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A VEDETT TERMESZETI TERDLETEK LEGELTETESE
Beni Bela, Vafna Tanzeisne, Czegledi Levent

Osszefogialds
A magyarorszcigi extenth inez(5gazalascigi renckerek kozo iertneszetvedelini
szempontbdi legnagyobb jeieni5sege a gyepga:dalkoddsi rends:ereknek van, aiD/anis
ezekhez kot5dik a vedett noveny- es allatfajok inintev Ili-a_ A magyarorszdgi gyepek
tobb mint 50%-a extenziven kezelt, es jelenieg tobb mint 200 ezer ha di/
termeszetveciebni (diatom daft, melyek megJrzdsaben a legeltetesnek, a legelteteses
eillatariarnak meghalefroz:L5 sz.z:v2pe /eke.
A legeltetes talajra es nOvenyzetre gyakorolt hatasat a szakirocialoni, valamint said!
kutateisi erethnenyek alapian eleineztak, dc1 agy iteljak meg, hogy eg_y konkret vedett
termeszeti teriiiethez kapcsoloci6 legeltetes rnac&zerinek - kialolgo:dscz a kesjbbiekben
fontos kEitatdsi felaciat lehet
A kordbbi hazai is EurOpai Unijs fogszabalyok rnellett aNatam 2000 rendszer
conety[k alapvet5en meghaLirozhatja a: elkovetkezenci5 evekben a vedett termeszeti
teruleteken alkalmazliatio legeltetsi modszert. Meggy5za'alestink - es a s:akirodalom is
azt terinasztja aid hogy elterj, akar helyrafti sthmhoz kapcsolhatii k/sebb terfiletek
legeltetesere vonatkoz 6an kiiion kell megdflapitani a: atkalmazhato moWszert.

Bevezetes
A magyarorszagi extenziv mez6.2azcia . fkodasi rendszerek kdziii kOsegterenuf mind
gazdasagi, mind termeszetvedelmi szempontbOl a legnagyobb jelentOsege a
gyepgazdalkodasi rendszereknek van, ugyanis ezekhez kOtodik a vedett overly- es
all atfaj ok rnintegy egyharrnada.
Magyarorszdgon ma az orszAg teriiletenek kb. 11%-a, mintegy 1,1 millio hektgr
terillet tartozik a gyep
'Egba. A gyepek tulnyomO reszet levI6kent, kisebbik
hanyadAt pedig kaszaidsra es legelokent vegyesen hasznositjak, A kirejezetten
rethasznosilasli terilletek (ahol esak kaszalast vegeznek) aranya es maga a
retzazdalkodas - a vizrendezes es az utObbi evek esapadekhianya rniatt - ma mar
elenyeszo. Item elhanyagolhato a - korabban stlIyosan erodalt leit6k6n elhelyezkedo talajved5 gyepek aranya senr-L Eztk igen alacsony produktivitasuk es seriilekenysegilk
nnasodlagos erozio - rniatt a termele'sben nem jatszanak szcrepet.
A gyepek csaknern 70% - a alacsony produktivitisO, es csak 5% - a j6 termokepessegO.
Ennek fo olca, hogy elsesorban olyan kedvezotien termOhelyi adottsagii tertileteken
maradtak fern, ahol keves csapadtk es gyenge talajadottsAgok a jeilemzoek.
Mindezek alapja'n nern veietlen, bogy a becsiesek szerint a magyarorszggi gyepek
tobb mint 50%-a meg extenzfven kezelt, es igy termeszetvedelrni szempontbol
potencialisan drt6(es. EbbOI rninttgy 200 ezer hektAr allterinszetvddOmi oltalom alatt,
amelyek elsdsorban az alfoldi tiernzeti parkokban es nehany tajvedelmi korzetben
talaihat6k.
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A Iegeltetes hatisa a legeltetett tertilet talajara es inovenyzete re
A termeszetes gyepek nove'nyalfoma -nya igen (aigazdag, anal a blocrfverzicas.
szempontjaboi igen fonto, 36 laiIonboz6 hidroiogiai fekvds0 gyeptipus felvetelezese
alapjan VINCZEFFY (1998) tide gyepeken 11-50, kozepes fekvesu gyepeken 14-59,
felszaraz gyepeken 26-615 novenyfajt talglt. De nem csak a novenyfajok, harem a
termeszetvedelmi figyelinet kapott allatfajok jelentOs Ninyatianak fennmaradasa
szempontjabell is kiemelkec16 a gyepek biodiverziasa. A Vi5ros KOnyvben (1989)
jellemzett, meg fellelhetei allatfajok kozi.11 137 faj, a vedett fajok 43%-a ugyanis i2enyIi
azt az alaesony, nyitott, a melogazdasagi munkakkal kevesbe zavart vegetaciot, amit a
gyep jelent (NAGY 2003),
Legeltetes eseten a legeio allat jelenlete haromfele hatassal van a gyepre: szelektiv
mOdon fogyasztja a fainatatot, patajaval tapossa a gyepet (a novenyzetet es a talajt),
tovabba iiriileket juttat vi3sza a gyepre.
