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Tirpoka a pinz-r.So

FM& Dr. Stgrhtz

Hagyomanyole a terrni-szetveWelem szolgalaaban

A FeVES PUSZTAK
A gazdasigi kenyszer
szoritisiban
A prisms a betk6Znapi emberek
tObbse-geh-en az osi &rintetlen termeszet kepf..ere keiti. Vaidj4ban azonban a pusztak tOblanyire net-it 6rintetlen
teraletek. Ndhany kuldnleges tipusuktot eltekintve kialakulasuk, =Lid fermmaradasuk szorosan kapcsolodik az
ember C:vtizizados tevekenys4ehez -, az
erdi5irtisokhoz, a legelteteshez yaw.:
eppen az arrnentesit6shez. Az evszazados ki5lesbnhatas saran mind a till-filet
i'd.Ovilaga, mind a helyi ne. passdg szokasai, hayomanyai fokozatosan bozyiiidornultak a pusztak sajtitos adottsa2.aihoz. Talan ez a esaknem t6keletos
alkaimazkodas kelti a termeszetesseg
erz&s6t,
A gw.P.dasagi viszonyok
rniatt a XIX. es a XX. szazad saran a
haEyornanyos legelbgazdalkodas egyre
..yer•••••ulin inemben szonilt vissza. Igy
ma mar a hozzajuk kotodo tertneszeti
es kulturalis orokse'grinker egyarant a
kipusztulas, ar eNine's veszelyezteti
,

2

eg6sz Etiropaban, Ezt jelzi az is, bogy
a Magyarorszigon 616 v6dent nt5v6ny6s allatiajok k5nrilbekil egynegyede
k5t5dik - legalabb eIetenek valamely
izakaszaban - as alfbidi 113•1:es pusztakhoz.
Magyarorszagon kbzel 1,2 millib
bekttir gyep marl& fern a XX. szaz' ad
veg6re. Ebb61 kOrillbelfil 600 ezer hektar helvezkedik el sik videken. Ezek
ktiztil azonban a pusztai terilletek aranya joval kisebb, korulbeltil az alftidi
gyeptertiletek kelharrnaria. A fentimarad6 re.sz vaz.;,„-• ma's 61i5heIytipusba tartozik, vagy interyziv m5veles alatt all&
terelet. A mintegy 170 ezer hektar veden gyep nagy resze az kitieteken talaihato. Madirtani jelent6segiiket
mutatja, bogy ay. 59 hazai Europai Jelentdsegii. Maddrafplieiy kbzOI 23 a
pusztai tertilet.

Tetuan

szem szarnara triegis az elohelyek es a
fajok valtozatossaga rdnik fel. A talaj,
a domborzat sokszini1 alakulasa, a talajviz ftelysege mind ol•an thnyezi5,
amelyeknek szinte alig eszrevehet6
valtozasai len.yeges okologiai fehaelek
modosuiasat, eltero elobelyeket es
ezekhez lo5ted6 tarsulMok kialakulasat
idezik
Az akologiai td-nyezijk kp•Etil talan
az egyik 1egfontosabb a talaj tipusa.
Eszerint szoka_'s megktilombdztetni
Mszrusztakat, hornokpusztakat es szikes pusnakat, A felsorialt tipasok
a legvesz6iyezretettebbek a 115sz -pusztak, Ma mar va[6.di 18szpusztar6] sajnos nr:m besz.lheti.ink annak ellenere.

