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GYEPEK KEZELESE A KURDS-MAROS NEMZETI PARK TERULETEN
141-6 Istpan Bontovics Csaba
A Nernzeti Park kezeleseberf kereken 26 ezer ha gyep van, az Osszteriitetnek kb_ fele;
amibol termeszetvedelrni vagyonkezelesbe kereken 14 ezer ha tartozik.
Az ismertetes a sziki, azutan a sziraz pusztai es Iiiszgyepek, majd az tide gyepek
tOrniir jellernieset n yilitj a.
A III. pontban rater a haszxiosit6sok problemak6rere, arnely evtizedek ota leglenyegesebb kerdes: ugyanis jellemiii a legeitetett allatok es altalibaa a k4rodzok
letszittnanak drasztikus estikkenese.
A fenti lenyeges ok miaU gig van igeny a gyepszen'ara, ezert a betakarithatO kaszalok
maradnak hasznositatlanul. Az IttObbi evekben gyakran felvetadott az ogetes - mint
ferni6s2etvedeirni kezdes -, de mivel ve,g6nyes a kerdes meBfele16 me.gitele,sehez a
reridelkezesre aila tajekozfatits, egyelare Hem kezdtek el. A hasznosititsi hiariyossagok
megoldatlansaga rniatt: az egetessel, mint lehetilseggel szamolnak.
Mivel nines megfele16 legelajo g, gondot okoz tObb szempontb61 a szenakeszites
(mookagepek t6mOritik a talajt, veszelybe kertilnek a niikrodomborzatok (a
szikpadkak, szikerek, stb.).
A korabbi felfilvetoses javit5_sok jellegtelen gyepeket hortak letre , de ujabban
megkezda'clott a termeszetes regenerakidasuk Itt errilithetbk rneg a libakarok is.
A vizrendezes kdivetkezteben megsziintek a vizhoritasok.
A vizrendezes kovetkezteben kiszaradtak a mornbikosok, arm miis kerdisk6rt liuzott ktre,
A nyouivonalas letesitmenyek madervidelmi gondukat jelentenek.
A lOszgyepekbeu kiemelten vedett fajok kevalesenek midja jelent gondot: legeltethetOk-e, ha igeik inilyen allatfajjal, kaszalhatok-e;,6gethetok-0
A hasznositds hiAnyai miatt egyes hullamteri gyepek spontin erdosilinek, immix
Kibb szaz hekt4ron lehetetlenne teszik a szakszeru hasznositist. Az a folyamat
beiathato idOrn belia nem allithato meg, ott talin az erdosites lenne jobb.
A gyepek korti szorvany-srintakra lucernat telepitenek (7), ami 4-5 ev aloft kiritkul es
„Inegkezdodik" t gyepalkot6 fajok betelepedese (?). A gyenge tat* reszeken kozvetlen
iiirnagkeverek vetesevel tervezik " la javitist, arnelyet a terniezet folytat a kornyek
terrneszetes gyepeirdl szarmazo magokkal.
Dev4vatiya t6rsegebert vac az ouszag tozokallorminyinak 409 -a. i Karon's
estikkentese miatt teiJes hasznositasi tilalom van ervenyben jitlius vegeig. A
ntivinytarsulasok fenntart4sa es egyidejiiieg a tfizokvedelem megolthist igenyel!

