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Felelôs dolog gyepek fenntartható kezelésérôl
írni, mert a kijelentések olyan érzékeny témákat
érinthetnek, mint a természetvédelem, vagy a
gazdálkodók megélhetése. Egyszerre szembesülünk a különbözô érdekcsoportok között
húzódó kisebb-nagyobb ellenérdekeltségekkel,
és azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy a gyepterületek megnyugtató kezelése csak a mindkét
fél számára elfogadható együttmûködés esetén
alakulhat ki hosszú távon.
Az utóbbi idôben hiánypótló jelleggel kezdôdtek
el különbözô szempontú alapkutatások, azt vizsgálva, hogy az eltérô gyephasznosítási módszereknek milyen hatásai vannak botanikai,
ökológiai, gazdasági, talajtani stb. szempontokból. A kutatások nem csupán válaszokat, hanem
további kérdéseket is megfogalmaznak.
Ebben a kiadványban a gyakorlati vonatkozású
tapasztalatokból szeretnénk egy válogatást
közreadni, ami rávilágít a gyepterületek hasznosításának rendkívüli komplexitására.
A füzet hármas tagoltságot mutat. A fontosabb
gyepes élôhelyeink elsôsorban botanikai szempontú bemutatásával kezdjük, ami ismerteti a
hazai gyeptípusok rendkívüli változatosságát.
Figyelemre méltónak tartjuk a Pro Vértes Közalapítvány által folytatott, a kaszálás élôvilágra
gyakorolt hatására vonatkozó kísérleteit és
következtetéseit, melyek összetettsége és eredményei hazai szinten egyedülállónak tekinthetôk.
Ezeken kívül fontosnak tartottunk bemutatni
olyan esettanulmányokat is, amelyek különbözôségei a gyepek már említett változatosságaira
próbálnak meg területkezelési válaszokat,
javaslatokat adni.
A kiadvány esetenként nélkülözi a tudományos
cikkek szabályainak pontosságát. Ezt azért merjük felvállalni, mivel a gyepgazdálkodás nem
tudományos munka, hanem „fûszagú” földhasználat kérdése, amit megfelelô kutatásokkal
segíteni kell. Ebbôl adódóan anyagunk nem

tudományos kérdésekre kíván választ adni,
hanem sokkal inkább arra kívánja felhívni a
figyelmet, hogy a természetvédelem és a
gazdálkodási szempontok összehangolásának
milyen óriási jelentôsége van.
Célunk arra is rávilágítani, hogy a gyepterületek
megfelelô hasznosítása a helyi adottságok pontos ismerete nélkül nem elképzelhetô, mert
figyelembe véve gyepeink változatosságát, az
egyik területen indokolt beavatkozás máshol
akár komoly károkat okozhat.
Bízunk abban, hogy mind a természetvédô szakemberek, mind pedig a gyepgazdálkodók
számára hasznos kiadványt sikerült összeállítanunk, ami segít tovább vinni a közös gondolkodást abba a már megkezdett irányba, hogy a
gyepeink védelme, megôrzése és megfelelô
hasznosítása közös ügyünk.

Marticsek József

LIFE projektvezetô
(„Pannon gyepek élôhelykezelése
Magyarországon”)

A következô tanulmány-csokor közreadásával az a célunk, hogy a hazai száraz gyepek fô típusait
a területhasználat és a természetvédelem szempontjából átfogóan mutassuk be. A száraz
gyepeket az egyes vegetációtípusok termôhelyei, jellemzô alapkôzetei szerint, valamint a
gazdálkodási jelentôségük sorrendjében tekintjük át - elsôsorban botanikai szempontból.
Az ismertetett fô kategóriák: löszgyepek, homoki gyepek, szikes gyepek, félszáraz gyepek és
lejtôsztyepek. Bár a sziklagyepek jelentôsége természetvédelmi szempontból igen jelentôs, a
gazdálkodásból való részesedésük csekély, ezért ezekrôl itt nem szólunk.

