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105RNYEZET-

Es TERIVIESZETVEDELMI GYEPEK KERDESKORE
Vinczeffy Imre

Hazank termeszeti adottsagai novenyfajokban gazdag legelaket hortak 'are,
amelyekben kb. 1200 nOvenyfaj '61, es azok kOzill 850 faj gyakorinak vagy eppen
tomegesnek tekinthet6. Ezek keizal 500 gyOgyhatasa, amelyek nagy reszet a
nepgyagyaszat evszizadok Ota hasznaij a, 250 etkezesre, etelek, italok izesitesere
alkalmas, es tovithbi 500-ra teheto a mezela novenyek szarna. Nern coda, hog} a joszag
szivesen fogyasztja a termeszetes gyepek iz- es zamatanyagban gazdag niivenyzetet,
amelynek legelese kozben alakult ki sok evezred
V altozas a termeszetes gyepek allapotaban

Az utObbi ket evs7K7adban megindult es egyre erOte1jesebbe valt a gyeptores, arni
elsosorban az idegen kezen lev6 inez6gazdasagi ipar reszere termeit aruk iranti igony
miatt a.zota is tart. Allatainkat istallOztik es szinton termelt tomegtakarmanyra fogtak.
A vegyes novenyzeten Idalakult allatok egyoldahl takarmanyozasa, a legelessel jar6
mozgas megszLn
' ese ellentetes volt az allatok igenyevel, aminek hatranyai kesobb
jelentkeztek az allatok egeszsege'ben, termeleseben, 6Ietteljesitmenyeben es tartasuk
gazdasigossagaban. Kiivetkezeskent a tehenek a lehets6ges 12-15 borjt1 heIyett:
orszagos atlagkent csak 2,5 boryit ellenek elettik soran, ant egyik oka allatletszatntink
csokkenesenek. Ezert a keves allot es a legeltetes hianya orszagos jelenseg lett, ami
nemzeti parkj aink gyepkezeleset es hasznositfisat is &dull.
Elhagyott es leromloft stint&
A szakszeratlen gazdalkodas kovetkezteben leromiott szaritokat a „gyep" rovataba irtak
at, es azok helyett j6 gyepeket tortek fol. Sok Jo legelo esett pl. a rizstermesztes
aldozataul: ugyanis a rizs j61 termett 4-5 evig a gyeptoresben.. A termesszint miatt
legkesobb az 5. evben friss tOresbe keralt a rizs, arninek legnagyobb terinct 88 ezer
hektir volt. Az otevenkenti toresek miatt tobb, mint 200 ezer hektar gyep esett
lizstermelesfink ildozatAul, mig most csak 2800 hektaron temelnek rizst.
Hasonlokeppen alakult a „premizilt kulttirak" erdekeben feltart gyepek sera is: a
szint6fOldi nOvenytennesztes tartalekinak tekintett gyepet tetszes szerint tortek,
elsosorban a legjobban „pretnizalt" szantotb1di nOveny erdekeben. Ez az egeszsegtelen
folyamat meg nem sz(int meg. Az elhagyott szantOn iriasodlagos gyepek kiegeszitesre
szorulnak,
Vannak szerkezeftikben ieromlott Cs vegyszerekkel szakszertitleniii kezelt szintok,
amelyek jelenlegi Allapotukban alkalmatlanok szant6foldi tennesztesre. Ezek
ffikeverekekkel vale gyepesitessel javithatek legbatekonyabban. A szerkezetilkben
lemmlott talajok gyepesitese takarmanyozasra, illetve legelteteses allattartasra alkalmas,
nem vegyszeres szennyezes miattkertiltek ki a szantafoldi mfivelesbol. A vegyes
fiikeverek.nagy gyOkorzete nehany ev alatt rendbe hozza a talaj leratnlott szerkezetet es
ajb61 alkalmas lesz szantOf61di miivelesre.
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A vegyszerekkel szennyezett szantOk gyepesitese utan a nagy ffitennes csak energianyeresre hasinalhato mind addig, amig a vizsgalatok nem jeizik a kfiros hatas
megsziineset.
E harom ugaresoport (szerkezeteben lerotntott, rniitragyaval vagy vegyszerrel terhelt)
nagy termokepessegii fiikevereket kivan, hogy minel rovidebb ido alatt
bekapcsolhato legyen a teriilet az eredeti univeiesi agaba. A nagyobb ffitermeshez
viszont mas termelesi megokiks sziikseges; pontosabban a termeszetes vizkesztet
kihasznalasaig nyejtott (szerves es szervetlen) tapanyaggal nagy gyekertermeseket kell
elernank, hogy mine' rovidebb tdo alatt megjavuljanak.
E harom ugarcsoport ialagos termese 10-15 Vila sz.a. lehet, arni lehetave tcszi mind a
talaj szerkezeteben bekOvetkezett ieromlas, mind a vegyszer okorta kirosodas gyors
rnegszCineset.
A leromlott tertnizetes gyepek kerdese
Nemcsak a masodlagos gyepek javithatok kiegeszitessel, harem a leromlott tertn e- szetes
gyepek is. Rendelkezesre ailnak azok a gyeptipologiai vagy botanikai felvaelek,
