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A Hurtobagyi Nemzeti Park glrepeinek tipusai, hasznalata 6s terrneszetvideimi
kezelese
Varg6n6 Sipos ulianna
Hortobigyi Nemzeti Park Igazgatisaga, Debrecen

A Hortobagyi Nemzeti Park tedileten botanikai sze.mpontb6I az alabbi, hasznalatuk es
terrnEszervecielmi kezel6stik szempontjAbol is elte. r6' n6v6nyzeti tcpusokat lailOnithetjilk el.
LOszpusztagyepek
Jellernza riijuk a kedvez6 talajviszonyokbal acladi5 magas produktivitfis, a nagy
fajgazdaggig (sok ever& kkszadi, szamos v6.dett faj is), a sarjtelepk6pz6 novenyek
nagyfoltos t6rminttizata. Nem vizjarta, magasbb terszinteken, szikes jellega t6rsuhisokkal
korlilveve, szigetszeraen helyezkednek el. Taposassal es nitrofiliz6ci6val szemben
eriaenyek.
Cickafallcos-faves szikes pzisztok
jobb talajei padkatet6ket fc2glaijal el, a taposassal szemben

A vastagabb

kell6s136 irzekezy lost sztai fajok megvannuk, de a lOszp -asztakra jellernzo nagyfoltos
mintitzat keves a valMi haloflton. Atrneneti helyzettlek a loszpusztagyepek 6s az
rirrnOs sziki gyepek kOzkitt. Taposisra kev6sS6 erzAkenyek, nbitroilliz6ciora hajlamosak.
Ortnos szikes pusztak

A sek6lyebb

gyeng6bb talajmin6s60 padkatet6ket 6s sziklankikat fogla1j5k el.

Viszonylagos faiszegaysggilk mellett a halofiton jelleg6 novenyek arinya je.lent5sebb;
u6hinyuk vgdett is. A gyep h6zagaiban opportunisztikus efemer nov6nyek, moh6k es
zuzmok jelennek meg; utobbiak lakent a szologyosed6 follokon. Tapos6sra alig
erzelenyek, nitrofilizaciara kevesse. hajlamosak.
Vakszikes faitok es savok
ktalEban a szikpadkak frissen erodAl6dott peremei alatt Iniz6dnak, a legkedvez6tienebb
talajrnin6sega helyeken. N6v6nyzeti borit6suk gyer, csak ny6r vegere nOvekszik meg
nemileg. Fajs7,egenyek, er5sen halofitikus jellegLiek. Taposzisra id6szakosan erzEkenyek,
nitofllizaci6ra nevi hajlamosak.
Alezpazsitos szafokgyepek
Az id6szzkosan nedves sziki laposokat, sziklanketkat fogialj6k el; gyakran azz rmos sziki
gYePekkel 6rintkezeien, rniiskor a pudic& alatti vakszik-sdvokkal ebilasztva. Viszonylag
faiszegenyek, de tobb jelent6s halofiton s nehAny ve%dett faj is eligordul bennfik. A gyep
heugaiban opportunisztikus efemer n6v6nyek, nedves id6szakokban kekalgdk jelennek
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meg. Tapos6.5sal szemben id6szakosan elegge erzekenyek, nitrofilizici6val szemben
kevesbe.
(in n& szAfoktarsuidsok
Idaszakosan nedves sziki laposokon foltszenien fordulnak e16, ahol valarailyen mark6ns
kbmyezeti has (p1. magas sotartalom) gatolja a beftived6st. Viszonylag fajgazdagok,
er6sen halofitikus jenegiiik, tobb vedett fajjal. Taposissal szemben id5szakosan elegge
erzikenyek, nitrofilizaci6vz1 szemben
Szikerteirsulasok
A tenyeszid6szzk nagy reszeben nedves, nyir derekira tobbnyire kizarad6 szikerekben
es fenekeken fordulnak eI6. Elegge fajszegenyek, ethsen halofitikus jellegtlek, saj6tos
(panto-pannon) fajokkal. Taposissal szernben arzekenyek, nitrofillzacioval szemben
keyesse.
Kiszcirado szikfenekek efemer tarsulcisai
A teny6szid6szak nagy reszeben nedves, nydr derek6ra-vegere kisz6.rad6 sziki
laposokon, t6fenekeken, mocsarak perernen helyezkednek el. Item fajgazdagok, de vannak
sajkitos panto-pannon fajaik. Er6sen halofitikus jellegflek. Taposissal szemben az 6v nagy
reszeben et7ekenyek, nitrofiliztici6val szemben kevesse.
A fenti gyeptfpusok hasznalatival es ten -neszetvedelmi kezerese.yel kapcsolatban eddigi
vizsga1ataink alapiin a koyetkez6 megiillapita'sok teheta.
A laszpusztagyepek termeszetvedelmi szempontb61 legertelesebb rgszei a legeltetesb6I
kivonandak, raljuk pontosan betartand6 kasiM i ter-vet kell kesziteni, savos
Yaltarenclszerben. Bekerilesi kis6rletek igazoljak, bogy a legeltetesbi5I vale) kivonas,
megfele16 kezcles mellett, flea] jar gyomosod6ssa1, hanem biztositja a fajgazdag 611apotban
val6 fennmaradist. Ez csekely kiterjedesak rniatt szknottev6 1ege16-veszteseget nern okoz.
A kiterjedt legel6k belsejgben fekv6 leis loszgyep-foltokon extenziv, Eitliajta'sos "likb doll"
legeltetes valosithat6 meg, id6nkenti meebanikus gyornirrissal ill. tisztit6 kaszilissal
kombinaltan.
A cickafarkas-ftives s urtxios szikes puszt•.k_ eltart6k6pess6giiknek meg,fele16 m6rtekben
iegeltetencl5k. Arnennyiben a cickafarkos gyepeket legeltetesb61 kivonj6k, akkor jellegak
megvintozik, kedvez6 esetben loszpuszta-gyepekk6 torten6 regeneraci6juk is elerliet6.
Legeltefesak olyan m6don kiv6natos, bogy a legeli5 611at tapos6 es tragyaz6 batisa ne
koncentrAl6diek egy-egy sz(Webb teiiiletre hanem az allatok leliet6leg sok mozgAssal,
egyefiletesen hasznositsak a legelot. Fontos az ail ► tok szakszera' terelese, tnegfelel6en
kepzett kutyal alkalmazdsa, Az armi3s szikes pusztanal a legeltetesb51 val6 kivonls
,