I. RÉSZ: JELLEGZETES
SZÁRAZ GYEPTÍPUSAINK

Az esszék alapját Kun András: Száraz gyepek Magyarországon címû tanulmánya képezi, amely 1998-ban jelent meg
az alábbi kötet részeként: Természetvédelem területhasználók számára. Szerkesztette: Kiszel Vilmos. Göncöl
Alapítvány, Vác.
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I.1 LÖSZGYEPEK
Elôfordulás, növényzeti jelleg,
jelentôség
Hazánk legjobb termôképességû talaja, a mezôségi talaj (más néven csernozjom) löszön alakult ki.
A lösz valójában por, amely a jégkorszakok idôszakában keletkezett. A folyók és jégárak által szállított
finom kôzettörmeléket a szél messzire szállította és
évezredek folyamán a jéggel már nem borított
területeken igen nagy kiterjedésben és rétegvastagságban lerakta. A lösz Magyarország sík
területein, domb- és alacsony hegyvidékein mindenütt gyakori.
Löszön keletkeztek a legkiválóbb termôképességû,
humuszban igen gazdag csernozjom talajok,
emiatt az egykori lösz erdôspuszták helyén ma
mindenütt szántóföldek húzódnak. Az eredeti
növényzet foltjai ritkák, és maradványaik is többnyire leromlottak.
A lösz magas mésztartalmú kôzet, amelyen jellegzetes felszíni formák (pl. völgyek és völgyrendszerek,
löszpiramisok, löszfalak) alakultak ki. A meredek,
gyakran suvadó löszfalak ún. löszfalnövényzetében
a megelôzô vegetációtörténeti korok néhány
maradványnövénye is fennmaradt (pl. csikófark).
A löszhátakon és a völgyek lejtôin jellemzôek voltak
a löszpusztagyepek. Természetközeli állapotú

Kun András · Horváth András

állományaik az évezredes tájhasználat, a feltörés és
legeltetés következtében nagyon ritkák, ma
leginkább a nem mûvelhetô helyeken vannak meg
(magaspartok, meredek völgyoldalak). Fajkészletük
a jelentôs természeti értékû másodlagos állományokban is fennmaradhatott (földvárakon, sáncokon,
kurgánokon). Ezek zárt, igen fajgazdag gyepek.
Sokkal gyakoribb (az Alföldön néhány ezer hektár
összkiterjedésû) a társulás leromlott formája, a
löszlegelô. Ezekben az állományokban tág tûrôképességû, zavarástûrô (pl. sovány csenkesz,
fenyérfû, sarlófû, tejoltó galaj, mezei iringó), és
gyom (fôként aszat- és bogáncs) fajok szaporodnak el a leromlás mértékétôl függôen.
A lösztölgyesek, az ezeket egykor szegélyezô
sztyepcserjések (csepleszmeggy, törpemandula,
rózsák), és a kétszikû fajokban gazdag sztyeprétek maradványfoltjai ma a löszpusztagyepeknél is
ritkábbak. Sík vidékeken csak kivételesen, a dombos területeken és a középhegységek lábainál még
többfelé megtalálhatók.
A lösznövényzet ôsi állományai ritkaságuk miatt
természetvédelmi szempontból rendkívül jelentôs,
EU-s szinten is elismert értéket képviselnek, mindenütt védendôk, kímélendôk. Több tájegységünk
(pl. Bácska, Csanádi-sík, Mezôföld) nagy kiterjedésû szántóinak tengerében a löszgyep-fragmentumok jelentik sok faj utolsó menedékhelyeit.

tátorján

A megfelelô gyephasználat
természetvédelmi szempontjai,
veszélyeztetô tényezôk
A ma fátlan löszterületek jó része korábban erdôs
terület vagy ritkás erdôfoltokkal tarkított erdôssztyepp volt. A nagy felületû löszgyepek egy része
másodlagosan terjedt ki, részben az erdôspuszta
eltûnt erdôfoltjainak területén. E tájrészek fátlan
állapotát évszázadokon át a folyamatos gazdálkodás tartotta fenn. A 20. század elejétôl indult
meg az a napjainkban is tartó folyamat, amely az
állattenyésztési technológiák és az állatlétszám változása következtében országszerte a legeltetés
drasztikus csökkenéséhez, eltûnéséhez vezetett.
Ezzel együtt gyakran a rendszeres legelôápolási
tevékenységekkel is felhagytak. A rendszeres
zavaró hatások (égetés, legeltetés, taposás, a
gyepszint megsértése stb.) elmaradásának
következménye, hogy a legszárazabb alföldi
területek kivételével a löszsztyeppek ma különbözô
mértékben, de országszerte cserjésednek. Fôként
a galagonya, a kökény és a rózsafajok aránya jelentôs. A cserjésedés megakadályozásában a ritkítás
és cserjeirtás mellett a korlátozott állatlétszámú,
lehetôleg juhokkal végzett, nem intenzív legeltetés
is igen fontos. Az egyes területrészeknek a legeltetés alól való idôleges felszabadítása biztosíthatja
a fajok sokféleségének fenntartását, az állományok
helyreállását. A legeltetéstôl elzárni, bekeríteni csak
olyan helyeket javasolt, ahol számottevô természeti
érték van, védett növények élnek. Itt a kezeléseket
a késôbbiekben mesterségesen kell elvégezni.