Az allatok szelekciOja megn-iutatkozik az egycs novenyfajok, esetleg fajtak kOzott is.
A fenti, finornabb szerkezeta (ertsd levelesebb) novenyeket szivesebben legeli az anat.
A leizelo novenyzetenek fizikai szerkezete (morfologiai felepitese) es kemiai
osszettele, melynek ossz e gzo megjelenesi formaja az izletesseg, befolyasoljak az allat
valogatasat. A legel6 allat iatassal, szaglassal, tapintassal es v6g,01 izlelessel valasztja ki,
bogy mely novertyt vagy nevenyi reszt legeli le. AltalAnosan ismert, hogy az allat
elkeriili a szurOs es a keIlerntelen izit szagt'i novenyeket, es ha teheti, otthagyja az ilyen
novenyek mellett, „hOnaliaban" level egyebkent kedvelt ndvenyeket is (HARASZT1
1977). Figyelemre melto azonban, bogy a novenyek izletessqe, peldaul a filveke is, a
novekedes-fejlOdes ftignenyeben valtozhat (BARCSAK 1992). Altalanos tendencia,
hogy a kedvelt, igy elOszeretettel lelegelt nbvenyek nagy allati terheles mellett, es
pihenesi, regeneracios ido hianyaban, fiziologiai tartaNkaik kimeriilese folytan
fokozatosan k -iszonlinak 4 gyepbol. Ezze) szemben a visszawaskon, Je nem Jegrit
generatfv fejlodeset a legeles nem akaddlyozza, idor451 iclOre kepesek [ingot hozni, igy
annak az eselye, bogy noveljek aranyukat gyepben, folyarnatosan fennall. Megfele16
technologia (pl. gyomiras) hijan ezen novenyek elszaporodasa elobb-utObb
bekovetkezik, ezaltal a gyepek erteke, legyen az takarrnanyErtek, vedett conozis, vagy
sajatos taj, fokozatosan romlik. A le nem legelt novenyek igy veszelyforrasai a
gyeposszetetelkedvezOtlen valtozAsanak.
A legelo allat pat6ja tnegserti a gyepnovenyek fiatai leveleit, hajtasait, megbontja a
talaj felszinet, es fOlddei takarja be a felszfrikOzeli novenyi t'szeket. A gyep karositasa
akkor nagyobb, ha vizes a novenyzet (BROWN es EVANS 1973), vagy ha erosebb az
allati terheles (CURLL Os WILKINS 1983). A filfelek taposas--teirese nem egyforma.
Altalaban igaz az, hogy a kisebb termet0 ftivek (pl. angel perje) jobban viselik a
taposast, mint a nagyobb termettlek (pl, csomOs ebfr) (EDMUND 1964), sOt p1. az
apr6 csenkeszes gyepek (sova -ny, barSzdak jtth, stb. csetzkaw kimiTaciacCarf igenylik a
tapos6st.
Agyagos vilyog tatajtj, ja apolt legelakon az allatok taposasanak betudhato
talajtomorodes miatti termesveszteseg 20% volt, ami keclvezOtlenebb kortilmenyek
kozOtt joival tbbb is lehetett volna. A tOmtirodes es termiscsokkenes elsosorban az esok
utani legeItetessel alit osszefUggesben (TANNER-MAMERIT 1959).
,
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A juh patajan kereszttil 0,8-0,95 kg/cm' nyomdst gyakorol a legeiore,
szarvasmarhanal 1,2-1,6 kgkm 2 a terheles merteke (SPEDDING 1971). A szarvasrnarha
eseten az egysegnyi feitiletre juto nagyobb tomeg hatasa a talajtomorock's mertekenel is
kifejezesre jut.
MURPHY et a•, (1995) szarvasmarha, szarvasrnarha majd kaszfilds, szarvasmarha
es juh, illetve juti ket eves szakaszos legeltetessel tortenO gyephasznositasa utan sorban
a kOvetkezO talaj-terfogattomeReket rnertek: 1,37, 1,37, 1,27 es 1,12 giem 3 , A
penetriciOs elIenAllis a vizsgalt fajok kOz6tt 20 cm-es melysegie rnutatott szignifikans
kaanbsegeket.