kedvez6tlen hat6sai ilialiiban 8-10 6v mtilva rnarkansan jelentkeznek. Az a•6sen elfisod6
szfird, nagy iirOmtovek a csenkesz-gyepet kiszoritja, fgy a gyep legelbete.sre val6
alkaltnassaga megszanik. Exert CirmOs sziki g ►epeken killonosen fontos az
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egyenletes Iege1.6haszngat; a gyeng6'bb hozarnti terilIetekert juhval, a jobb hozarritiakon
szary astnarhav al ,
A vakszalfaltok meg5rzese a bioIogiai es a tajkepi sokfeleseg miatt egyarint kiviinatos.
Ehhez mind a megfele16 legel5hasznLat, mind _pedig a terillet kell6 vizhliztartisanak
biztositasa, a tilizott kisz,gradis mege16zese szilk.seges.
A mezpizsitos sziki gyepek csak s srtz id6ben, kimeletesen legeltethetdk. Ez eset.ben
gyepesedesiik, hozamuk fokozodhat is. A legeltetest61 elzart teraleteken rnegfigyelhet6,
hogy az A-szint regeneraci6javal egyiitt fokozatos 6 . 1alakt.thisuk figyelha6 meg az !limbs
sziki gyepek irinyjiba. Arnennyiben rnezpazsit-gyepek-kel. es sziki retekkel viltakozi
iege16teraletek hasznilata nem kell6 korilltekintessel thrtenik (pl. bivallyal), akkor eras
taposasi kapok keletkeznek es nerrikivgnatos niertikit 150111121.610SelaiS 61-that 1 ilyen
esetekben a termeszet-vedelmi kezelest is meg kell valaztatni.
A toviibbi Carsulasok mint lege15teriiietek nem sziimottev&k, jele ► t6s6gtik azonbn
nag y a szikes'pusztfik valtozatossagaria_k, 616helyek szerinti tagol6d4sartak, 6letkazi3ssegeik
siakielesegenek fenntart6s.i..ban.
Belithatel, 'logy a szil i gyepek megfele16 tilla.potban val6 fenntartis, hozamuk

es

sokfelesegiik fen tart a gazdakod6 es a terrn6szetvedelmi kezel6 hossz(Itkvii
tapasztalatokon e's kiserleti eredmenyeken alapu16 haszndlati-kezelesi tervek szerinti szoros
folyamatos egyiittniaadeset igenyri, amelyben minclket fel igyekszik a kedvez5tlen
irfinyfi valtozisokat megel6zni; illetve ilyenek eszlelese eseten a megolthist kozosen
keresni.

