Gyepgazdilkodis es ternikszetvEddern

Aradl Csaba
Tern-leszetvedeImilnk mindig kiemelten kezelte gyepeink vedelmet, Ezt bizonyitja
Ag6 terfitetek vedettsegi kategoridk szerinti megoszljsa is.
11-ftt t1\104-A a
dig orszigosark a vatett erddk telUete (320
gyepekenek, (155 ezer ha) eddig a iegmagasal -71) v6dettsegi kateg6rigiban, a

a kfilotibbize5

n ext zeti parkok eseteben a gyepek jav:ira d61 a merleg, (61 ezer ha gyep, 59 ezer

ha erde5.)
A. kerdes tertneszetvedelmi jelent6seet jetzi

is, Bogy a

CilTI

ug-yanebben a

form5ban gyakran meglelenik teryneszetveclelmi konferenci5k el5acRisai kepzott is.
gyepeink sorsa irAnt a NriLig tudosal, ternieszetvedebni szakemberei sem rnaradtak
14,..Ozbnibbsel‹., 1967-ben tob1 vilcigliirtt tuclais "Pro Naturan cited beadvAnnyal
fordult Itaz5nk kormAny5hoz es a Magyar mdomfinyos Akadernifthoz, arrielyben a
Af‘g Iero:CszvrytSekmI tent -Iva‘6% i rt a ‘egTontosabbak koz6 soraOk a Magyar

/Oleid pusztAirialc vedelmet.
A tenrieszeti sajitossagokon tul nekik is koszonhet6, bogy els6 es masodik
nemzeti parkunk

KNP) alfoidi djainkon alaktilt ki.

Eur6pa iegnogyobb reszkn, fgy hazinkban k, a civilizacios hatfisok - kozvellen61
vagy kOzvetve - szinte minder termeszeti renc.lszert inegviltortattak.
FelertekeiCidott eze.ken a thjakon, mint

ahogy ez a biosziera rezervAtutnok

kialakftasa'nak szempontjaibal is tOkrOzOdik, a hagyom5nyos foldhaszmilati formal(
termeszetvedeImi IelentEist'!ge. Ni.1unk az extenziven liaskn5lt legeiok az
erinterfen termeszeti rendszerek eltanesevel inenedekhelyeive va1tak az onrian
kiszorula faioknak. A hagyomanyosan kezelt gyepek meg ma is iiagy biologiai
vfiltozatossiguak, s foltokban niege5riztek az erecieli t(11, az eredeti tirsuMsok
Folmtijlt, szetkezetet,
A tovbbiakban va- ziatosan tekintsOk at milyen tenyezok hefolOsorfdk a
termeszeivedekni szelnponthoi is jeient6s gyeptfpusaink 5talakulisk napjainkig.
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1.

Alfoldi loszposztAink szinte maradek

ldozstul cstek a szint6foldi

gazdAlkodisnak. Neheiny zsebkendo-nyi, er6sen degrad516don terOlet a1apjan
kiivetkeztetitetUnic

csak

valamlkori

kiemelked6

fajgazdagsfigukra.

A

termeszetvedelem es a tudornAny kEptelessege, hogy hatekony .ekonstrukelos
InunkAval novelje ezeknek a inaradvfinyroltoknak Tt tertiletet.
2. A ltegyi retek Itagyorminyos liaszn5lata, kaszSlasa, leetetese a hatvanas evek

rnAsodik felere gyakorlatilag megszlint. Ezzel a valtozissal szoroson osszefugg Ms
vegeticio el5ret5rese,
eredeti nara es fauna 5talaktila'sa, sze.--genyedese, teltat
mind sz sink Jult5sz-Nagy P51 kOzephegysegi retjeink njelkTyesztesel:nt" emleget.
3.