\Tit tozatos e15helyek
Bar a puszta sza a magyar nyelvben
kietlen, sivar tenriletet is jetent, az erto
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hogy ez az elehelytipus a vegetacIoterkepek tanas.aga szerint az orszig mai
tengletenek iegalabb 7,5%-at INarltotta_
Mivel a fblarraivelesre leginkabb alkalmas melasegi taiajokon alakultak ki,
rnai hirmondf5iik a nem mevelt mengyekre, kunhalrnokra, meredek lejti5lcre
es a szikes pusztak rnagasabb fekves0
zarvanyaira szorultak vissza. Kicsiny
teralettik miatt elsOsorban mint botanikai ertekek, vegetaciotorteneti emlekek
utoLso meneclekei erdemelnek figyelmet es 01t,91rnat. A gerinctelenekt51 eltekintve igaaan tinallo allatvilaguk nem
alaku]hatott ki. Madartani jelentOsegak
inkabb a lOszlegelokOn a meg gyakorta
megtalathato .trgetelepek miatt van, hiszen ez a ragesala szamos ragadozd
mad& — kortak a pariagi sas es a kureesensolyom — kedvelt ta.plalekz.. A nu It
szazadban vgrehajtort folvOs.z.abalyozasokat kevetocn az egykori art6ri teMleteken a korabbi nedves r6tek, rnocsarak belven az aradasok elmaradasa
miatt megvaltortak a vizgazdalkoclasi
kortilrnenyek es a talaj felszini retageiben crotches safelhalmozeHiasi folyamatok induitak meg. E.nnek es a liege1teteses gazzli.lkodasnak a kOvetkezmenyekent jottek letre a rovid f ivu szikes
pusztak. A niagas sOtartalom es az
aszalyos eghajlat miatt olyan kfflanleges eletfeltetelek alakultak ki, amelyhez csupan nehany faj tudott alkalmazkoclni• Exert a szikes pusztakon,
szikes tavak k5rnyeken speeialis sotint
niivenytarsulasek es Nszkeleiktizossdgek terjedtek el. A szikes tavak Ft-Lc-lien
feszkeii5 szeki life, gulipan, golyatacs
vagy eppen a pusztakon kolto szikipacsirta es szekieser allornanvainak szigetszJeru el6fordutasa a szarairdlcl
egyfajta allatfoldrajzi
zurn, amit a szikeseknek a tengerpartok
sas pusztaihoz val6 hasonlOsagaval lehet magyarazni. A kopar felszin meghatiroz6 szerepet jatsxik az ugartvEk
megteiepedeseben is. A szikes pusztak
azonban nemcsak mint feszkefohelyek,
hanem mint hagyornam•os vonulasi utvonalak is igen jelentOsek. A folyaszahalyozasokat tyiegetOz6 id6b.en az 6radasok miatt alalkuthattak ki azok a sajatos, ketI8 tapialekot es nyugalmat
bizitosito nagy kitede(Ls0 vizeny6s tersegek, amelyek a madarvonulas szinhelyei voltak. Ki zondolna a nyaron repc'dezett fellszinU puszrarOl, hogy abbal
egy-egy kiadOsabb esozes tengert

Orotyram. 2. szJrn

pes varazsolni„ Nem beszelve a tavaszi
hOolvadasra/ es az 6szi nagyobb rnenvnyiseg esapadekrol. Ezek a belvizes
foltok idealis vonulehelyet jelentenek a
vadlad, a daru es a partimadarak szamara. Meg a szaraz pusztak is vonzzak
a paIingokat, az aranylikket, havasi
es a ragadozo madarakat, kOzniik
a pusztai olvvet es a kigya.5zZlvvet.
Ahol rnegfele15 feszkelOhely van a kbzeIben, ott a puszta rovarbrsegc megtelepedesre kesztet oIyan fajokat is,
mint a szalakota, a kek virese, a kuvik
vagy a kis argebies. A szantefoldekkei
valtakozep pusztai tertiletek

Guliparlfiaka

sorban mint diirehelvek biztositanak
kedveze feltetcleket a tdzok szimara.
A pusztai elahelyek harmadik nagy
csoportjat a hornokpusztak alkotjak. E
tenilieteken gyakran egyrna_s meliett lehet megfigyelni a hornoki szukcesszid,sorcizat kulibnO6zo fazisait: a pionir
rnoha-zazini5 tirsuiasoktol a D5potarsula5t kepeze erd5kig. A hornokpusztai
teraletek elsrosorban n6venylani es rovartani eftekeikkei tunnek ki_ Maclarvilaguk a szikesekehez kepest szegenyesebh. A bokrok rak medelenese
miatt nagyobb a bokorlakiS es fan feszkel6 fajok szama_
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Veszelyeztet5 tenyez6k
Sajnos 92 elrnfilt evszizadok saran
a gyepteriiletek egyre inkbb elveszitetta gEadasagi jelent8s6giIket, ramlott a hozzajuk kotIRI45 agazatok, mint
peklaul a szarvasmarha- es a jubtenyeszte's jovedelmez5s4e. Ezert egyre
nagyobb a ves2elye annak, hogy felhagyjak a miiveIdst, megvaltortatjak a
hasapositas jelleget es az intenziv termeldsi modszcteket tcrjesztik el. A
Fretivelesi gig vaItortatasa szcinpontjabol ma a legnagyobb jeIentelsege MagYarorszagon a szantOfbldi rntivelesnek
s az erdositesnek van. Az elnulIt 6vtizedekben ernellett rnC4 volt ri pelda,
hogy szikes terdleteket halastovA vagy
rizsteleppe alakitott,ak at_

molcsos Ultetv6nyek letrehozasival is.
Egy 1991-ben elfogadott erdOsitd-si
kormanyprograrn mintegy 300 ezer
hektir erd.6 telepit6set iranyozza ek5
2050-ig. Ennek jelentos reszet a Duna—Tisza k6zi hornokhaton es a Nyirsegben szartd4koznak megvalositani.
Az erdosites elore lithataan leginkabb
a homokpusztai terUleteket erinti majd.
lAindezek a beavatkozisok a gyep teljos es vegloges pus -40.45AI okoz7Ak az
ott 616 fajok 6letfeit6Ieleinek elvesztesew! egyOrt.
A gyeptertiletek kaszalits4,nak vagy
legeltetesenek felhagyisa kevesbe
drasnikos, hosszabb ttvon azonban
degradiciot okoz. Ha nem mfivelik
meg a tetilletet, a fa magasabbra ne.),
zartabb le-sz, gyamosodis, cserjek betelepedese kezdodik meg, a a1 2[2 616-