BROOKS et al. (1997) alacsony allatsiirEseg mellett tab mint ketszeres hidraulikus
vezetOkepesseget mert a tullegeltetert teraIethez viszonyitva. A talaj vizvezeti5kepesseenek v6Itozasat az dllatintenzitas es a legela lejtesszogenek fliggvenyeben
MWENDERA e9 SALEEM (1997) vizsgalta. Megallapitjak, hogv a rneredekebb Iegelo
talajanak- vizkeszletet egyi.ittesen csOkkenti a kisebb intenzitas6 infiltraciO es a jelentOs
feJszini elfolyds.
A talajtipus is befolyasoIja legeltetes gltal kivaltott vdltozdsok merteket. Nedves
allapotban a kis szemcseatmer6jii, gyenaen szerkezetes agyagtalajok es a ragas
szervesanyag tartaIrai talajok a legerzekenyebbek a pats okorta felszfni tiprassal
szemben. A hornoktalaj es a kedvezoen m ❑ rzsas szerkezetil valyogtalai az elonyos
szerkczetiik es pOrusrendszeruk kovetkezteben a tarosgst jobban toleraljak (FRAME
1992),
Magyar szfirke szarvasrnarha kilitonboze intenziasfi legeltetesenek a le4eIb talajara
gyakorolt hatasat vizsgaltuk a Hortobggyi Nernzeti Park teruieten (CZEGLEDI — BERI
2003). Eredmenyeink alapjan megalIapitottuk, bogy az allatterheles novekedeseve
tornorodott talaj relszin kozeii talajreteg, melynek mertekc elerte a 30%-ot.
A gyepen huzatnosabb idept eltOlti5 legeRP allat Ori.ileke (belsar es vizelet) jelentbs
hatassa1 van a gyepre. A belsar szamotteva nitrogen( foszfort, kaliumot, kalciumot es
magneziumot, a vizelet elsesorban nitrogent es kaliumot juttat vissza a gyepre
(WATKIN es CLEMENTS 1978). Az iirillekkel erintett Rivet az allat kevesbe szfvesen
fogyasztja, vagy egyenesen visszautasitja. Ennek tenyieges oka rne,s, nem tcljesen
isAnta, sletzpet AtslivA, '2k=q, a fv .v-&% izizim16 CiCMk saga, maklo4anyagtik
(elseisorban N) rnellett a zoldfithen megjelerib kellemetlen izanyag (a tragyalepeny
foItrifpl kaszalt fiivet a tehen a jaszolbal sern szivesen fogyasztotta). Tapasztalatok
rnellett az irodaIornboI is ismert (FORBES es HODOSON 1985), hoczy a
szarvasmarhaval szemben a juh kevesbe valogat6s a sajat kirtifekeveI ,,szennyczett"
legelan. Az erintetlen, vastag tragyalepeny alatt a ft? hajtasainak 75%-a 15 nap alatt
eipusztul, es 6-12 hOnap is beletelhet, amig a ft tlira benOvi a kipusztult foltot (Wecda
1967).
Az Uri.ildkfoltokra juto (apanyagok mennyisege igen figyelernre rnelto. A belsarral
800 kgilla N, 2.50-500 kgiha 13205 , es 250-400 kg/ha 1< 20 hatOanyagnak megfeIele,
tragya eri a folto1-:_at. A vizelettet a foltokra jute hatognyag mennyiseg.e eleri a 300-450
kg/ha N, 25-50 kg/ha P 205 es 700-800 kg/ha K20 tragyaadag mcnnyiseget (FRAME
1992). A rendszeres taposas mellett feItehethen ez a hihetetlen nagyadayi tpanyagh 0 ZZai a rul a delelo-ejszakaz6 helyeken a gyepaliomany
visszajuttatas i
52

Gyepgazdalkodas 2004, Debrecen

kipusztulasahoz, es az ilyen helyek szelein a nagy nitrogen-igenya pioner gyomok
megjelenesehez.
Hortohagyon vegzett vizsgalatainkban (CZEGLEDI BtRI 2002) a vizelet hatasara
a talaj satartalma az 'A hektdrnyi itatohelyen 0,02%461 0,3%-ra emelkedett. Ebben a
kiserletben hatarortuk rneg a talaj Osszes nitrogen, ammonia es nitrat koncentricio-jat es
mindhaom nitrogenforma az, allafsaru'seg novelesevel jeientasen novekeclett, azonban a
kis es kiizepes intenzitas kozott szignifikans kulonbseg nem ado-dott. Az osszes nitrogen
es az ammonia koncentraciOjanak szels8 ertekei kozOtt ketszeres, mid, a nitrAt-tartalom
eseteben hatszoros volt a killonbseg.