1 lomoki gyepeink az erd6sitesnek. a szi515 es gyibnalcs teonelesnek estek

ildozatul. Tertneszetesen itt is rontos szerepet jeitszott a 1tagyorninyoS hasznitati
for i5k - elsOlsorban a legeltete
a nyilt

Ezek a tenyer.5k egyfittesen vezettek
gyepek er6te1jes tertilet csokkentesehez. s a wiltozatossiguk

fell Tin taradlsAt biztosito rolyamatos mozaikittrendez&lesilk befagyisihoz.
4. Erd6spusztai tajaink kedvez6tlen a'talaku16sa szinten a Ilagyominyos liasznalati
form5k eltanesevel magyarSzhat15, A szantofoldi takarnranytenneessel, a tanyavilag
megszCinesevel, a nagydzerni pz(151kadis tertioditasival ki6siegess6 vAit

a kisebb

kiterjedesa tiszteisok faltozarna, s megindu1t azok erdo-sftdse, vagy spontan
ercl5sCitese
Szikes pusztiinkst a rizs 6s gyapot terrneles, a tertneszet-m vfzIliztart6s
5
5talakitisa 1(.1rositotta. igen fe,t0'n6 a hortobigyi (5ntilia6tt gyepek es az
fillattartlissal liasznosilott legeldk biolOgiai v51tozatossig5ban, az utobbi jav5ra
nititatkoza #10gy kfilonbseg. Ezeknel a kozvetlen karosito hW,q01-:nAl anon an
sokkal jelenteise1,1) volt a Tegeltetes teljes atatakulisa.
Az 5talaktif.'is nagys5g5t jo1 szeinl'eftetik a kovetkez6 aciatok!
az 1930-as evek kozepen a Horto1 gyon mintegy 35 ezer szarvosmartia, majdnern
eanyi lull. es 15 ezer to lege1t, Ma szimuk az el v5 sorrendbert: 3 ezer, 20 ezer es
negysz5z, Az bsszellasonlit-5s t terry eszetvedeEenq tennivaloira is titd.
6. A retek vilAga. a mocsarak (vizeny6s teruletek / wetland) :.;z.ep,elyzan5ja, a
kiteljedt Arterek megitat5rozO szerepet jitszottak az alioldi ember eleteben, a
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hagyomlnyos iiilattart5sban. itt a Iecsapoiftsolc, az irtrentesfres meghatarozo
szerepen tui szinten a hauominyos hasznosUsi formal megszlinese i az 5si, un.
,

''fokgazdalkodas' Felacbsa vezetett ennek a 1Yaz5nkra igen jeliemz6 eldhelytipusnak
szinten teljes eltOneshez.
Mint ebb 31 a v5zIatos es kor,intsem teljes felsorarisbOr is kiffinik, a hagyomeinyos
gaz.chi!kodasi forniak near 5zizacloickal ezel6u is dOnt6 szerepet jAtszottak fives
tijaink alakftisiban, s tenneszetes, hogy ma a tenneszetv€deieTn eszkort5r5ban is
ineghat5roz6 szerepak van.
Gyepeink tenne5zeli ert6tceinek meg6rzese nem elegendi5ek a v e- deft ter5letek,
ame1yek sok helyen a kuitCirOj szoritis5ban igen neliezen eirizhetak meg. Fontos
Cenne, hogy fniel5bb felmeresre kerOljon a nem vedett gyepek terrneszetI,
bkolOgiai Ailapota, s megin-z6sEik gondjnibal a rnez6gazdasag is nagyobb resztvallaIjon,
A tevmeszetvedelem az olyan gyephasznositasi form5k bevezeteseben erdekelt,
anielyek near vezetuek a gyep biologiai viltozatoss5gfinak csbkkeOsehez. Sajnos

