Termeszetvedelem es allattenyesztes
A gyepek termeszetvedelmi erteke
A gyeptirsulasok — Okologiai ertelemben fityes eloheiyek — a hazai vedett noveny- es Batfajok fennmaradasa szempontjabol kiemelkedo jelenteisegtiek. E megallapftas igazoiasara
az 1-3, szarmi Mbleilatokban szereplo adatok
szolgalnak (Karpati 2001):
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Ha megnezziik, bogy a vedett allatfajok
kOzt1l hany k5tddik tapnovenyei, btive- es szaporod6he1ye, vagy hives tenileteken a6 zsakmanyallatai folytin a killenbtizO gyeptarsulasokhoz, az alabbiakat allapfthatjuk meg:
A meggyclz6 adatsorok indokoljak a gyepgazdaIkodas axon terrneszetvedelmi feladatat,
hogy a korabbi evszazadok okoldgiai ?irks&
gekent rank hagyott Rives 616helyeinket fenn
kell tartanunk, a gyomosodastol, beerd'estides01 es egyeb negativ hatasoktel meg kell mententink.
FenntartAsi feladatok
Az EU-csatlakozasig letrehozott 10 nemzeti
parkunk a fentiek alapjan, alkotmanybirosagi
dOntes es torvenyi felhatalmazas titian is alt a

feladatot kapta, hogy a vedett es veddemre
tervezett terilleteket — kortiik a gyepeket — a
termel5szevetkezetek atalakulasinak Folyamataban allami tulajdonba es sajat vagyonkezelesbe vegye. E folyamat eredmenyekent maig
a nemzeti parki igazgatOsagokhoz 163 262 ha
gyep
A termeszetvedeimi szerveknek persze
nem csak az a feladatuk, hogy e fiveseItlhelyeket sajat kezelessel fonntartsak, hanem az
EU-csatlakozas nyoman az unio direktfvai
alapjan — madar- ds elaelyvecielmi iranyelvek
kote/ezeien kialakitandd Natura 2000teriileteken — amelyek reszben nemzeti parki
vagyonkezelestiek, reszben mas tulajdonosokhoz tartoznak, reszben mar jogilag vedettek,
reszben pedig a Natura 2000 iranyelvek alapjan fonntartanda — az is kotelessegiik, hogy a
gyepek, s a hozzajuk kOtod6 vedett eldvilag
formmaradasat biztosftsak.
Ez utobbi ketfelekeppen lehetseges: sajat
vagyonkezelestli tenileteket a nemzeti park maga kezel, idegen tulajdonti gyepeket a Natura
2000 (2007461 indul) vagy a mar folyo Nemzeti A grar-Komye zetvedelmi Program
(NAKP) kereteben kialakftott Erzekeny Termeszeti terillet (ETT) tamogatasi forma kereteben tartar fenn kijeliiles, piilyaztatis, client-Jrzes (itt kapcsolodik be a termeszetvedelem) es
a megfelel6 gazdasagi tevekenyseg tarnogata.s a Utian.
A gyepfenntartas reszben a termeszetvedelem, reszben pedig az agrartamogatasok forrasaira 401. A Nemzeti Videkfejlesztesi Tervben (NVT) meghirdetett tamogatasi rendszerek lehetove teszik az tij tfpusti gyepfenntandsi-mez6gazdasagi tenneles hazai finanszfrozasat. Ennek az elkovetkez6 evekben alapjava
valhat az EU orszagaiban mar tobbfele bevezetett Magas Termeszeti Ertekii Meztigazclasagi Terliletek (High Nature Value farmland,
HNV) halozata, amely a jogilag mar vedett
(nemzeti park, tajvedelmi kOrzet, temieszetvedelmi tertilet), a Natura 2000, az Err es az
OkoIOgiai halOzat tamogatasi es fenntartist ceni koziis lehatarolasabal jon letre.
