Gyepek es hasznosita'silk
iv5nyosi Sz. /width

A gyepek a magyar tenneszetvedelem kitiintetett ertekhordoz6i. Killonasen
ervellyes ez az On. Cisgyepekre: ezeken belul is az /Mid f(ives tersegeire. A
gyepek terrneszetvedelmi es tudornanyos jelent6s6get J151 tiikn5zi Magyarorszg
ve lett. teriAteteinekivAvete.,s'i s -t.R.fmA Weer-EYkia, wilelyben - a vig
termeszetvedelm( terffleteinek 5tlog5t HentCis meglialadoan - a gyepek 25 %-ns
fircinyt kepviselnek. A Kiskum5ggi Arenizeli Padcban a gyepek reszar5nya ennel is
niagasabb: 45 96.
1. Az 6sgfrrepeic nern W1171,0'65; (WO Rycpek)
A terme.szet-v&leiern sninidra 6sgyepnek min5silloek a frives terOletek, amelyek
mallesZetes kiRlaktitnsizqk (generikai fell5r165, sofolc tag/ii), vngy a tart6rieh-ni
iclokben az ember Altai kiglakiiottak ugyan (pL erc5irt55) jareszt az ember iita/
innmartottak
rigicent hasznosziltaki

kvea:114iAs), de a "beMtliator ralithan" C3R)E yep ifinveYesi
bellatist (pl. mfitrdgyiz5s,
egyeb lagressziv!

feltilveres) nem s%envedtek,
jelentosegfik:

- talajk6pz6 es talajvecl6k (p1. lomokos teriiietek,

terrneszetes feg6ilesi sorok
faj - (helyesebhen populki6) meg6rzes (az 6sgyepek
cliverzitrisa esetenkent nagyollb, mint az equivarens tertn6helyen diszi6 termeszetszerei ercl6ke!), genrezerv6tumok a
piZsitffivek) vagy a gyOgyfajtanemesires 5%am5ra
nOvenyek fenntartasa vegett f5,
Op15Iekforrgsok (p1. sz:Imos erclaben feszkek5 faj is a
gyepekben szerz6 be tftpltirekat),
- tiijkepi ertekek (a rnigyar p u szta stb)
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2. A 10,111 6sgyepei es fenntart5suk, linsznosit5suk

Hornoki gvepek

Az egyeves cono!ogiailag nehezen clertnirdhato pyepek mellett k6t i&enttis
egyfittes etnrilend6:

- eVeki; n

hOtnOkpt#SZtagyepek (hOMOki csenkeszes tarsulis),

1romokpus2tarefek (z5rt, har5zdAlt csenkeszes t5rsul5s.
Niir)(1k6t 05NZoci5cio sziimns bentisziilOtt novelly-

es

aflatfajunk ki.Vnyezete

reltntartoill,

A honiokplis7L-H-6tek zbine riia mi-ir a tfillegeketes hatisArn leromfott. - de n -tg igv
is &I:ekes - lirxnoki pimp .os - sziki csenkeszes 51Iorn6nyokki aiakultak.
Celset. Ci hasznosi•5suk a fenntnrOs ertlek6hem juii- es keeskelegeltetes iclobeni es
kor/5toilissai.
2.

r6Y, Mi-clerno4om c clemoziorn felleg6
tv'ajokon c ezek komhiracioin kirifacolt 8Tepek
1.4pos re.t.f. Ont61
-

-

EustpA'71tris Arrsecri k -Acz:476k,
.- 45 inpretek.
mocc,irretek,
-

cY.P!11,..er7.,-/ 5

kg.52711(5k,
sir:myt; fi7ves retek.
suk a Fenntartis erclekeben: evi egyszeri vagy ket alkalommal

k2szlI5s, esetleg sarKilegeltetes juhval es szaniasmarhAval. Mind a
peclig a legeitetes terben es icit5ben koriitozott,
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.5.kisyrpek

A mikroclomborzat alakuhisanak megfele1(.5en:

sziki csenkeszes es sziki Orbm vezernovenyfi pusztanovenyzet,

mezpAz.sit vezernovenyG stikpadka, szikfok 65 vakszik tirsuljisok,
tarackcs tippan es sziki ilszirOzsa saikns Duna-Tisza kbzi allorn5nyai :

- a homokos szikek tarackos tippan es reti s5s f6 nOveny6 thstasai,
Celszeril hasznositisuk a fenntaft5s erdekeben: juh- es 161egeItetes
idebeni es terbeni korkitozassal

feszkelesi okok miatt), lieryenkent

kasz5Lis (1(1. tarickos tippan e5 mezpiz.sit novenyzet). AltalAban 2-3 juli es

1 16 (esetleg szarvasmarlui)l}la letszknban.
A szikes gyepek erdekes thozaikjai a laszgyepet idez6 mezt3s egi
foltok (szA'ntOmagaslatok). Fenntavtisuk egyedi elbir5list igenyel,

3_ Rontott 65gyepcir, ten:sit-et gyepek

A7 6sgyepek lerotnlis6t okoz6 tEnyez6k
icli5szakonkenti felszanta's,
- .mCitrigyfiz5s, novenyved6s7.erek liasznAlata,
- tirllegeitetes,
- feliilvetes, vagy mesterseges gyep letesilese az 6sgyep lielyen,
Tekintettel ezekre tenyez6kre clegraLl5ci6 m6rteke szeles

mozog.

