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FERTO-HANSAG NEMZETI PARK GYEPEINEK KEZELESE,
HASZNOSiTASA
Kdipciti tAiszio

AltaJanos bevezet6kent — a keson erkez6 Dr. Tanyi Janos h. allamtitkar megbizasab61 —
nehany orszagos jellemzOt ismertetett.
Az orszagban 9 nemzeti parkbaa kb. 200 000 ha gyep talalhatO, amelybol 150 000 ha
kOralit sajat kezelesben hasznositanak. Ez komoly feladatot jelent, inert fo kovetelmeny
a termeszetvedelem biztosftisa_ Az orszag teraletenek 18%--a erzekeny
termeszetvedelmi teralet, ahol sajatos gondozdsi, hasznositisi rn6dok kellenek. Az
embereket leszoktattak az allattartAsrol es a gyepgazdalkodasrol. Az allatletszam
crotches csokkenese, az eddig is mostohan kezelt legelak elhanyagolasaval jart. A
maganosok tulajdonaba keralt gyepeket alig vagy egyaltalan nem kezelilc az orszigban
a hasznositott gyepok aranya melyen 50% alatti, A megvisarolt termeszetvedelmi
teralack 6066-M. gycpesitesre irkiyortak elk ami ugyancsa,k nagy feladatot jelent a
nemzeti parkok szakenthereinek.
Fertii-Ilansitg Nemzeti Park Igazgatosag munkaja Gy6r-lvloson-Sopron es V46
megyekben levo terrneszetvedelmi tertiletekre terjed ki. A mintegy 295 000 ha
tenneszetvedchni teraletb61 40 000 ha a gyep, arndyrkek 25%-at gonclozzak sajat
kezelesbom Ezeken a reszeken a termeszetv&lelem erdekei ervdnyesillnek, de a
magantulajdonii gyepek nagyreszt gondozatlanok.
A korabbi szazadokban altalanos kaszetlas es foleg legeltetes hatasara a terCilet gyepei
nagyon ji5k voltak. Ami6ta elmarad a retek kaszalasa es legeltetese, azOta a gyepek
fokozatosan gyomo5odnak, olyan joveveny novenyek hoditanak teret, mint az
aranyl,cssz6, ez-astfa, stb. — eppugy, mint az orszag tobbi reszen.
A hagyomanyos allattartisi mod a rklegtartas volt. Ehhez tent vissza a Nemzeti Park az
bshonos AU[atok legel5ntartasaval. A szurke marha, bivaly es racka even at legel, csak
telen kapnak — kiegeszites-al — hansagi szenat. A bivalyok es juhok szamara megfelelo
szel- es esOvedelatet biztosit6 epaletek allnak rendelkezesre, a szarke mariidk az
erdoben telelnek. A nagy letszamil szarke marha allomannyal 60 km-re lov6 legelaket is
ha.sznositjak. Esdekes, logy szalllta helyettlibon hajtjA eda s vissza a gulyakat, arni
a legterrneszetesebb es leggazdasagosabb szallitAs mod, es a szUrke marha nagyszerOen
alkalmazkodik ahhoz.
A bernutatOkon tapasztaltuk az allatok nyugalmat, er6nletet, arni a gondozOk
hozzaerteset es a szakmai vezetes kivale tern eszetvedelrai iranyitasit igazolja,