A lege16 alIat tragyaja egyenetleniil, mintegy mintazatot kialakitva jelenik meg a
le2elon. A felhaito utak, pihenor 63 vfznyero helyek kortil nagyobb a tra2yazott ferillet
arinya (HAYNES — WILLIAMS 1993). Matematikai modell hasznalata'val WILLIAMS
— HAYNES (1995) 3 tehen/ha allatslarfiseg eseten az evenkenti prulekkel boritott
]egeloteruletet 6°/o-nak becsilIte, A szamitashoz tigyelernbe kell venni az atfecieseket es
az allat altai stirun Iatogatott helyeket (RICHARDS — WOLTON 1976). Mivel a tra2ya
elen-kfartalma a tenyleges borftdsnal nagyobb teruletet erinf, igy a tapanyag-visszapodds
tabb mint evi 676-on jelentkeLik.
Az idrilleknek a talaj tapelemtartalmata gyakcircilt hatasat befalyasalja az Ciatfal
A juh es a szarvas Uriilekenek hatasa kOnnyen rnerhet6, ri5vid ido alatt megvdltortafja a
talajtulajdonsdgokat, mig a szarvasmarha tragyaja lassabban bornlik le es evy
jelentOsebb, elh6zOdO — akar 3 eves — valtozist okoz (DURING et al. 1973).
MURPHY et al. (1995) ket eves legelteteses kiserlet veg6n vizsgdltak a talaj
tapanyagtartalmaban bekovetkezo valtozdst szarvasmarha es juhlegeltetes hatasara. A
juh legeitetese a nem legelt teriilethez es a marhalegelahoz viszonyitva is novelle a talaj
elenntartalmat. A rnarhalegeltetes a novenyek Altai felvehetii P mennyiseget novelte,
elienben a talaj P bazisaban bekovetkezO vaItozas nem volt egyertelmO. A talaj
kernhatasa savanyodott az allati jelenlet hatasdra mindket faj eseteben.
A legelo aliat legelesevel, taposasaval es arifiekevel hatast gyakorol a kOrnyezetere,
A hatas komplex, egyarant je1entkezik a novenyi osszetetelben, fuhozamban, a talaj
fizikai es kerniai tulajdonsdgaiban, es ezalfal alapvetoen befolyAsoljak a talajmikrobdk
tevekenyseget is (KATAI 1997).
A tapossi terheles kovetkezteben a tOmOri5dOtt talaj osszporozitasa esokken,
ellenben a talajeIet elertkul, fikent a bakteriumok szaporodnak el (OTANI et al. 1994).
A talajmikrobdk — melyek meghatkoz6 szerepet jdtszanak a tapeIernek
korforgalmaban — a novenyek altal eloallitott szerves anyagot hasznaljak
eneraiaforraskent nOvekedeshez es szaporcidashoz. A nagy intenzitds6 legeltetes
esokkenti a talajba visszajuto navenyi szerves anyag es szen mennyiseget, ami limitd16
tbrrast jelent a talajmikrobAk novekedesehez (NORTHUP et al. 1999). MURPHY et al.
(1995) vizsg6lta a juh es a szarvasmarha legeltetesenek talajeletre gyakoroli hatasdt.
Eredmenyeik szerint a juhlegeliin a talajmikrobak tObbsztirr annyi szen-dioxidof
termeltek, mint barmelyik ntis kezcles eseten.MegAllapitottak, bogy mind a fondIferizek
szgma mind a talaj mikrobialls respire ciOja forditottan aranyos a tipras okorta
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talajtomOradessel. A kerekesfergek legnagyobb stinisegben a marhalegela talajaban
fordultak elo szamuk tizszerese volt a juhlege15haz viszonyitva. A foldigilisztak jobban
elszaporodtak a juhlegelan, elienben a kezelesek kozOtt szamottevo kulanbsegek nem
jelentkeztek,
,

SNAYDON (1981) szerint az allat taposasa jelentasebb hatst gyakorol a legelo
navenyi osszetetelere, mint a ftihozamara. Tubb csernozjom es szolonyec talajtipusii
gyepek egyik reszen 70 even keresztul legeltettek, mig masik reszer61 kizartak a legelo
alIatokat. Mind az Oshonos navenyfajokat, mind az osszes novenyfajt figyelembe veve
mindket talajtipuson nagyobb volt a biodiverzitis a legeltetett tertiieteken (WILINIS et
al, 2002),
IvIILCHUNAS et al. (1988) kidolgortak egy teeriat a killonbOz6 okoszisztemak
legelesre adott vjitozasaiireakei6i alapjan. Megallapitottak, hogy a legelteEds szulDhurnid
koriilmenyek kbzott valtortatja meg leginkalb a novenyi Osszetaeit, fiiggetlenul a
legeiteteses rendszer kezdetetol. Kozepes a hats szemiarid eghajlati viszonyok es nem
ragen kezdett legeltetes eseten es legenyhebb faigaMagsag-valtozast szerniarid
kartilnnenyek mellett regota legeltetessel ha_sznosftott gyepen tapasztaltak,
Az egyes allatfajok Iegeltetesenek sajatossagai
A legeIes aitaInos hatasain 1(11 a terrniszetvedeIemnek kiiianbsen fomos, bogy rriiIyen
sajatossagai vannak az egyes ailatfajok (sat fajtdk) legelesenek, alive! ezek jelentos
kiiianbseget mutathatnak mind a novenyzetre, mind a talajra kifejtett hatasukban.
