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SZIKES LEGELOK FASiTASANAK TAPASZTALATAI
Csontos Imre
ny. tudomanyos tanticsada

A Debreceni Egyetem Karcagi Kutato Intezetenek kutatasi-fejlesztesi
feladataiban — fennallasa Ota fontos szerepe van a szikes talaju 5sg/epek
javitalsi, tenn6kenys6g rioveksi es komplex hasznositasi technologiak
kimunkalA_sanak. Ezen beliil jelentos fejlesztesi program a szikes legelok
fasitasa. A kutatas olyan modszer kimunkilasara iranyult, arnely a szikes legelo
szakaszokra torten5 felosztasara, kortilhatiroIasara aikalmazza a fasitasi
modszereket es tudomanyos ismereteket,
A legelo fasitasi feladataink megvalositasahoz a DR. TOTH BELA ES
MUNKATARSAI „Szikesek fasitasa" eiimu kitiino konyv szolgaltatta az
alapveto fontos ismereteket. Ezen beRil elsosorban a Puspoklacianyi Erdeszeti
Telepen kiclolgozott bakiiitas erdotelepitesi technologia gyakorlatban is
bemutatott eredmenyeire alaportuk a kutatdsi program kimunkalasit.
A fejlesztesi feladat kidolgozasanal abbot a felisrneresboI indultunk ki, rely
szerint az AlfOld szikes legel5inek liasznositisa elsosorban juhokkal tOrtenik. A
legelo hasznosititsra a hagyornanyos pasztorkodas, az tlgynevezett szabad
legeltetes a jelleniza. A hagyornanyarzO terelo juhaszat nem fogadta el azokat a
legelosz.akaszokat hatarol6 technikai eszkozoket — villanypasztor, stabil.
karamrendszer, stb. amelyekkel a juhok korszerii szakasM16 legeltetese es
orzese megoiclhat6. Masfel6l ezeknek a technikai eszkoz8knek koltsegeit nem
bfrja el a juhaszat. Mindezek ismereteben eelszerd olyan megoklasok keresese es
kifejlesztese, ahol a tege16 szAaszhatirolo megoklas tobb terrnekenyseg novelo
funkeiot bet61t6 fasitassaI tortthik. Indokolt tehat a gyepgazdalkodas fejlesztes
kereteben szikfasitas lehetosegeit kihasznalni as tovabbfejleszteni.
Ebb61 a rovid okfejtesb51 kiindulva a fejlesztes targya a legeloszakaszokat
hataroI6 erdosavok, valamint az 616 sovennyel kombinalt szakaszhatar kerftes
rendszerenek kimunkalasa. A megvalositAs erdekeben olyan szakaszhatarolo
fasitast vegeztiink, arnely hosszti tavon megoldja a szakaszvdlt6 legeltetesi
rendszert, ezen behil az illatok orzeset is. Minimallis karbantartast igenyel, es a
villanypasztorhoz viszonyitva jobban elviseli az iizemi kitettseget. Ezen
talmenden rendkivtil nagy elonye, bogy evtizedekig betolti a szakaszhatiarola
funkciot. A celkitizes tartalmi megvalositasa erdekeben az Intezet terfileten
egyreszt erdosivokkal, misreszt cserjefajokkal korribinalt, eiiNovennyei
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kortilhataroIt legelOszakaSzokat alakitottunk ki. Az 616saveny valtozatban
feliizemi meretil cserjesort Ultettank, arnelyben az eztistfa, amoreserje es
vadrozsa fajok kepeztek a savon beltili kombinaciat.
A cserjesorok tiltetese bakhAtas modszerrel WI -tent. A mOdszert a Piispokladanyi
Erdeszeti Allamas dolgorta ki. A technolOgia tovabhfejlesztett v61tozatat
amely a k6vetkezi5 munkamiiveleteket fogialja magaban:
altalajlazitas 40-45 cm melyen,
say Osszeszantas 25-30 cm melyen (GP-8-as eke),
- javitoanyag kiszoras 1 kg/m2 lignites gipsz, 1 kg/rn 2 sz-uperkomposzt vagy
istallotragya,
javitoanyag bedolgoths OrcsaYal,
— a bakhat yegleges kialakilasa grederrel,
- tiltetoarok kialakitas „Maletti" munkageppel.
A kiserleti gyepteruiet talaja a kerges reti szclonyec altfpusba sorolhato.
Figyelembe veye a talaj kemiai tulajdonsagat, a kicsereibet5 Na alapjan jayitas
celjaira perkupai gipszet alkalmaztunk. A talaj fizikai es biologiai
tulajdorisaganak javitIsa celjabol 1 kg/m 2 szuperkomposzt tragyat is kiszOrtunk.
A legela szakaszhatarola cserjesayokban a kOvetkezo fajok variacioi
szerepeltek:
1, Amorcsereje
2. Pusztaszil + vacirozsa
3, Vadlodirte + vadrozsa
4. Eziistfa
A kiserlethen szerep16 fajok noyekedesi intenzitisat a magassagi meretek
evenkenti Yaitozasaval mutatjuk be amoreserje 24 cm, pusztaszil 8 cm, vadrozsa
31 cm, yadkorte 8 cm, vadrOzsa 39 cm, eziistfa 53 cm. Ezek az adatok az
iiltetestol szarnitott eIs6 ket ev atlagat mutatják.
A Yegzett kutatas-fejleszt6si program legelo szakaszhataroi6 erd5sav es
cserjesayok, was szoval elosovenyek letesitesere iranyult. A ka valtozat k5zdtt a
sayszelesseg es az alkalmazott fajok ktizott volt minimalis eiteres. Az
alkalrna2ott agrotechnika azonos elvek alapjan kertilt megvalositisra. Az
erdhsitv szelessege 20 rn, mig az elosoveny 3 rn volt.
A szikes gyepterilleteken d•sszeitiggo erdotelepitessel Intezettink nevi
foglalkozott.
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A rOviden megfogaimazott celkittizest es a kiserletek erderni reszet Osszegezve a
vegzett munka e]sasorban a cserjesorok agrotechnikai es teiepitesi modszerenek
kidolgozasL-a iranyult. A telepftes eredmenyesseget =two adatok kOzott
kiemelkedo az amorcserje, ahol a fa.kadas 100%. A vailkorte 80%, az eziistfa
50%, a pusztaszil eredese 20%, nag a vadkOrte eredese 79% fakadasi eredmenyt
mutat.
Az erdosavban szereplo fajok drendezeset az Orzesbiztonsag legjobb variaciojat
jelento valtozatban alakitottuk ki. Ennek megfelel8en az erd5sav ket szelere
cserjesort iiltetttink, amely a vadrozsa, amorcserje es ezlistfa kombiniciok
voltak. Ebben a valtozatban a vadrozsanak legfontosabb a szerepe az Altai, hogy
a tobb meteres agai rahajianak a mellette lev8 fajokra es ezaita1 termeszetes
keritesfonatot allot, Ezek a fonatok rendkiviii megnbvelik az Orzesbiztonsagot,
inert az allatok reszere szinte atjarhatatlan.
A kutatas-fejtesztes eredmenyei a gyakorlatban alkalmazhatO olyan kiemelkedo
eredmenyek, ame]yek az alfoldi regioban a szikes gyepek allateltart6 kepesseget
es termekenyseget jelentosen nOvelik.
A technologiai rendszer alkalmas orszagos bevezetesre es allarni tamogatassal
torten' terjesztesre.