A rendszeres kaszálást a védett és természetközeli
állapotú állományokból ki kell zárni, csak mint
természetvédelmi célú kezelés javasolt; a gyomosodás, cserjésedés megállítására a kaszálás
évente egyszer, lehetôleg kézi eszközzel javasolt.
Másutt is lehetôleg kézi-, vagy sík területen könnyû
géppel végzett kaszálás folytatandó, évente (a
csapadékjárástól függôen) egy-két alkalommal.
A kaszapengéket nem szabad kis tarlómagasságra
állítani, nehogy túl alacsonyan vágják el vagy kiforgassák a fûcsomókat. A kisebb mértékû cserjésedést szárzúzóval lehet visszaszorítani.
Meg kell akadályozni a löszgyepek foltjainak további feldarabolódását, ami hosszú távon a fajkészlet
drasztikus fogyásához, az élôvilág elszegényedéséhez vezet. Nem szabad további állományokat
körbeszántani, mert a szántók áltak közrezárt
foltok a tápanyagbemosódás következtében
hamar elgyomosodnak (ilyen helyeken nagyon
gyorsan elterjednek az idegenhonos növényfajok,
pl. a bálványfa, a kanadai- és a magas aranyvesszô, az akác, a selyemkóró).
A természetközeli állapotú löszgyepek ma mind
védendôk, ezek feltörése, beszántása, felülvetése
vagy erdôsítése komoly természeti károsodást
eredményez. Természetvédelmi szempontból fontos
szót ejteni az energiafüvekrôl: agresszív terjeszkedésük miatt löszgyepek közvetlen közelében
történô telepítésük komoly károkat okozhat.

A túllegeltetésre, túlzott mértékû tápanyagbevitelre,
felülvetésre, öntözésre és erôs taposásra a löszgyepek rendkívül érzékenyek, hamar leromlanak.
Ezért a szarvasmarhával történô legeltetést csak
korlátozott állatsûrûség mellett, és kímélô legeltetési technológiák alkalmazásával ajánlott folytatni,
s ez különösen igaz libával történô legeltetés
esetén.

pusztai árvalányhaj

tavaszi hérics

I.2 HOMOKI GYEPEK
Elôfordulás, növényzeti jelleg,
jelentôség
A magyarországi homokvidékek elsôsorban az
Alföldön (Duna-Tisza-köze, Nyírség), a Mezôföldön,
Somogyban és a Kisalföldön terülnek el. Ezek többnyire meszesek; savanyú homoktípusok fôként
Belsô-Somogyban és a Nyírségben találhatóak. A
hazai homok fôként folyami eredetû, melynek
hordalékkúpjait a szél formázta a ma is látható
buckákká. Az így létrejött változatos felszíni formák
sajátos mikroklimatikus és abiotikus körülményei
változatos növényzet kialakulását eredményezik.
A homoktalajok jellemzôje, hogy felszínük a
csapadékvíz rendkívül gyors beszivárgása miatt
igen száraz, és ez a tulajdonsága a növényzetre
erôs stresszt gyakorol. Emiatt a homokpusztagyepek fajszáma nem nagy, de számos, az egyedi
termôhelyi viszonyokhoz alkalmazkodott bennszülött növény- és állatfaj fordul elô bennük. Jó
állapotban megmaradt foltjaik ezért természetvédelmi szempontból igen értékesek.
A legszárazabb buckahátakra, buckaoldalakra
jellemzô növényzeti típus az évelô nyílt homokpusztagyep, benne fôleg szárazságtûrô és melegkedvelô növények, mohák, zuzmók élnek. Jellegzetes
fûfajai a csomóképzô, keskeny levelû magyar
csenkesz, homoki árvalányhaj és deres fényperje
(savanyú homokon az ezüstperje), közöttük feltûnô
virágú kétszikûek nônek, mint pl. a naprózsa,
báránypirosító, homoki kikerics. Ezt a nyílt, a talajnak csupán 50-60%-át borító gyepet egyes tájegységekben borókák és fehér nyárak tarkítják.
A buckaközökben, mélyebb fekvésû területeken
jöttek létre a buckaközi láprétek, kiszáradó
láprétek, amelyek azonban mára szinte teljesen
kiszáradtak, zártabb sztyeppé alakultak vagy benyarasodtak.