A szarvasmarha kanyarintva legel, a falat nagysiga a legelo allatfajaink [(MI! a
legnagyobb. Ennek koszonhetaen nem legelhet tail melyen, es a legkevesbe valogat,
Patajanak tiiisagosan nagy fajlagos riyornasa miatt saros, ttilterheit legelan akar
zsombekosodashoz vezeto bolygatottsagot okoz_hat. A ridegebb magyar szurke fajta
kevesbe igenyes a iegel6fil minasegere. Hortobagyi rnegfigyelesek szerint szivesen
fogyasztja peIdaul a nadat, ez segithet az elvadulo melyfekves6 fide gyepek
rehabiIitkiojaban.
A bivaly leelteteserol nem sok irodalmi forras ir. Legeldsi me ta hasonki a
szarvasmarhaehoz, igy kevesbe szelektiv a legeIese. Megfigyeleseink szerint a gyornnak
elkanyvelt gyepalkot6kat jobban fogyasztja, mint a szarvasrnarha. Patajanak fajlagos
nyorna meg nagyobb, mint a marhde. Saws talajd gyepen rely nyomai stliyos
bolygatottsagot eredmenyeznek. Szivesen dagonyaza allatfaj, a kisebb vizallasokat is
kifekszi, fgy gadrasiti a gyepet.
A juh harapva legel, finorn szajszervevei jobban valogat, mint a nagy keradzok. A
szelektivebb legeltetes odafigyeles titian eras gyornosodashoz vezet. Melyebben legel,
mint a marha, a kisebb hozamti gyepek jo hasznosft6ja. Bar patajanak nyornasa kisebb a
rnarhaenal, nedves-sdros talajon a juh kepes „feketere" tiporni meg a beailt gyepet is.
Ennek a veszelye fokozott az olyan gyepeken s ahol hianyos a borftottsag (pl. szikpadkis
legelök).
A 16 is harapva legel, igy kepes melyebbre legeini a Rivet. A legeli5 hasznalataniI
elsasorban a nagyobb mozgasigenyere es intenzivebb mozgasara kell figyelni. Ennek
koszonhetaen ugyanis taposasa (ktilanosen vagtaban) kepes megbontani a gyep
zartsagat. Keritelt legelaszakaszokon belal — fij-zelandi tanuIrnanytIti tapasztalataink
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szerint — a rendszeres iltvonalon a sok jams miatt kepes „kijarni" a gyepet. A
legelOszakaszon belill ragaszkodik a valasztott piheno helythez, ahol a sok taposas es a
tragyija reven nem marad rneg a gyep.
A sertes uj-regi legelo allat. Kiserleteinkben szerzett megfigyel&seink szerint
vegyesebb osszetetelti gyepen szelektiven legel. Ez mar eleve elgyomosodashoz vezet,
de ezt meg sfilyosbltja a turns, mint a sertes termeszetes mozgasformaja (NAGY et al.
2003). A ttirassal egyat jar6 elgadrosodes nem kerillheto el. A sertes is hajlamos arm,
hogy zart le2elon a megszokott nyomvonalat *Ara rnegbontsa a gyepnemezt, es
„kicsikozza" a legelot,
A ItA is legelo aIlatfaj, Nem csak etneszten: kepes a fiaben felvett rostot, hanem
egyenesen igenyli azt (MIHOK - NAGY 1991). A hid legelesi sajatossAgait
ianulmanyozva HABOVSTIAK (1987) megemliti a nagyfokil valogatasi hajiarnot. Ezt
lehetave teszi szamara a hegyes csare.
A csipkedve Iegelo hid a kerodzoktioz viszonvftva sokkal melyebbre kepes Iegelni.
CsOr6iei a fdidig, sot a bokrosodasi csornopontig Ieragja a gyepet, ezaltal kipusztitja a
fiiveket_
A hid legelesenel feltetlen szolni kell a Itidtrd!:,, ya hatasaral. JAMBROZ es
PAKI,..51_,SKA (1983) a kid legelteteset kornyezetszennyezenek es eyeppusztitonak
itelik, faleg a merhetetlenal felhalmozod6 hadtragya miatt. Sajat kiserleteink szerint
(MIHOK — NAGY 1991,) a hid szakszeru, adagolii legeltetes mellett nem jelent
veszelyt a gyepre. HasonIel velernenyen van CONSTANTIN' es PANELLA (1981) is.