AIapve& torekvesfink az 6.sgpp-struktii6k vissza51110sa a helyes haszn5lat

es

korl5to7As megv5lasztsaival,
irrevemibilis v51tozisok eseten a mesterseges gyep is fenntartiw.6, esetleg

efrff

miTvelelthe .qinkfOso celszer5.

egykori sz5ntok belyeri [6tesitett mesterseges gyepek termeszetvedelmi eli5nye
nyilvAnval6.
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4. A nern tennelesi cell; gyepek

17./57.17 cwirdsa

A veriett ternieteken taNlhato gyepek hasznositAsa elso -diegesen netulehet
eredmenyorientO, A gazclas5gossag, es az inters/iv hasznilat nem is celja ezen
reszek mitkociteteOnek.
A termeszeivedelmi gyakorlitban a gyeptipusoktiN filggetlenal az extenziv
gazclAlkoclas a tenneszetvedelem erdekeinek van al5rendelve. A korl5toz6sok
gterkze is nagy n)<ereslet az nyen tipustl terilletek

Ez reszben annak tudhata

fttitrAgyaz5s, antozes
be, 'logy om a radnik jelentos koltsegtenyez61w
amely nem sze rved nagyarany6 vesztes€gel kolts6gei), f gry a bevetel ()Mal
pozqiv erecImennyel ielentkezik a gazdilkodonil.

A veclelt tenVetelcen a legeltetes es a kasz.iiAs is (a szen5zs keszites, a kis hozam,
!Helve a kes61 kasarisi lehet6s6g miatt elmarad), sZ6mos korkltozas alil esik.
ltyenek tobbe.k

4.1. 1.e.p?Ite.tesnek

-

-

a Inflirtigya hasztlAlata kilos,

szervestrigya csak oz iIIatok 51Eal terpletre juttatott utanp6t15ssai lehetseges,

- a fefOlvetes nem megengclett,
c
m 5 rcius
- az apolki m unk6k idclpontja meghatirozott (p1. hO ronainicsak

tisztft6 knszilis csak oktober hOban vegezhete3),

20-ig

- a jelentkezo vizelc nem vezetliet61( el,
ideiglenes es 6110( 1 6 pittri6nyek elhelyerse engedelyhez koibtt,
- oz
fajt5k jelenlete itt megliatiirozott, ell5t41-1/e helyezend6k
-

a hag 'ors

-

Oxiiliatok (szilrke marha tacka s cigAta),
,

t5iidegen faitAk: oern krv'inatosak,
a terelokkity5k l eheti5lcg a klasszikus pisztorkuty5I4 Iegyenek,

- idolyeni korlitoz,45 kiiveti a tenneszet tavaszi rehredeset's illetve a
fokozottan vedett inadarak
t(m)k) vagy vedett madarak Mettevekenysegeit,
ldetartoznak nieg non teriiletek is ahol korin virAgzO novenyek (pl. egyhajU
,

apro nOsziforn) talfilhat6k.

rentiekker szemben vannak (*an tljegys6gei a v kjett terfileteknek, ahol ktvanatos
az err5szAkos, thas 7.til-cus, de 'livid iclore (pl. 16 napra) terjeclo- legeltetes kecskevel,
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juhval. llyenek tobbek kozbtt a veszelyeztetett homokhuck5k, szikpadok, slid a
tAjkep megOrzese erdekehen kell aktivan beavatkozni.

4.2 KasziLisnik
- terbeni es id6beni korlAtozisok vannak, melyelc a vedett es fokozottan vedett
n5venyek elterjedesi teriiletein (ro valatrint a vedett- fokozottan vedett
rnadat-ak vedelmet szolgqik. Az ith5szaki korlAtozis 51tai5ban jtinius-jfilius 15t61 teszi lehet5ve a kaszal6st, de van olyan terillet, is, ahol ez csak szeptember
15-e tthin lehetseges (pi. kornfs Ornincs 616liely eseten),
ezen terilletek a g -yakoriat szerint egy evben csak eg -yszer kasz5lhatak, es az ezt
kovet5 idoszakban a legettetes nein megengedett,
- a sz•enatermes, semmilyen formahan nem hagyhato a teiiiieten, azt orman ki Kell

a gyepek egetese szigornan titos, vatamint a matragyas es novenyved5szer
feihasznAllsa seni megengedett.
A kaszMokon is tal1lko7Aink hosonl6 belyzettei, mint a legelo-kOn. itt is vannak

olyan teriiietek, ahol a kaszAtas "kovetelmeny" es igen el6nyfies a tenneszetvedelem
sz5rnara (pl. artt'rf kasz5lOkon, az armor-gynlogakk visszaszoritisa), vagy ret-16p

legelinon a beercids(UO- s inegalcadAlyoz5sa.
Szerzi5:

Dr. Iv5nyosi Sz, Andr5s
Dr. Tolgyesi istv5n
Lorinc 'I-11)0r
Kisktinsrtgi Nemzeti park, Keokemet
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