Szabó Rebeka · Kun András

A síkabb felszíneken, humuszos homokon alakultak ki a záródó homoki sztyepprétek, részben az
egykori homoki tölgyesek helyén, részben nedvesebb gyepek kiszáradásával. Ebben a társulásban a sztyeppfajok dominálnak, gyakori pázsitfûféléi a karcsú perje, élesmosófû, kunkorgó
árvalányhaj, rákosi és barázdált csenkesz.
A nyílt homoki gyepek leromlása következtében,
vagy gyakran regenerálódó, fiatal parlagokon jönnek létre az egyéves homoki gyepek. Állományaik
fajszegények, fôként fedél rozsnok és vadrozs
alkotja ôket, de gyakran szaporodnak el idegenhonos gyomnövények is, mint pl. a selyemkóró,
parlagfû, betyárkóró, átoktüske.
A zárt homoki gyep túllegeltetése, taposása
nyomán, annak degradációjával alakul ki a homoki
legelôgyep. Állományaiban általában a zavarástûrô
sztyep- és gyomfajok szaporodnak el, fajösszetétele igen változó, gyakori pl. a veresnadrág
csenkesz, csillagpázsit, mezei iringó, tejoltó galaj,
tövises iglice.

csillaggomba faj
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A megfelelô gyephasználat
természetvédelmi szempontjai,
veszélyeztetô tényezôk
Megmaradt homoki gyepterületeinket sok tényezô
veszélyezteti. A korábban lezajlott folyamszabályozás és a csatornázások, illetve a csapadék mennyiségének csökkenése a talajvíz szintjének süllyedését
okozta, ebbôl adódóan fennáll az elsivatagosodás
veszélye. A múltban és jelenleg is zajlik az idegenhonos fafajú (akác, fenyô, nemesnyár) ültetvények
létrehozása, ami kipusztítja az alájuk szorult homoki gyepflórát, ráadásul egyes fafajok (fôleg az akác)
a maradék természetes gyep állományokba spontán is beterjednek. A felhagyott szántóföldeken
megfigyelhetô az agresszív, idegenhonos lágyszárúak terjedése is, mint pl. a méhészek által kedvelt selyemkóróé (közismertebb néven vaddohány),
ami gátolja a gyep regenerációját, és a természetes
gyep állományokat is megfertôzheti azok zavarása
esetén. A homoki gyepek tehát nagyon sérülékenyek, így használatuk esetén különösen fontos
a természetvédelmi szempontok betartása.
A homoki gyepek hasznosíthatósága nagyon változó, fôleg a termôhelyi viszonyoktól függ. A nyílt
homoki gyepek fûhozama kicsi, így ezeket sem
kaszálni, sem legeltetni nem érdemes, illetve ha
mindenképp szükséges, akkor juhokkal, kíméletesen, alacsony állatlétszámmal, s csak alkalmanként
javasolt legeltetni. A nagyobb kiterjedésû buckások
jelentôs tájképi értéket képviselnek. A zártabb
homoki sztyepréteket már lehet legeltetni, itt is
fontos a juhokkal történô kíméletes, tereléses, láb
alóli legeltetés. Szarvasmarhával vagy lóval történô

hasznosításkor alacsony állatlétszámmal, a legeltetett foltokat gyakran váltogatva ajánlott legeltetni.
A túlzott trágyázást, taposást minden esetben
kerülni kell. A homoki sztyepréteket, legelôket
évente egyszer ajánlott kaszálni (június végétôl),
extrém szárazság esetén ez is elhagyandó. A homoki gyepek trágyázása, felülvetése természetvédelmi szempontból káros, és rendszerint csak
csekély, rövid távú haszonnal jár, ezért gazdaságilag sem éri meg, így kerülendô. A homokterületeken további gyepállományokat felszántani,
beültetni nem szabad, a természetközeli állapotú
állományok mindenütt védendôk.
Külön kell említeni a leromlott, vagy éppen regenerálódó, másodlagos (pl. felhagyott szántón
kialakuló) homoki gyepek kezelését. A kíméletes
legeltetés elôsegíti a visszagyepesedést, de folyamatos nyomon követést igényel, hogy a gyepszerkezet ne sérüljön a túl erôs legeltetés miatt.
Kaszálásuk is ajánlott, fôleg, ha nagyobb mennyiségû tájidegen, inváziós gyom (pl. selyemkóró, parlagfû, átoktüske, betyárkóró) van a területen. Az
évelô és mélyen gyökerezô selyemkóró esetében
mindenképpen szükséges a folyamatos mechanikus, vagy kontrollált vegyszeres irtás, és a levágott anyag eltávolítása. Selyemkóró által elözönlött
területet azonban felszántani nem szabad, mert
azzal csak az újranövekedését serkentjük. Az esetleg meglévô tájidegen fásszárú állományokat
lehetôleg regionálisan jellemzô ôshonos fajokkal (pl.
nyarak, tölgyek, szilek) kellene leváltani. A túlzottan
terjedô akác, illetve bálványfa visszaszorítása is
kívánatos, ezt engedélyezett és szakszerû vegyszeres illetve mechanikus irtással lehet elérni.