Ennek rnegvalositasa azonban (aIlandOan milkod6 villanykaram, stresszmentes
kornvezet, nem tialfoIya 'tau"), helyesen beallitott allati terheles, idOben vevehajtott
szakaszvaltas, stb,) szinte csak kfserleti koriilmenyek kozott oldhato rneg. Altainnos
munkafegyelern es rminkakulttira rnellett a gyep degradacioja biztosan bekovetkezik,
exert ertekes, vedett terrndszeti terilleteken kertlienidO a ludak legeltetese.
Vedett termeszeti terultek IegeItetkenek jogi szabilyozAsa
Az agra-kdrnyezetvedelmi intezkedesek alkalmazisa nem csak EU harmonizacios
kotelessegiink, hanem hatdlyos hazai jogszabdlyokban foglalt feladatok megoldSs6hoz
is kapcsoloilik. A jelenleg ervenyben Ievo jogszabaIyok alapjaul az 1996. evi L111., a
termeszet vedelmerOt szOlo tarveny szolgal, melt' tobbek kozott megallapitja, bogy
gyepgazdalkodas eIsosorban a gyeptipushoz igazodo Iegeltetessel, vaIarnint
tertneszetkimela hasznalatavai tOrtenhet. A tOrydrty meghatarozza mindazokat a
tevekenys6geket, amelyekhez termeszetvedelmi tertileten a hatosag engcdaye
szukseges.
A hazai szandlyozds ezen alaptorvenyre epalven ftgyelembe veszi mindazokat az
Europai UniOs hatarozatokat es irdnyeIveket, amelyek a termeszetvedelmi teriiletek
legeltet6sevel kapcsolatosak.
A tovzibbiakban nehlny olyan jogszabdlyt ismertetiink, arnelyek bizonyos mertekig
meghatarozzak, jobbara azonban csak keretet adnak a vedett terrneszeti terilleteken
torterteo legeltetes szabalyozasanak.
A vedett es fokozottan vedett eletkozoss4ekre vonatkozo korlatozisokrol es
tilalmakrOl sz616 6711998 (IV.3.) Kormanyrencielet szerint a vedett eletkozossegek
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megewasat azok biolOgiai sokfelesegenek megarzeseveI, a nOvenyfajok termeszetesen
kialakult aranygnak fenntartasavai, a termeszete$, vagy termeszetkozeli allapotii
elohelyeik fenntartasaval es vedelmevei ken biztositani.
Fokozottan vedett gyeptirsulasok terilieten jogszabaly eitero renclelkezese
hianyaban tilos a gyep feltbrese, feliilvetese.
A fenntarto es rninosegi agrartermeies teren, fieyeiemmel mind az uniOs
szabalyozasra, illetve vegrehajtandO harnionizacios fcladatokra, mind pedig a karnyczet
vedelemrtil szOI6 tarvenybol fakad6 kcitelezertsegekre, szUksegesse valt a Nemzeti
Agar-MrnyezetvOcImI Program ( -NAM') kidoigozasa. Ezt a 2253/1999. (X.7.)
Korrnanyhatarozat melleklete tartalrnazza
A meghatarozott ceiprogramok kOztil a gyephasznositasi celprogram az alapvetlien
kornyezetkimelo gazdalkodasi etjarasok kaze tartozo gyepgazdalkodasi rendszerek
megfelela kezeI6set kivania biztositani, A gyepgazdilkodLi renclszereket hat f6tipusba
soroija, es ennek rnegfelelOen differencialt kezelesi eliiirasokat allapft rneg.
A honzoki gyepekre az igen alacsony produktivitas es nagyfokti serillekenyseg
jellemzo. Emellett fontos termeszetvedelmi szempont, hoe)/ egyes szukcessziOs fazisok
fenntartasa csak megfele16 kezelessel - el5Osorban legeltetessel - biztosithatO.
Salilekenysdgiik miatt a homoki gyepek csak kis allatletszamot (0,3-0,5
szamosallatihektAr) kepesek eltartani, amit a hagyornanyos tanyasi gazdalkodas
viszonyai kazoo az Onellatasra tiirekva kis csaladi gazdasag 2-3 szarvasmarhaval es 810 juhval, ill, kecskevel megfelelOen biztosft.