amelyek hozzasegitenek benniinket a hianyz6 fajok megallapitas'alioz. A inagok
beszerezhetak a kibrnyek hasonI6 termeszetes BiztonsagbO1 ajanlatos nehany
61.5 Ova is bevinni a javitandO gyepbe: az maghullatasaval termeszetes fiton is
hozzajarui a nOvenyzet hianyainak megszfintetesehez. Ez gondos munkat, hozzaertest
kivan, de az eredmeny megeri a figyelmet. Ezek a gyepek — a termeszetvedelmi
helyzettiktal ftiggOn — vagy esak keves tapanyagot kapnak (amely eleinte miitragya is
lehet), vagy esak a fokozatos legeltete,ssel a tertiletre jut -6 urul k tapanyagatol
erosodhetnek meg.
Ugy goncioljuk, hogy ezekben a kerdesekben hasznos lehet a legelos kutatok es a
termeszetved6 legelOsOk egytittrnfikedese_
Az MTA Gyepalbizottsiga es a MAE Gyepszakosztalya tagjainak Ohaja: a termeszetes
gyepek johb megismerese es kfilOnoskeppen a vedett ni5venyek biztos ismerete. E kettos
igeny legjobban a nernzeti parkok szakembereinek kkzremiikodeseve! lehetseges,
Ugyanakkor tapasztaljuk, bogy a nemzeti parkok legelos smkemberei — a ketsegtelen
meglevo termeetvedelmi ismereteiket bOvithetik olyan gazdalkoa.si reszekkel,
ameiyekkel eddig kevesse voltak kapcsolatban.
A legelos ismeretek bizonytaiansiginak vagy hianyinak okai
Amikor a milli szazad masodik feleben kialakultak a mez'Ogazdasagi, erdeszeti es
kerteszeti ismeretekek oktatO intezmenyek, akkor megfeledkeztek arr61, hogy a gyep
ketszer akkora, mint az erdo es kerteszet-szOleszet egyfitt, Cs nem hortak letre legelos
oktatisi intezmenyt. (Ennek eis(5sorban politikai okai voltak, mart a kuruc-Iabanc
csatarozasban pasztoraink a kurucokat tamogattak elelenaniel es a labanc allasokrel val6
tajekortatassal, Ezert pasztorainkat megbizhatatlannak minositettek, ktilOnleges
ruhazatot irtak ek5 szamukra, bogy niesszir'61 felismerhetok legyenek, es megtiltottak a
berkent kapott Allatokkal val6 kereskedest. A rendelet-gyiljtemenyt KASSICS
szerkesztesthen Beesben adtak ki 1794-ben,
Pisztorainkat „rebelliseknek"
nyilvanitottak, akik nem erden-ieltek meg, hogy szamukra iskolat szervezzenek.) Az
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erdeszeti, kerteszeti int6zinenyek 5 eves egyetemekke fejlo'dtek ahol a 1eend5
szakernberek 10 felleven at mintegy 40-50 targyat tanulnak. Ezzel szemben a
legelOsoknek allalanos iskoiajuk sines, arai esetleg kozepiskolava fejlatihetett volna.
NyilvAnvale, hogy 10 felev alatt -tObbet lanulhat egy Natal, mint egyetien fel6v 28-.60
6r6s tirgyib61.
Annyira iltalanos a gyepgazdalkodasi ismeretek hianya, hogy fol sere tunik senkinek,
hisz egyetlen tarp,- sem csatlakozik a legekigazdalkodishoz. 1-logy tnogis akadna_k
legelibs szakernberek (nagyon vMtozatos szakmai tartalommal), onnan adOdik, hogy
vagy at valasztotta az llleto vagy azt kipta meg feladatul. Ezert sokkal tObbet
kellett kepeznie mate, hogy elfogadhat6 szakemberre fejlessze inagat.
A neat meziigazdasz legelosiik gyepgazdalkodasi ismeretei legalabb annyira
hianyosak es bivanytatanok, mint a gazdiszok termeszetvedeimi ismeretei.
Fentiek niiatt szereneses volt a gondolat a ket vonaion — ugyanazert a celert —
tevekenykedo szakember-csoport Osszehozasa. Bizook abban, hogy a eel erdek6ben,
mindnyainnk ismereteinek boviilesere es ezeken kereszttii legefteteses
allattartAsunk megerbsodesehez iarulhatunk hozza kozbs erilveL
Fentiek iniatt indokoltnak tartja mindket gyepes testtilet, hogy bovitstik a korilnket, es
egyiitt beszeltak, vitassuk meg a legelOvel kapesolatos kerdeseinket. Ezert a test Eiletek
hatarozata alapjan ftilkeriiik a nemzeti parkokban dolgozo legelOsiiket, bogy tagkent
vegyenek reszt rendezvenyeinken. Ehhez elOzetesen a nemzeti parkok igazgateinak
hozzajihrulasit kertiik.
,

Terveink kOziOtt szeivpel, hogy evente 1-2 nemzeti parkban tartjuk egyiittes tileseinket
es szukseg eseteri egy-egy helyi kordes megbeszelesre keszen 611unk rendezvonyen
lvtili szakmai tanficskozEsra mindazokban a kerdesekben, amelyhez tobb
tapasztalatunk van. Biztosak vagyunk abban, hogy ezeken a tankskozisokon legaIMA-3
annyi ismeretet szerzank a nemzeti parkosoktOl, mint amennyit ok szereznek tOltink_