Foto: Szaalk Taintis

A nedveu.m,-L-ek maclara r a bilio

Ear ei..yes becslesek szerint hazinkban k6zel 1 milli() bekt4r tertilet mezagazdasig.i mtivelese valik felesIegess
a privatizacio miatt, rnegint feieledt a
gyepek feltaresenek veszelye a karpotlas saran megsz.erzett teraleteken. Erre
otala jelek mar sokfele tapusztalbatok
az ors.e.agban. A torrn6lielyi. aclottsagok
ismereteben ezek a szintok nern
nek ogyan hosszU 6letaek, inuvelestiket
valaszindlez harnarosan roladjak, es a
feItbres utan a gyep csak hossT46vtizedek aloft fog helyreallni, de az eredeti
fatazdagsag visszaallasa rneg ekkor is
ketseges. Emellett szamolni lehet majd
egyes trse. gekben if.sj sztAa- vagy gyd-
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bely fokozatosan atalaktl es igy alkalmatlanna Nralik az on fajok tovabbi
fennmaradisara.
A privatizacia utan Idtrejdivia- kisebb
birtokok, a maximiii$ bOzart) eleres6 nek vagya, illetve a piaci viszonyak javolasa a clazda.lkodokat az intenziv
gyepgazdalkodist mii-dszerek bevezetCni:.re sarkalhatjak. A term6s fokozasa
1-clek6ben mUtragyak es nOvCnyvt. d6szerek alkaltrinqara lehet sairnitani,
am i az (1:13helyi 6s tapkAlkozasi adottsamak me ,,valtaztatasaval szint6n SZAIDOS
faj eltinesevel jarhat. 1.Jgyancsak szdie5 kil.rben lehet szarnitani 4T1-9, hogy
az infrastrukturalis beruhizasok (otak,
.

szernettelepek 6pitese) 6s az nj banyak
lacsitdse eppen ezeket a kevesbe ertkes terfileteket fogja
Erdekes prohlt'mat jelent a szovjet
csapatkivonas utan fe lszebadu16 gyakorloterek sorsa is. Bar attlzsgalasok
saran rmiszto dolgokra deralt finny,
rn.C. gis c terittetek a terroCszet samara
kedvez6 kEirlilmenyeket, v6dett fajok
ferot-naracI4sk birlasitottak. Ez nagyrdszt annak is k6szOrtheta, hogy korabban a lakossag szamara i bbe-kevesbe zirtak valtak. Mast egyre nagyobb igeny jelenrkezik maganosltisuk
es ezt kOveta intenziv hasinosiasuk

Mi a teend6?
A ten-nszfetvddclemnek cp ,elore
csupan a mar v6dett terilleteken van
hat6sagi szerepe a gyepeket Crinti5 kerdesekben. Ezert alapvet6 fontossigc:1
feladat az orszagos je/entosegii ertelet
kepviself5 nagyobb kiterjedesit terliletek vedett6 nviIvanitasa. A kisebb ter&
leteknel a helyi kezdemdnyezC5cket
kell tamogatni, hiszen ma mar az Onkormanyzatok is szarnos lehetoseggel
rendelkeznek, ho n. trkeg[Svjak tetTneszeti kiarnyezetiiket,
Csupan a vedett tertiletek keretein
behil nem vedhet5k meg a gyepterriletek, faleg azokban a tersetekben nem,
alto] szantaffildekkel mozaikosan helyezketInck el. Ez4rt ki lcell terjeszteni
a terrnszetvCdelrni hatosagok jogitOta
a nem vedeft gyepelcre is. (P1. bizon -yos
benahazasok es faldhasznalatimiad-vaitozdsok kornyezeti hatasvizsgAlatanak
megkoveteIesevel.)
E hatepsacri eszkozok azonban nem
nyfijtanak seromilyett veleltriet a gazdasagi hatisok okorta kar050clasok elF-JosszU tavort extenziv mdvelesfi
fajgazdag legel5k fennmaradasa csak
kepzelhet6 el, ha a termeszefv6delem celjait sikert11 beepiteni a gazdasagpolitikiba is Erre a Kozos Piachoz
tartozo cirszagokban meglionositott
Kornyezetileg Erzekony Terdlefek
rendszere kinai jO peiclat,
Nagy Szabolcs
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