A sakes pusztelk megfele16 allapotanak es biolOgiai sokfelesegenek fenntartasa
altaIaban viszonylag eras legeltetest igenyel, ameiyet a tertilet novenyallomanyanak
megfelelbert a rOvidfliv(1 teruleteken elsOsorban juhokkal, a magasabb ftivti teruleteken
szarvasmarhakkai tortend legeltetessel 'diet biztositani, Raadasul a „feltetlen gyepkent"
sni;mon tartott szikes puszTak egyetien fenntarittato hasznositasi mOdja a juh-,
szarvasmarha- es 101egeitetes. E hasznositasi mOdok tertneszetvedelmi jelentoseget
hangstilyozzAk azok a megfigyelesek is, amelyek szerint a szeki lile, a szeki cser es a
sziki pacsirta elfilOse a pusztai terilletekral idoben egybeesik a legehi allatok szamanak
csOkkenesevel
A retgazddikoddsi rendszerekre a nedves talaK2 vagy idoszakosan vizzel boritott
terilletek kinaInak lebetoseget. Gyakran a szaraz gyepekkel mozaikosan valtakozva
fordulnak el& Ma mar csak kis tell:dare szoruitak vissza a vfzrendezesek
kiivekezte:.b.e.w . saran A N t terMe.tifat e el kept has sst C, Zkra-% 111:11A4 tz.kaSuka.t.,
mind vegetaci6jukat stilyosan degradalja.
A Iegellferd5k es ids legelak fenntartasa erdekthen specialis kezeksre van sztikseg,
ami biztositja a legeki fenntartasat es ugyanakkor a fak pOtlasat is. A megvaltozott
gyepgazdalkodasi technikak, a hagyomanyos isrneretek eltiinese, tovabba a
szarvasmarha-, thetve juhtenyesztes valsaga miatt megfeielo kezelesLik ma mar
neherseget okoz.
A 132/2003 (X11.11.) Orszaggyalesi Hatarozat szOl a 2003-2008 kazotti idiiszak
Nemzeti KOrnyezetvedelmi Programjar61. A Nerazeti Kornyezetvedelmi Program
tegfobb ti6Telcv6se tovabbra is a fenntarthatO fejlocles megvalOsitasanak kOmyezeti
rnegalapozasa, kOrnyezeti es termeszeti ertekeink megOrzese, a kdmyezeti karok
megelozese, varamint a kornyezeti problem& okainak felszarnolisa a leghat6konyabb
es zkortar al kalm ftzasaval
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A termeszetvedelmi vagyonkezelesben leva termofoidek egy reszet, iiietve az
allatailornanyok donto tobbseget a nemzetipark-igazgatosagok sajat kezelesben tart .*
fenn, mert igy biztosithato a legeredmenyesebben a termeszetvedelmi celok elerese.
A mezogazdasagi milveles alatt MI6 es a nemzetipark-igazgatosagok
vagyonkezeleseben levo vedett termeszeti terffletek donti5 tobbsege a gyep miivelesi
6gba tariozik. A termeszetvedelem eelja, hogy a termeszetkozeli hives teriiletekhez
kotadO fajok es a jellegzetes vagy kulonleges gyeptipusok, tarsuIasok fennrnaradasat
biztositsa. Az egyes gyeptertiletek termeszeti ertekeinek fenntartasi modjat elsosorban a
kOrnyezeti tenyezok es az itt folyo gazdalkodas sajatossagai befolyasoljak.
Valamennyi vedett termeszeti terilletre — az Ott tovekenyseget folytatakra kotelezo
ereja — kezelesi tervet kell kesziteni. 30/2001. (XII. 28.) KW rendelet eloirasai szerint.
A termeszetvedelmi kezelesi terv: a vedett termeszeti terfilet es termeszeti ertekei
felmereset es riyilvantartAsat, mega vAsat, fenntanisak, bemutatasgt, valamint
helyrealiftgsat celza valainennyi tevkenyseget, tovabba a tervezesi terffieten tartosan
fennmarado vagy a jovoben varhato gazdasagi, gazdzilkodasi tevekenysegeket es azokra
vonatkoz6 eloirasokat magaba fogIala terv.
A Natura 2000 haltizat

Jelenleg konkret jogszabalyok szintjen a termeszetv6delem alapvetoen ket iranyelvre
4161, az tigynevezett madarvedelmi es elohelyvedelmi iranyeivekre, melyek_ az egesz
Europa' felalelo Natura 2000 lialikat rendszerenek kereten beliil biztositjak az elovilag
vedelnlet.