I.3 SZIKES TALAJÚ GYEPEK
Elôfordulás, növényzeti jelleg,
jelentôség
A hazai gyeptípusok területének mintegy 30%-a
valamilyen szikes vagy szikesedô talajú gyeptársuláshoz tartozik. Ez a gyeptípus jellemzôen az
Alföldön fordul elô. Az endemikus fajokban gazdag
ôsi szikesek a gyakoribbak (pl. a Hortobágy jelentôs része is ilyen), de vannak másodlagosan
kialakultak is az egykori árterületeken, valamint az
1950-es években gyepfeltörésen átesett területeken. A száraz, meleg klímában a magnézium- és
nátriumsók a talaj felszínén és felsô rétegében
kicsapódnak, változó mennyiségben felhalmozódnak. A talaj felsô rétegeinek sótartalmától függôen
a szikesek termôhelyi viszonyai kis területen belül is
nagyon változatosak lehetnek.
Természetvédelmi szempontból a szikes gyepek
jelentôs értéket képviselnek. Hazánkban találhatóak meg Európa legnagyobb kiterjedésû szikesei. A hazai szikes gyepek sajátos növényfajai között viszonylag nagy számban találhatók a Kárpátmedencében ritka, bennszülött fajok. Károsítást
követô regenerációjuk általában viszonylag hamar
végbemegy. Mivel a jégkor óta jellemzik a szikes
gyepek az Alföldet, elmondható, hogy a legôsibb
vegetációtípusaink közé tartoznak.
A szikesek gyeptársulásai igen sokfélék, változatosak, a szárazság mértéke és a szikesedés
típusa szerint különülnek el. A fô szikes típusoknak
(száraz- és nedves szikes, szoloncsák- és szolonyec szikes) számos átmenete, illetve altípusa ismert, amelyek vegetációja jól megkülönböztethetô.
Az ürmös szikespuszta talaja magas sótartalmú,
humuszban szegény. A gyepképzô fajok (pl.
sovány csenkesz, sziki üröm, sóvirág, parti laboda,
sziki pozdor) mellett megjelennek a hazai szikesek
bennszülött fajai is (erdélyi útifû, sziki here, sziki
ôszirózsa). Kissé magasabb fekvésben, illetve a
másodlagos pusztákon jellemzô a vastagabb felsô
talajréteggel is rendelkezô cickórós puszta. Talaja
gyengén szikesedô, jellemzô fajai (pl.: sovány
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csenkesz, pusztai cickafark, villás boglárka,
lándzsás útifû) között kevés az igazán sótûrô sziki
faj. A szikespuszták hátain nem szikes gyepek,
hanem löszgyepek találhatók.
A tavasszal vízzel borított, nyáron száraz, sziksótól
fehérlô felszíneken található meg az ún. vaksziknövényzet. A talaj humuszos rétege hiányzik,
erodálódott, a sós második talajszintig lepusztult.
A növényzet nem záródik, erôsen sótûrô fajok (pl.:
bárány- és seprûparéj, sziki útifû, kamilla) ritkás
állományai alkotják.
A nedves szikesek vegetációtípusai közül gazdálkodási szempontból igen jelentôsek azok a sziki
réttársulások (kaszálók), amelyek az egész évben
magas talajvízszintû területeken találhatók.
Tavasszal ezeket általában víz borítja, mélyebb
fekvésben gyakran sziki sásrétekkel, szikes mocsarakkal váltakoznak. A legtöbb szénát az alig szikes
talajú ecsetpázsitos rétek adják (jellemzô fajai pl.:
fehér tippan, gyûrûs borgyökér, kerner kányafû, réti
ecsetpázsit). Az erôsebben elszikesedett talajú
csetkákás sziki rét társulás (pl.: fehér tippan, gombos ecsetpázsit, keskenylevelû lórom, sziki
ôszirózsa) gyakran zsombékok és semlyékek
mozaikjaként jelenik meg. A hernyópázsitos sziki
rétet sokáig víz borítja, állományalkotó füve a
hernyópázsit mellett a fehér tippan.
A vakszikkel azonos sótartamú helyeken a nedves
szikesek ún. szikfok növényzete alakul ki. A padkásodás a szél- és víz által okozott talajvesztés
eredményeként megy végbe, a folyamat sebességét a legeltetés mértéke is erôsen befolyásolja.
A legidôsebb szikpadkások sok ezer évesek lehetnek.
Itt a jellemzô fajok (mézpázsit, sziki szittyó) mellett
a vakszik sótûrô fajai (kamilla, seprûparéj, vékony
útifû, egérfarkfû, sziki zsázsa) is elôfordulnak.