Amennyiben a jelenlegi agrartamogatisokat vesszfik figyelembe, a gyepek kezeleseben
aiapveto fontossagtiak a teriiletalapti es az allattenyesztesi (anyatehen, anyajuh stb.) tamogatasok. Utobbiak nem elhanyagolhatd rnadon
jarulnak hozza a vedett fiives elohelyek
rnegOrzesehez. TermeszeNedelmi szempont1)61 legjelentosebb gyepteriileteink tertileti kimutatisa a 4. tdbidzathan tekinthetd
A teniletkimutatasbol adeid6 tanulsagok az
alabbiak:
— Igen jelentos ( 143 173 ha) azoknak a tertileteknek az aranya, amelyek nem a termeszetvedelrni intezmeny ek v agyonke zeleseben
vannak, de a vedett ni5veny- 6s Allatvilag
fonnmaradasa szempontjabol nagy jelentOsegnek. E gyepek fonntriaradasa a Natura
2000-program kereteben lehetseges.
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es termeszetkimel6 mOdon vegrehajtott kaszalas, legeltetes, gyepgondozas els6sorban azokon a terfileteken, ahol ez a legszasegesehb.
A nemzeti parki jellegb6ladodoan az al tattartas alanyai a regi magyar tiliatfajnik, az 6shonos marhaink, lovaink, juhaink. Ezek 01 .10
tObbsege ma mar nem a nemzeti parkok,
hanem pl. a Hortobdgyi Kht. es a tenne'szetvedelmi civil szervezetek vagyonkezeleseben
van, de ha magantulajdonban, akkor is Ottnyi re vedett gyepeken legel.
A legeltetesre alapozott 'Bananas, az extenth, tartastechnologiak alkalmazasa —
m indennek okoturisztikai,
litasi es nephagyornany-fonntartasi vonzataival — tdbb nemzeti parkunkat elismerten hirestettc. Ket nemzeti park — a Hortobagyi NP
es a Fert6-Hansag NP nemzetkaiThfrnevre
tat szert azaltal, hogy tediletet az UNESCO
viIagbrok.segi listara vette, a legertekesebb
kultUrtajak kOzie.
KiemelkedOen ertekes allatallomannyal
rendelkez6 terrneszetvedelini intezmnyek az
al iibbiak:
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Viszonylag pontos terilleti aclatokkal remlelkeztink a nemzeti parki igazgatOsagok vagyonkezeleseben le v 6 gy epter letekr61.
Ezek jelent6s resze csak az allattartisra alapozva tarthato fenn, de sok olyan teri.iletiink
is van (30 603 ha), amelyeket — a kes6bbiekben ismertetett termeszetvedeImi-okolOgiai
indokok aiapjan — nem vagy csak ritkan kell
kezelni. Utobbival kapesolatban ki kell
hangsaIyoznunk, hogy a vedett gyepek egy
resze mez6gazdasagi hasznosittisra tulajdonkeppen alkalmatlan. Altalanossagban pedig
elmondhatO, bogy a terinel6szovetkezetekt6I
atvett kaszalok, legelok tObbsege elhanyagolt, gyomos, eicserjesedett allapotban keAlit a nemzeti parkokhoz, exert volt sztiksegesse kezelestik — vaiojaban rekonstrukciojuk — mielabbi megkezdese.