A berni egyezmeny vegrehajtasanak megvalositasakent az eloheiyvedelmi iranyelv
rnegteremti a Natura 2000-et, egy osszefugga europai bkologiai halozatot, rnely a
madarakrOl sz616 Wnyelv alapjan kijelolt vedett teraIetekbol — a Killonleges
Ivladarvedelmi TerilletekbOl (SPA) es az elEtheIyvedelmi iranyelv alapjan kijelolt vedett
teruIetekb 6- 1 — KillOnleges Ten-neszetmegOrzesi Terilletekbol (Special Areas of
Conservation, SAC) all. Az iranyelv tijszetii abban az ertelemben, hogy az elso olyan
nemzetkazi probaIkozas, mely teljes korii vedehnet biztosit mind a fajok, mind az
eItihelyek szarnara egy regioban, valamint abban, bogy bevezeti a kozossegi
erdekeltsegii elohelyek es fajok kedvez6 termeszetvedelmi allapotba torteno
hetyreallftasanak, illetve anon vala fenntartisanak a fogalmat.
A rendszer fenntatifisanak az a ienyege, bogy minden olyan tevekenyseget
tarnogatni kell, arnelyik az adott faj vagy eloheiy fennmaradasat szolgalja. Anna] is
inkgbb igy van ez, men szamos olyan foldhasznaIati nic5d van, amely segfti a termeszeti
ertekek fennmaradasat. Ha egy kaszallit evszazadok Ota hasznalnak, vagy a legelon
allatok voltak, akkor az a szereneses, ha ez a tevekenyseg a jOvOben is fennmarad,
A vedett termeszeti terfiletek Iegeltetesenek hazai gyakorlata

Mivel altalanos ervenyii jogszabaly a vedett termeszeti terlileteken aikaimazott
legeltetesi mOdszentil nines, igy az egyes vedette nyilvanitO rendeletek szabalyozzak a
legeltetes lehetaseget, idatartamat, valamint a legela allat fajat. A tovabbiakban nehany
konkret vedett terrneszeti terilleten, vagy legelOtipusnal alkalmazott szabalyozast
ismertetunk.
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A 3/1989. (11.22.) 10/1v1 rendelet tajvedelmi korzetek I6tesiteser61, a 7/1990.
(1V.23.) KVM rendelet pedig a helyi jelentosegii termeszetvedelmi teruietek orszagos
jelentOsegtive nyilvdnitasarOi rendelkezik.
Az egyes tertieteken legelok es gyepek hasznalatara vonatkozoan az
megoldasok lehetsegesck:
-

-

A terulet sernmilyen allatfajjal nem legeltethetO (Bakonygyepesi zergebogidros,
Tapoicafoi Idpretek).
Csak bizonyos allatfajijal legeltetheto (BalmazUjvarosi nagyszfk
juh,
szarvasmarha, Pacsmagi-tavak szarvasmarha).
Bizonyos allatfaj legeltetese tiles (Balmaztijva'rosi nagysz(k - sates, nagyazemi
hazi1tid).
Legeltetes csak kiilon egyeztetes alapjan ichetsc- ges (Csaszartbltesi(3smocsdr).
Legeitetes csak meghatarozott idoszakban lehetseges (Ddrnanyaclacsi-ret,
Tapoicafoi lApret).
A gyepek es a retek korlatozds Welkin legeltethet6k, kasahatOk (Hencidai
csereerdo, Fenyi5foi Osfenyves).
A tertilet legeltetese terrneszetvedcIrni szempontb61 kiilonOsen ki -vanatos
(Pitvarosi pusztak).

asszefoglalva megallapithato, hogy a korabbi rendeletek es jogszabdlyok mellett a
NATURA 2000 rendszer iehet az, amelyik alapyetaen megvaltortatja a szabalyozast.
Ebben az esetben ugyanis a szabdiyozds az adott fajta vagy fajokra irdnyul es minden
teraleten vegezheto tevekenyseget ennek kell alarendeini.
Tovabbra is jellemzo lesz tehdt a helyi szabalyezds, ameiy bizonyos vedett
termeszeti teriileteken Lehi' akar a legeltetes altaldnos irdnyelveit is megszabhatja.
MeggyOzodesOnk es a szakirodalom is azt tamasztja aid, bogy az eltero, akar
heiyrajzi szarnhoz kapcsolhat6 kisebb tertiletek legeltetesere vonatkozaan is kiilon meg
ken allapftani az alkalmazott modszert.
Fontos feladat lehet, hogy az igy kimankalt legelahasznosftasi modszerben a tertilet
tulajdonosa amennyiben az nem az ailarn vagy a teriilet berloje, partnere legyen a
termeszetvedelmi hatosagnak. A tdmogatas mellett akdr szankeiokkal is biztositani keli,
hogy azok az ertekek, ameIyek jeIenieg c tertileteken jelenleg megtaIdIhatOk, vdltozatlan
formdban az utokor szAmara is megmaradhassanak.
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