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Gyepek természetkímélõ kezelése II.
Cik künk elsõ fe lé ben el kezd tük ki nyit ni a gye pek ter mé szet kí mé lõ ke ze -

lé sé nek té ma kör ét, hang súlyt fek tet ve a ter mé szet kí mé lõbb ka szá lá si

mód sze rek re. Eb ben a rész ben pe dig be te kin tést adunk abba, mit je lent

az, hogy „ter mé szet kí mé lõ gyep gaz dál ko dás”; mi ért is van szük ség erre,

továbbá ki té rünk a le gel te tõ ál lat tar tás ra is.

Már a régi kor ban is a gye pek el -

sõd le ges ér té két az élel mi szer ter -

me lés adta (hús és tej), de eze ken

kí vül még hoz zá ju tot tak más

anya gok hoz (bõr, gyap jú és más

ál la ti szõr, csont, sza ru), gyógy ha -

tá sú nö vé nyek hez, le gel te tés so -

rán ke let ke zõ tü ze lõ anyag hoz (ár -

vagané), va la mint a jó le ge lõn erõ -

sö dõ ál la tok iga vo nó ere jé hez. Ma

olyan új szem pont ok is hoz zá -

adód nak egy gyep ér té ké hez, mint 

az élel mi szer biz ton ság, a mi nõ ség

és a ben nük rej lõ öko ló gi ai és ge -

ne ti kai po ten ci ál, nem be szél ve az

öko ló gi ai szol gál ta tá sa i nak pénz -

ben nem ki fe jez he tõ mér té ké rõl

(pl. be por zó fa jok nak élet té rül

szol gál). A táj egész sé ges fenn ma -

ra dá sá nak és hosszú távú meg õr -

zé sé nek alapja, ha minél sok szí -

nûbb a tájszerkezet, és ter mé sze -

tes, természetközeli élõ he lyek kel

mozaikolt.

„A ter mé szet kí mé lõ gyep gaz -

dál ko dás a gyep föld raj zi el he -

lyez ke dé sé vel (klimazonális),

szuk cesszi ós (társulásfejlõdési) ál -

la po tá val, ter mé szet vé del mi, va la -

mint gaz dál ko dá si cél ja i val össz -

hang ban álló, a leg ma ga sabb

biodiverzitást biz to sí tó, tu do má -

nyos ku ta tá si ered mé nye ken, táj -

tör té ne ti ta pasz ta la to kon ala pu ló

te vé keny sé gek összes sé ge, me -

lyek a gyep hosszú távú meg õr zé -

sét, fenn tar tá sát és hasz no sí tá sát

szol gál ják. Ilyen te vé keny sé gek, a

le gel te tés, a le ge lõ trá gya-ke ze lés,

a ka szá lás, a szár zú zás, a cser je ir -

tás és in do kolt eset ben az ége tés

is, va la mint ezek ha tá sa i nak meg -

fi gye lé se, vizs gá la ta, mo ni to ro zá -

sa.” (Viszló Le ven te: A ter mé szet -

kí mé lõ gyep gaz dál ko dás)

A gyep össze té tel ét és szer ke ze tét

alap ve tõ en meg ha tá roz za a hasz -

no sí tás mód ja, azaz, hogy ka szál -

va vagy le gel tet ve van-e. Van nak

olyan nö vény- és ál lat faj ok, me -

lyek ki fe je zet ten a ka szált te rü le -

tek hez, vagy ki fe je zet ten a le gel -

te tett te rü le tek hez kö tõd nek. A fû

ma gas sá ga pe dig meg ha tá roz za,

hogy mi lyen ma da rak fész kel nek

az adott gye pen. Ah hoz, hogy a

ter me lõ mi nél hosszabb tá von gaz -

da god has son a te rü let hez kap cso -

ló dó ér té kek bõl (te kint ve itt a bi o -

ló gi ai diverzitást, a köz ve tett hasz -

no kat) ter mé szet kí mé lõ gaz dál ko -

dást kell folytatnia, azaz tovább

kell vinnie az évszázadok óta jól

mûködõ külterjes gazdálkodási

mó do kat.

A le gel te tõ ál lat tar tás a ta laj táp -

anyag után pót lá sá ban, a kultúrtáj

meg õr zé sé ben és fenn tar tá sá ban

fon tos sze re pet ját szik. A le ge lõk

igény lik a le ge lõ, ta po só, trá gyá zó

ál la tok je len lét ét. A trá gya mint

táp anyag ta laj ba jut ta tá sa nem

tör tén het be for ga tás sal, mint

ahogy az in ten zív gaz da sá gok ban

meg szo kott. Nem el ha nya gol ha tó

az sem, hogy sok ro var faj kö tõ dik

egyes ál la tok trá gyá já hoz (ga naj -

tú rók, le gyek stb.), amik más rész -

rõl szá mos ma dár szá má ra táp lá -

lék bá zist je len te nek. Fon tos, hogy

há zi ál la ta ink fa jon ként, de még

faj tán ként is el té rõ mó don le gel -

nek, más-más nö vé nye ket ked vel -

nek, el té rõ leg elé si, trá gyá zá si

szo ká sa ik nagy ban befolyásolják a

növényzet szerkezetét, össze té tel -

ét, ezért a tájhasználatot több le -

ge lõ állatfajra kell alapozni.