Tapasztalatok

A rtividen vazolt szikfasftasi fejleszteseket tab mint egy evtizeddel
ezeiott vegeztuk. Ma mar kifejlett erdOsavok es cserjesorok jelennek meg es
jefent6sen novelik a szikes Jegela fillateltarto kepesseget.
A legeloved8 erdOsavrendszerek az intenziv gyepgazdaikodas megvalositasahoz
kiegeszit8 tevekenyseg, A fas kornyezetnek a szikes gyepek novenyallorninyara
es termeshozamara pnzitiv hatasa van. A szeltol vedett szikes gyepek
nCivenyallomanya kedvezoen valtozik. Tapaszta[ataink szerint a szikes gyepek
fasilasa a komplex gyepmelioracio fontos komponense lehet. Az a kovetkeztetes
is levonhato, hogy az &ore tervezett szikes gyepterilletek melioracios program*
fasitassal celszerii kezdeni.
A vegzett munka fontos reszet kepezte a legela allat es a legeloszakaszokat
hataroi6 erd6sav es elOsoveny kolcsonhatasanak vizsgalata. A vegzett etolOgiai
megfigyelesek arra utalnak, hogy a vadrozsa es az ezdstfa kifejlett toviseivel a
kozelito 611at fejet megszdrja, felelern erzetet keit, ezert a juhok nern jarnak at az
erd8savokon, sovenyeken.
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Azt is tapasztaljuk, hogy a ket legelOszakasz kOzOtt a fasitott savok fuggi5nyt