a kozeli mtiltban sok gyepgazdilkothisi szakember a hozarntol nem 15tta a gyepet.
fogadta el, hogy a tenneszetvdeimi oltalom aiatt ill6 tenlileteken nem
elegend6 csak a hozamra figyeini, bogy a gyepeklti51 nem v5laszthato ei gazdag
4lIatvil5gunk, vogyis nlindaz, imi IntIkodc5 biologiai rendszerre szetvezi azt.
Termeszetv6delmi oltaiom atatt Al16 gyepek eseteben kerulni kilt az bntoz6st,
miltrigyAz.ist, hiszen ezek a beavatkozasok a kompeticias viszonyok
megviltortat6sdn keresztiil a flora es ezen kereszt(11 a fauna elszegenyeclesehez
ve.zetnek.
A teurneszetvedelmi kezelesi mOdszerek a hagyorn'inyos hasznalati fonnakon
alapulnak. Sok vltata adott okot, hogy a veclett gyepek inilyen arinya elvezzen
teijes lthbornatiaosigot, szukseges-e a kiemelked5 terrneszeti 6lekti teruletek
nifiveIsi)(51 v2116
kivomisa? MegiontolandO a tenneszetvgdel Fll I, de a
inezr5gazdaslgi szaketnl erek szfurtara is, bogy vaamikor pl. Hort.olyig -yon
szigonThi) legelOvedelmi el6frAsok ervenyesiiltek mint anielyeket ma a
rnezclgazdasilg ellenAliasa rniatt a termeszetvdelem ervenyesiteni tud. Szigorfian
blintettek a 1 .0szin roncsoMsat. Alcinek a szekere 1-2 cni-nil melyebb nyomot
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liagyoit kitilthatOk a pusztfirol. A gyep kfmelete 6rdekeben a gli)fro, legfetiebb ket
eisrzakk toltlietett ugyanazon az alrison,
A ternieszetvadelini kezeles c6flja a ter filet biologiai v5ltozatoss5g5nrik fenntart5sa,
esetleg fejlesztese. A gyakotint a vedendo" 4t-tek jetiegehez. ig3zociva valasztja meg
itiodszereit:

T.

A teruleten specias korlitoz5sokkal, vedermi eleifr6sokkal biztositja

a

tenneszetes folyamatok fenntaruis5t, a szukcesszios folyamatok 6rvenyesiilEset.

(prezerv5ci6)
2. MegfeleI6 kezeV-$i in6dszerekkel biztositja egy 1cedvez6 ft'ilapot • any biolOgiai
v5Itozatoss5g, tinirc lis fajok vngy tArsaisok ielenlete - viltozatlan fenntartisiit,
(konzerv5dio)

Speci5lis heavatkozfisokkal egy erdsen degractri5clott, eiszeOtlyeett elnelyet
egy korjhbi keilvezribb Alinpotha vezet vissza,
Egy teljesen en ant tenneszeti rendszert, a t4jra jellernz6 tc-Tmeszeti kelp
rnegterenvi!se erdekeben letrehoz,

visszagyepesft egy szint6t. (n-'konstrukci6)

Vinnalc olyan ternikzetve.ciehni kbvetelm€nyek is, atnelyek neiu illeszkednek a
illgyonOknyos

fornyakhoz. SokstoT apep gazt151ko(14sti szemponth61

1<civezek!en adotts5g4t - kisebb hozani, kop5rosod5s, belvizes rnocsaras foltok
tlieglete - hell megclrizni:Intc. A vectelem sz5m5ra igen fontos lehet a gyep
mapssagn, borflisi &t6ke, vagy g tabladotts5goklioz igazodo mnzaik szerkezete,

esetreg a tavaszi vithoritils. A gyepekben f - szkel6 sok 1,,

ett madarfaj szfim5ra

ezA a t6nyez51( fontos kulcsIngerek, tnegtetepedesuk biztositfkal, Eir5fordul, bogy
egy litszi5lag viitozatosabb, magasabb fuvfi