A miiIvelesi aggal kapcsolatos teniletadatok
— bar egy resziik csak becslessel volt mega"lapithat6 rarnutatnak a foldh iv atali nyilv
tartasok hibaira is. Ezek szerint csak a termeszetvedelem Iat6kOreben Ievo gyepek — yedett es a Natura 2000 jelenlos raze, 23 277
ha — nem is gyep muvelesi agban van nyilvantartva. De azoknak a tertileteknek is jelentos a kiterjedese — 9 089 ha — amelyek
„papfron" gyepek, valajaban pedig mar reg
felszantota, elarasztottak Oket, vagy spuntan
Allattenyesztes a nemzeti parkukban
A rendszervaltas el6tt szainottevo sajat kezelesti terulettel a nemzeti parkok nem rendelkeztek. A '90-es evek masodik feletol tart az a folyamat, amelyben a hazai termeszetvedelem jelento's gyeptenitetek gazdaja Lett. A fenntartas —
terrneszetvedelmi kezeles forinaja a komyezetVI
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A magyarorszagi fiives el6helyek biolOgiai •
sokfelesegnk kiemelked6en ragas. A vedett ';
novenyek haromnegyede, a vedett es fokozot- tan vedett alIatok fete kot6dik gyeptairsulasokhoz. Itt elnek, es szaporodnak, itt szerzik be
taplilekukat. A !lives el6helyeket sok tenyez6 '
veszelyezteti, kidonosen a megszuntetes, vala- .
mint a beerdosiiles, illetve az idegenbdl szarmaz6 dn. invazios novenyek elszaporodasa. A
nemzeti parkokhoz keriilt 163 262 ha gyeptedileten megkezdddott az elohelyek rekonstrukci6ja, ktilonosen jellemz6 ez a szikes, a homok- es ldszpusztakon,
A fentiekben a nemzeti park igazgatosagok vagyonkezeleseben 1.6,6 gyepek teruletadatait, kiegeszitve a jogilag mar vedett Metre
a Natura 2000 program soran tarnogatasi rend- •
szerrel fbruitartando gyepek adataival, Bemutattam azt ax allatallonnanyt, amely a vedett te- . ..
rtileteken tegel. Ismertettem a legfontosabb •
terme'szetvedelmi gyepkezelesi rnOdokat, a le-• ;
cieltetesi, kaszakisi, egetesi stb. el6frasokkal. -Pelhivtam a figyelmet arra, hogy cgyes gyeptertiletek valojaban mar nem gyep mtivelesi
agtiak, men a gyepkezeles elmaradasa
beerd6sodtek. Ugyanakkor jeIentekeny azok
nak a terLileteknek is a kiterjedese, ahol nem
sakseges a rendszeres kaszaIds, Iegeltetes,1
legfeljebb csak id6nkent az eIcserjesedes
megakadalyozasa. Utobbi munkat osztongen
segitik az EU-csatlakoziis utan megnyilt tamsgatasi
amelyek az elkovetkez6 evekben a Magas Termeszeti Enekii Mez6gazdasagi Teriiletek (High Nature Value farmland,
HNV) program kereteben a hazai gyepgazdalkodasban is jelent6s szerepet fognak jatszani.
Karpati Lasz16 I
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6rzKht:magysike,bvlnouz
racka
— Fert6-Hansig NP: magyar sziirke, bivaly,
racka
—Kiskunstigi NP: magyar sziirke
—Kbros-Maros NP: magyar sziirke, bivaly, cigaja juh
—Balatoni NP: bivaly
—Aggteleki NP: hucul 16
—drsegi NP: murakozi 16
—Duna-Drava NP: cikta juh
A felsoroltakon kiviil a nemzeti parkok legeloin
is tartanak 6shonos
allatokat. Kozintik emlitesre melt°. Szomor Dezs6 jelent6s letszarnii es genetikai erteldi apajpusztai magyar sziarke szarvasmarha allomanya.
Az allatallomanyok fenntartasanal fontos
szerepet jatszik az anyatehen tamogatis. Mivel
ez orszagosan kiitott letszammai indult, nagy
gondot jelent az, hogy valOcli, Iegelon Luton
hUsinarhaink kozul egyre tobb lesz a kvata feletti. Pedig a gyepre alapozott tillattartas nelki.il
a fiives el6helyek tobbseget fenntartani nem lehet. Exert a nemzeti parkok az allatletszam noveleset ttiztok caul maguk ele annak erdekeben,
bogy a sajat vagyonkezelesii teriiletek dont6 hanyadat maguk kezelhessek szakszerCien.
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