
Fiedler P. L & Kareiva PL. (1998): Conservation biology of the corning decades, Chapman ez Hall, NewYork, London.
Hopkins A., &. Pinto M. (1998): Low-input systems_ In Nagy G c c Peto K. (eds.): .
Ecological Aspects of Grassland Management. Proceeding of the 17th Meeting of the
European Grassland Federation, Debrecen. pp
Hunter
(1996): Fundamentals of conservation biology - Blackwell Sci. Pub, USA.
MargOczi
Termeszetvedelmi biologia - Egyetemi tankiinyv, TATE Press, Szeged.
Nemeth (1995): A vbros Bata es kadolisa. In: Horvath F., Dobolyi K., Morschhauser T.,
Lokbs L., Karas L. es Szerdahelyi T. (1995): Flora adatbazis 1.2 - Vacratet.
Primack, R. (1993): Essentials of conservation biology. Sinauer Associates Inc,
Sunderland, USA
Simon T. (1988): A hazai edenyes flora termeszetvedelmi-ertek besorolasa - Abstracta
Botanica 12, 1-23.
Spellerberg I.F.
, (1992): Evaluation and assessement for conservation - Chapman & Hall
SprugeL 1).G. 0 991): Distrrb,ance, equilibrium and environmental variability: that is
natural vegetation in changing environment? - Biological Conservation 58, 148,

SzerzeE Dr. Margoczi Katalin egyetemi adjunktus
Szegedi Tudomanyegyetem, Okologiai Tanszek.
Szeged, Egyetem u. 2. Pf. 51, 6701

