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FUVIES ELOHELYEK TERIVIESZETVEDELMI KERDESEI
Molnar Attila

A Honobagyi Nemzeti Park tgazgatOsag milkodesi tertileten levo 144 110 ha vedelem
alatti tediletb61 72 172 ha a gyep, amib61 29 369 ha gyep sajat kezelesii. Ezen kival
tovabbi 2 395 ha - meg nem vedett - gyep is a NP kezeleseben van.
iiltalanos gondok
Legalta1anosabb problema az allatok hianya miatti „alullegeltetettseg", vagy a legeltetes
teijes hianya, „amit sok tarsulas eseteben nem lehet kaszalassal sem potolni".
GOD dot okoz a szegelyek szantasa i vagy egyes r6szek teljes feltor4se, amely meg vedett
teruleten is eli3fordul.
A latvanyosan nem a megfelelo teraletekre koncentralo belvizrendezesek durva
vizihiztartas-rtiodosito hatasit is erzi szinte minders kisebb-nagyobb gyepterniet. A
vedett gyepek 3/4-ed resze szolonyecen kialakult legelo es moesantt. Nehany ertekes
loszpusztagyep-maradvany talalhat6 Poesajnal es a Szabolcsi Fpldvap41. A szaraz
homoki gyepek helyzete altalanosa.n rossz. A Bat9h-1egelat a termeiOszlivetkezet a
hinbaval6 felillveteseivel toukretette; kipusztulhat a tatogO keik5resin es a sziirkc
veronika.
Altalanos gond a fekete atom, a betyarkarO, a selyemkOr6 es a parlagfil gyors
terhOclitasa, arnelyek „propagulumait" (szaporito szerveit) a legelo allat Ujra es fijra
behozza a szornszedos tertlletekrol. Megoldis lenne a legertekesebb reszek legettetesbal
va16 kizarasa es gyomirta kaszalasa.
A fajgazdag pusztai tolgyesek homokpusztai tisztasain „legfeljebb 3-10 evente egyszeri
termeszetvedelmi celti kaszaRtsr61 lehet szo, egyeb gyepkezeW -r61 semmifelekeppen
senf'
A nyirsegi iapreteken a megoldgs, hogy evente egyszer tortenjen a kaszftlas. A beregi es
szatmari sikok kaszalOin a The'rsekett lege1tet6s pozitiv hatasakent iljra elszaporodott az
elevenszol6 gyik is a haris, amelynek a legnagyohb hitkai populacioja alakult ki.
A Tisza hullamtereben levi5 rnoesarreteken fokozott gond a gyomosodas, visszaszorit4sukhoz nem elegendO minden esetben a rendszeres kasztilds
Hortobagyon klimax-jellegilek a loszpusztagyepek, vitatott Osisegilek a vaksziki
tarsulasok, az unnosok es a sziki Tetek. Harmadik esoportba tartoznak a 10s,zlegelok,
cickafarkos legelok es ailed kasziabk, arnelyek fenntartasa nem ok-vetientil eel. A
negyedik csoportba tartoznak az els8 3 degradatumai (lehet, hogy a 170 ezer hektar
rizsvetes miatt feltort legelak fijragyepesedesei; V.I.).
Az tirmos sziki gyepek, a cickafarkos esenkeszlege16k legelietessel tarthat6k Fenn. Az
ecsetpdzsitos sziki reteken evsA7adokon at legeltettek, elkepzelhet6 tovabbi
legeltetestik, vagy kasz5.1asuk.
A marhak kopartialakito-kepessege gyorsabb es markausabh mint a juhoke, ami
marokkoi saskanak es a szekiesernek egyertelmuen jobb kopar", kedvezobb.
A loszlegeloket ki kell hagyni a joszagjaratasb61, a gyornirtO kaszalAs vagy 6getos
mindenf6lekeppen hasznos !Met,
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sziA iegel6 allatletszam csokkenese i legalapvetObb probidma. A rovid
kespusztakon szeki life szekieser, sziki pacsirta eltunese jelzi a baj sulyossitgat.
egold6s lehek a zarviayszintok gyevesi:tese, a helyi tiAlegpiteAksset d €, aluttese/tetZs
karos hatAsai kilcasznOtheta, de rem rcalis a Itgi jOszagtartasi allapot visszaaliitasa,
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