,

nagyobb g7,-ep megjelenese

crecivi eli vile g pusztuMsihoz vent_ A melegkedvel6 (tennofill)
egyenessziknytink iOny!ik a kopir fottokat, rovidebb I O
- va gyepeket, ahol a
mozg6suktioz szfiksges ho-mennyiseghez hozzfijuthatnak.
A termeszetvecierni ce?ok kozbtt szerepelhet a felszini

mikroformak

meg(517..ke, ft2 erOzi6, defhicio megakaciftlyozasa vagy fenntartass. (Kiskuns5gi

mazgo homokbucklk)
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Ezeknek a cMoknak a szolgMataban 5111thato a legeltetes.. Sokszou a tAttegettetes
biztosItja a Hortol -Agyon azokat a kop5r foltokat ahol a legfeltettebb sziki feszkel(5
madarairtk otthonra tai to
A gyePek igen gyakran rmis ek5helyekkel i ercl5kkel, esetleg mocsarakkal alkotnak
vedend6 mozaikkomplexeket. A hortob5gyi puszta elkepzeihetetlen a gyepek
koze ekel6d6; asztatfkus, szeinisztatikus vfzterek Sokszor szinte lehetetlen
eldbnteni, hogy vizl vagy szArazfoldi 1 ,5helyen Prunk-e. Ahoy tavasszal part
madarak hatahnas tortiegei tfip151koznak a 5ekely tocsogokban, nyiron
szarvasmarha vagy jub leger. Ezert kffionOs gonddil kell 6riZni inikroforinfikhoz
k6t -c5d6 vfzrendsz,ereket.
Tenneszetvedehni szempontbOt igen fontos, s ezert szabilyozando, hogy egy adott
legel6 terilieten rnilyen faKi, esetleg faitalo Pat legettethetc5, A kezeMsi
szab-Alyzatban kell ineghatkozni 2 gyep terheihet6seget, a legeltethet6 611orniiny
nagysgfit is Szabjlyozni ken a legettetes id6beli korratait, a foldutak haszn5latA't
stb. Meg kell hatRozni a kffneleti teruieteket, amelyeket a kgeltetesnek bizonyos
id6szakokban keraini kell. riven iehet ritka fajok szaporod6 helye, vonul6 "nilatok
pipet[, t1p1Mkoz6 helye.
Ezek
specFAtis szobalyok, korlatozisok kedvezotlenebhe teszik a gazdalkodiis
felletereit a terrneszetvedelmi oitllorn Glatt 6116 terijleteken, Ezeknek a
konfliktusoknak a kivedesere, csakkentesere a tenneszetvecielem ket modszert
aikakmaz.
I. A pzrkilkoclo es a terinszetv'ecielini kezel6 szervezet szabllyzatban hit5rozza
mega koll5tozokat, a a kurVitoz5si-r5k 116fir5 tent eles caokkenes rnett0c. -0..
tenneszetvedeleni a gazdlikod6 nyereseg kfeseset Icompenz510. Ez a modszer ezt
bizonyitia az anvl tenneszetv6deimi gyakorlat is - aliand6 vital( forrisa, rnindket

re[

igyekszik kiilimani a Irrfisikat.

2, Legjobb megoldils, ha a vedett legeVik a terinszetvedelem tulajdon6ban
vannak, s a terineszetvedelem szeivezi a Iegeltetest. Ebben az esetben a
gazthilkock5 erdekelt a terrneszetvedelrni szabalyzok betartAsiban, hiszen
terrneszetkArosito viselkedese eseten leheu5s6gei azonnat inegsziinnek.
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termeszetvedelmtink anyagi korititai ma netn teszik lehetCP.76 egyik megoldas
kiteliesedes6.t sem, maradnak liatos50 eszkOzbk, a birsAgokis, artli termeszetesen
konflikuisokat szill
Sainos ma komely vesz6ly ienyegeti gyepeinket, foggetlenill no!: vedettseget51.
Tapasztvlataink szerint a mag5ntulaidenba keat gyepek egy 1 - szf_!1 fel kiv5ni5k
szlintani. ni5shol pedig kis egyeni parcella"kon kiVinj5k folytatni a legeitetest.
5ajnos mar eddig is igen komoly kIrosothis erte vedett gyepeinket, A kivezetd it
az osztatlan kbzos hirtok kialakWisa, legeltetesi ta. rsulatok NinitCisa trAtet.
Szerzo:

1)r. Amin Csaba

igazgato Hortobh. gyi Nemzeti Park
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