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tL6HELYFEJLESZTESI LEHETOSkGEK A DUNA-DRAVA NEMZETI
PARK IGAZGATOSAG TERULETEN TALALHATO FAS LEGELOK Es
RgTEK ESETEBEN
Zavoczky Szaboles

Az ember igenyeinek ki66gitasekor mindig a terrneszetbal &fait ki egy-egy darabot. A
ternvezzet hasznalata altalikban ellenfetes a termeszetvedelem erdekeivel, vanuak
azonban a termeszeti ertenek fennmoradisat elOsegit6 vagy semlegesen erint6 hasznalati
mOdok is. A retek, legelak eseteben fontos a hasznalat, hiszen ez esetben a kaszalas,
legeltetes a rel., legelo, es ezaltal a termeszed ertekek fennmaradask szoistlia. Az
alacsony- es magasarten retek ugyanis neves kivetellel az egykori ligeterdol helyen,
masodlagosan, vs.z.iizados naszalassal, legeltetes.sel kialakitott eliShely tiptisok. Sajat
j ellenazo fajeisszetetelnk van, joggal tekinthetjiik (Wet termeszetes elOhelynek, a
termdszet ertekes megorzencio reszenen.
-

A reten, legelok szama es tertlete a Drava mentenaz orszagos atlagnal rnagasabb, Ez
anna.k noszlinheto, hogy az egykor zOrnTrial nedves, vizenyas tertiletek, a vaitozatos
mikrodornborzat nern tette lehetove a terillet szantOfOldi mtivele4et. Mara azonban a sok
helyen elv6gzett melioracia, csatomakiepitesek, folyOszabaiyoziLs miatt a r6gio
lenyegesen szarazabb, de meg mindig van jelentEls szamti nedves kaszal6 es legelo.
A legnagyobb problema azonban ma az fillatallornany esiikkenese Es Jelenlegi igen
Macsony szar ma. Legelletes, kaszias hianyAban a retek es a legei6k cseljesednek,
erdosodnek, ami persze nern feltetlenal probleina. A legnagyobb baj az, hogy
feleslegesse valtak, s igy az e1mii1t evekben igen jelentos resziiket feltortek. Figyelmen
kiviii hagyva az evszazados tapasztalatokat, olyan viziarta (belvizes) teruletek is erre a
sorsa jutottak, meiyek valOszinilleg csak az e1m 1t szaraz periOdusban voltak szantOtbldi
mavelesre alkalmasak.
A Drava-mente mind_ a sotiogyi, mind a baranyai sAkaszon egykor bovelkedett faslegerokben. Mara szamun leesokkent, s a megntaradtakrOl is sorry ttitrinek el az
evszdzados fin az iilegalis, vagy engedayezett fakivigason kovetkeztehen. Ez igen
sajnalatos, mert tajnepi ettentlk mellett kultiirtOrtenetileg is jelentdisek, hiszen a
kozpkort61 folyt art6ri gazdMkodas gazdasigtorteneti endend. A botanikailag ortenes
retek faunaja is gazdag_ Ktilonosen gazdag lehet a rovarfauna, mely tovthbi allatokat
von z a teridetre. A nedves, tocsogas retek- (onto ketelin szaporodo-helyek, s tobb
hull6faj is eChet rajtuk. A madarak koriil nem egy nail retek en, mint p1. furj, sarga
billegeto, mezei pacsirta, a nedves roteken

