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BioI6giai sokfelmeg vedelme es takeedelern a HortobAgyon es a Nyirsegben
Varga Zoltdri
KLTE Evolkias AlIattani Tanszek, Debrecen

Regi feljegyzesekb61 tudjuk, bogy a Hortobiigy es a debreceni Erd6spuszta1 legel5i
hajdan osszeftigg5 gazdalkodasi rendszert alkottak. Teti id5szakra a jismig jelent6s resze
litkeralt az id5j6r5si viszontagsagokkal szemben nagyobb viedelniet nyCijti erd&spusztai
teraletekre. Ennek a rendszernek a fenntartasat, egyben a szelerizi6s Ithrok megel6zeset is
az erd6s es gyepes tertiletek megfele16 artinya biztosftotta_ Termeszetvedelmi szempontb61
igen lenyeges teriiletek (Hajthibagosi FEddikutyarezerviiturn, Ba -torligeti Nagylege16) a
vaiamikor igen fontos szerepti homoki legel5k utols6 maradv6nyaikent 6rz6dtek meg. A
biologiai sokfeleseg meg5rzese azt kivinja, hogy tiikleptekben is megoldast tabiljunk a
termeszetvedelmi kezeles es a fenntarthato (hagyornanyos) basznzilat kerdeseire.
Fontos lehet a killonfeie tipusti gyepek megfe1el6 arinyinak kialakitisa i11. fenntartasa
egy adott tajegysegen I elul. TObbeves vizsgalatsorozat igazolta, bogy a gyep- es talajszint
biomassztljiinak Tria.ximurnai a liortob5gyi gyepek kiilonboz5 tipusaiban
,-:aspektusonkent v6atjak egymfist. Tobb rovaresoportban bels6 mignici6s jelens 'egek
figyeInet5k meg a kulonbEiz5 gyeptipusok kozott, amelyet a rovarfogyaszto madarak is
kovetnek. Ennek a puszta madareleteben jelent6s szerepe van.
A fitafag rovarok szerepe a gyepek anyagforgalingban tobbretii. Mennyisegiikben
elenyesz6k, de a tdp16161anook kiaiakuliisCiban fontosak bizonyos tapnOveny-specialistak i
rnidekl6tazo,yhfinkejl6d(p.moyikbznscaldj).
Misok egy- es ketszficii fajokb61 .11116 "vegyes etrendet" igenyelnek, pl. a legtobb saska.
JitObbiak szimbionta eellu1611:3on to bakteriumaik reven a bolt novenyi anyagok
dekompozici6jaban is jelent6sek. Szereptik teh6t nem egyertelmfferi fogyaszto, hanem a
kapcsolatot biztodtjAk a "grazing' es "detritusz" lancok
A kfilonboz6 ttpusti sziki, loszpus,ztai es homeki gyepeknek j61 megbatitrozbato faji es
':-.0Ftforma-osszetetal egyeriesszar. nyil-fajegyiittesei vannak. Killontisen fajgazdagok az
:Pxtenzlv haszn6Llatii, reszben nyllt homold es loszos-horrioki gyepek. Az egyedsz5rnniliximumokat viszont a ny6rra kiszarad6 sziki retek es mezpiasitgyepek mutatjik, _Oval
lkisebb faj-valtozztoss6g mellett. A toineges, gazdasfigilag is jelent6s fajok graddcioi nern
h mold es a Ioszpuszta-gyepeken es dltaldban nem is a sziki lege16kon alaktilnak ki, banem
:legink6bb a nyirra kisziirad6 magasfilva raeken. Ha ez mar mfijusra bekovetkezik
kezd6d5 aszly eseten), akkor kedvezofrek a feitetelek autochton gradici6k
(f6leg Aiolopus thalassinus, de Cailiptamus italicus is). A Dociostaurus
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maroccanus es (tbbbnyire) a Calliptamus italicus gradizi6it nem helyi eredetiieknek
tarthatjuk, hanem mgsutt kialakult, gregaria alakok vandorlisinak.
Az iatalunk vizsgalt gyeptipusok kortil lehet6leg erintetlen allapatu meg6rzest
erdemelnek a Sziki es hornold pusztai tolgyesek tisztisaina.k gyepei, mint ma mar igen szta
kiterjedesti, "616 mtizeum"-szen1 616lielyek. Ezeket lehet6leg minder' emberi behatist6I
6vni kell. Szinten nagyon erzekenyek a 113szpuszak es a lbszos homokok, rnara mar igen
tOreakes illapotban megmaradt. ,yepei. Fontos Jenne viszont a sziki gyepek mellett
korabbi extenzlv homoki lege161 fenntartasat ill. rekonstrukci6jat is biztositani. Sajnos,
erre a nyirsegi tanyarendszer, s vele egyiitt az ottani kdlterjes allattartas osszeomlasaval
keves es'Elyt 16tok. A homoki gyepek eltfinesehez illet6leg degrad516this6hoz nagyban
hozzaijgrult az erdei feny6 tCilzott merteka tolopitese, a talaj fels5 reteget romboli
technologi5.k tol6lapos kitusk6za.$) elterjoclese, es a bolygatott terszineken az adventh
es agressziv gyomok rohamos terh6dftaisa (selyernk6r6, betyirk6r6, aranyvessz6, siskanad
sib.). TCrokat okozott az is, hogy egyes homoki gyepckre hgziladakat telepitettek (pl.
Bagamer: Daru-hegyek). Ivitltrggyazgssal es fellilvet6ssel is el6idatek olyan vaTozilsokat
(p1. Bgtorliget), amelyek terrneszet-valelrni szempontb6I kgrosak, gazdasiigi elk6nyeik
pedig legalgbbis hosszabb ttivon - er6sen ketsegesek.
Mindezek alapjtin izgylatom i bogy homoki gyepeink fenntartasha, kezelesere eJdig scm
a gazddlkodik, sett' a termeszetvedelem nem fordilott keno figyelmet. Ahhoz, hogy a
helyzet javuljon, mindenekelat a vizell4asi viszonyokat kelene javitara es kedvez6bb
szinten stabilizglni. A nyirvizeknek az az elvezetese, amely annak idejen, a mait61 elt6r6
egbajlati viszonyok kozZott a buekakozoket hozztiferhet6've tette egy mgrs mgr eltfint
mez6gazdasalgi kisparcellis miiveles szAmaira, id6kozben tarthatatlanng va1t, akadedygivaT a
sokretIbb gazdalkodasnak, taj- es terrneszetvedelemnak (6slionos fafajokkal val6 erd5sites,
gyilmoles- es zi5ldsegterrneles, hatekonyabb gyepgazdalkodgs, elibelyvedelem es biol6giai
sokeeleseg megorzese). Ezell Agy 16.tom, hogy mind a termeszetv6d5knek, mind a
gazdalkodoknAk az volna az &deice, ha a Nycrseg vizhz116zatgt renatarglni lehetne: a

vizfoly6sokat lassabb vizelvezegsil, termeszetkozeli meanderezesil, gazdag novgnyzetii
616vizekke alakftva, szamos kisebb t6troz6t is letsitve Iehetne a vizgazdalkodgst a
sokretabb, tobbeelo tajhasznalat szolg6lataba Meggy5z6desem, hogy atfogo es
iikol6gikus tgivedelmi koncepci6 nelkfil nern Ithet sem a terrneszeti taj egyes elemeinek
vedelmet, sem pedig a gazdlkodishoz szakseges tajpotenchlIt meg6rizni.