A fon to sabb le gel te tett ál lat faj ok

kö zül a juh az, mely mé lyen ha -
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rap va, vá lo ga tó san le gel, mi nek

ha tá sá ra mo za i kos gyep struk tú ra

ala kul ki. En nek hát rá nya az, hogy

a szá muk ra ke vés bé ked velt nö -

vény fa jok el ter jed teb bé vál nak a

te rü le ten, ugyan ak kor olyan vi rá -

gos nö vé nye ket is el fo gyaszt hat -

nak, me lyek ol ta lom alatt áll nak,

és így azok el tûn het nek a te rü let -

rõl. A rö vid fü ves le ge lõk ked velt

te rü le tei más élõ lé nyek nek is: pél -

dá ul szi ki li lék nek, ugar tyú kok nak

és az ür gék nek is. Elõ nye még a

juh tar tás nak, hogy könnyen ke zel -

he tõ ál la tok, és ta po sá si nyo má -

suk a leg ki sebb (a pa tás há zi ál lat -

ok kö zött). A szar vas mar ha ke -

vés bé vá lo ga tós, és el fo gyaszt ja a

dur vább, ros to sabb nö vé nye ket is, 

így ké pes fel nyit ni a cserjé se -

désnek in dult, bok ros te rü le te ket a 

juh fé lék szá má ra. In kább tépi,

mint ha rap ja a fû cso mó kat. Leg -

elés köz ben egyen le te seb ben fog -

lal ja el az adott te rü le tet, mint a

juh fé lék. Ta po sá sa je len tõs, mi vel 

test tö me gük na gyobb, és egy más

nyo má ba lép ve köz le ked nek. Trá -

gyá juk, ún. gu lya fol tok kör nyé kén

nem le gel nek, így ott a szer ves

anyag több let mi att, dú sabb, ma -

ga sabb füvû ré szek ke let kez nek.

A lo vak leg elé se ha son lít a ju ho -

ké ra, de na gyon sze lek tív: van,

hogy egyes te rü le te ket túl le gel -

nek, má so kat érin tet le nül hagy -

nak, ezért a kis bo ta ni kai ér té kû

te rü le te ken aján lott õket tar ta ni.

Vá lo ga tós ét ke zé sük és nagy moz -

gás igé nyük bõl fa ka dó fo ko zott ta -

po sá suk mi att gyomosíthatják a

te rü le tet.

Több faj hoz tar to zó ál la tok ugyan -

azon te rü le ten tör té nõ kö zös vagy

egy más utá ni le gel te té se az op ti -

má lis, hogy az el té rõ leg elé si szo -

ká sok ki egyen lít sék egy mást. Ki -

emel ke dõ fon tos sá gú az op ti má lis

ál lat lét szám, az alul-, il let ve túl le -

gel te tés el ke rü lé se vé gett. A le ge -

lõ te rü let ál la po ta, a gyep szer ke -

ze te, ma gas sá ga, a ben ne élõ nö -

vény fa jok, mind-mind na gyon jól

mu tat ják, hogy a meg fe le lõ le gel -

te té si mó dot vá lasz tot tuk-e. Ma -

gyar or szá gon minden gyeptípus

ke ze lé sé re rendelkezésünkre áll

megfelelõ õsi jellegû háziállatfajta.

Túrkeve és vi dé ke min den kor le -

gel te té ses, szi laj és félszilaj ál lat -

tar tá sá ról volt hí res, azon ban az

el múlt év ti ze dek vál to zá sa i nak ha -

tá sá ra fel ap ró zód tak a ha tár ban

el te rü lõ óri á si le ge lõk, szin te tel je -

sen el tûn tek a le ge lõ ál la tok, pél -

dá ul az ürge; csök kent a gó lya ál lo -

mány, rit kul tak a fecs kék, a pusz -

tá ról ki ve szett az ugar tyúk és a tú -

zok elõ for du lá sa is dé lebb re to ló -

dott. Szá mos faj mel lett a kék vér -

cse, a sza la kó ta és a ku vik elõ for -

du lá sa is kri ti ku san le rom lott. Ezen 

okok ból is ki fo lyó lag a Pász -

tó-pusz ta LIFE prog ram se gít -

sé gé vel, egy táj gaz dál ko dá si terv

ke re tén be lül, meg pró bál ja a

Nimfea Ter mé szet vé del mi Egye sü -

let a Pász tói-le ge lõt új ra élesz te ni,

öko ló gi ai re ge ne rá ló ké pes sé gé -

nek se gít sé gé vel se gí te ni eme

pan non-szi kes gyep meg ma ra dá si

esé lye it. A prog ram ke re tén be lül

ki te le pí tés re ke rült a rac ka juh, a

ma gyar tar ka szar vas mar ha, ma -

gyar szürkemarha, bi valy, Shagya

arab és Furioso North Star ló. A le -

gel te té ses prog ram be in du lá sát

követõen a kedvezõ ha tá sok szinte 

azonnal je lent kez tek, de a projekt

több ak ció prog ra mot foglal ma gá -

ba, a ter mé szet vé del mi szem lé let -

for má lá son át az özön gyo mok ir tá -

sá ig.

Sza bó Tí mea
Fel hasz nált for rá sok:

Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi 

Egye sü let: Ter mé szet kí mé lõ mód sze rek 

a me zõ gaz da ság ban

Pro Vér tes Köz ala pít vány:

A ter mé szet kí mé lõ gyep gaz dál ko dás

Fo tók: Nimfea Ter mé szet vé del mi

Egye sü let