kepeznek, arnelyen kereszttil az allat nern lithatja a tilloldali legeloszakaszon
Iev6 bOsegesebb Rivet, ezert a jobblegelo latasa kOvetke.zteben nern alakulhat ki
fokozott ehseg inger, amely az agressziv attores inditeka lehet.
Osszessegeben az allapahato meg, hogy a fasitassal megoldott szakaszhatar
kerites uj modszert jelent az allat Orzasere, a szakaszos legeltetes megoldasara, a
gyepmelioracio iehetosegeinek szelesitesere,

Osszefogial6
A kutatasi program a szikes gyepek korszerti basznositasa celjabol

kiemelten fogialkozik a tegeloszakaszokat elhatarol6 fasitasi megoldisoldcal.
gyepgazdalkodasi kutatasok gyakorlataban fijszerii es korszerii fejlesztesi
vallalkozasroI van itt sz&
Tapasztalatunk szerint a vegzett fasitasi megoIdasok az intenth gyephasznositas
megvalositasahoz hat6konyan aikalmazhatok. A fas kornyezetnek a szikes
gyepek novenyallomanyara es term6shozamara pozitiv hatasa van. A feltart
ismeretanyag alapjan az a kavetkeztetes vonhato le, bogy a tervezett szikes
gyepterilletek komplex melioraciOs programjat ffisitassal celszedi kezdeni.
A kutatas-fejlesztes reszet kepezte a legela allat es a fasitas kolcsonhatasanak
vizsgalata. A vegzett etologiai megfigyelesek azt igazoljak, hogy a
legeloszakaszt hatfiro16 cserjesorok elsOsorban a vadrozsa es az ezUstfa kifejlett
t6viseivel a kOzelitO allatot megsztirja, ezert felelernerzetet keltve azok nem
jamak at az erclosavon. A legelaszakaszok kozititt a fasitott savok fuggdnyt
kepeznek, amelyen keresztiil az allat nem lat at a rnasik legeloszakaszra, es
ezaltal csokken az attOresi Osztom A fasitas elanyOs hatast gyakorol a
mikroklima es a cOnOzis valtozasaira. Lehetave teszi a korszerti szakasz -v-alto
legeltetesi rendszer alkalmazasat. A szikfasitas tdjesztetikai es kernyezetvedelmi
hatasa is kiernelt jelentOsegii,
A kapott informaciok gyakorlati ertekiik mellett a gyepgazdalkodasi tudomany
bovitesehez is szolgaltatnak uj ismereteket.

Summary
The research program focuses on afforestation methods to separate
different grazing areas in order to utilise grass vegetation grown on salt-affected
soils. This effort means a new and up-to-date development course of grassland
management researches.
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We established that the tested afforestation methods could be applied during
intensive grassland utilization. Wooded areas have positive effects on the stand
and the productivity of grass vegetations grown on salt-affected soils. On the
basis of the expored material of knowledge it could be concluded that complex
amelioration programme of grasslands should be started with afforestation.
The investigation of the interaction between grazing animals and afforestation
was included in the researches. The ethological studies proved the fact that the
strips of shrubberies (mainly the wild rose and other thorny bush species)
bordering different grazing areas could prevent sheep from going through the
forest belts. These forest belts form certains which hinder the animals from
looking the neighbouring grazing areas, so the break-through instinct of sheep
can be reduced. The afforestation has favourable microclimatic and
phytocenological effects and makes the utilization of up-to-date sector-changing
prasturing system possible. The effects of afforestation of salt-affected soils on
the landscape and the environmental protection are very important as well.
The achievements are of great importance in both the practice and the grassland
management science.
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