A megfelelô gyephasználat
természetvédelmi szempontjai,
veszélyeztetô tényezôk
A száraz szikesek fenntartásában jelentôs szerepet
játszik a legeltetés. Fontos a megfelelô állatlétszám, mert a túllegeltetés erôteljes taposáshoz, a
talaj tömörödéséhez, a legelô leromlásához vezet.
Fontos a szikpadkás területek megfelelô létszámú
állattal való legeltetése, mivel ezeket a formákat az
erôs taposás hamar tönkreteszi, illetve a padkás
szikesek számos ritka, védett madárfaj fô fészkelési
területei. Ilyen területen a legelô állatok mozgását
és legelését térben és idôben is szabályozni kell.
A gyengébben szikes, cickórós pusztákon alullegeltetés esetén a gyomosodás veszélye is fennáll,
itt a legelôápolási tevékenységre fokozottan ügyelni kell. A libák legeltetése csak zárt területen, korlátozottan képzelhetô el.

bíbic

A szikes gyepek kaszálásánál fontos, figyelembe
veendô szempont, hogy a - lehetôleg könnyû kaszálógépeket csak száraz talajra szabad
ráengedni. A nedves szikes talaj erôsen tömörödik,
szerkezete visszavonhatatlanul károsodik, a kaszáló
igen hamar leromlik. Védett madarak fészkelési
helyein tilos a költési idôben végzett kaszálás. A
gyepkezelési módokat figyelembe véve elmondható, hogy mindenképpen elônyösebb a legeltetés,
mint a kaszálás. A zsombékoló szikes rétek kaszálása tönkreteszi a talajfelszín speciális szerkezetét.
A szikesekkel kapcsolatban fontos veszélyeztetô
tényezô a nem megfelelô vízrendezés. A szikesek
elárasztása (korábban fôként rizstermesztési céllal)
ma már kevésbé, a vízelvezetés sokkal inkább
aktuális veszélyforrás. A szikesek vizének elvezetése
következtében fokozódik a felszín kiszáradása,
csökken a gyepek fûhozama, átalakul a fajkészlet
és a vegetáció szerkezete. Ezért a meglévô
csatornák számának és mélységének ésszerû
mértékû csökkentésére lenne szükség. A kilúgzás
a szikes területek lappangó pusztítója. Ha túl mélyre
kerül a só, a specialista növényfajok kipusztulnak.
pozsgás zsázsa
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I.4 FÉLSZÁRAZ GYEPEK
Elôfordulás, növényzeti jelleg,
jelentôség
Félszáraz gyepek elsôsorban a hegy-dombivéki
régióban találhatók, illetve a Mezôföldön a szántók
között megbújó löszvölgyek északias oldalain.
A Nagy- és Kisalföldön a félszáraz gyepek nagyon
ritkák. A hegylábi régióra szinte az ország teljes
területén jellemzô az erôsen mozaikos tájkép, ami
azt jelenti, hogy jelenleg is mûvelt, illetve visszagyepesedett egykori szántók, szôlôk, gyümölcsösök,
különbözô korú parlagok, ôsgyepek, erdôfoltok,
cserjések, patakmenti üde gyep- és cserjesávok
váltakoznak egymással. Ennek megfelelôen a félszáraz gyepek is általában kis mozaikos foltokban
helyezkednek el.
A mai félszáraz gyepek részben emberi tevékenység (erdôirtás, erdôtisztások megnyitása, kaszálás,
legeltetés) nyomán, másodlagosan alakultak ki,
gyakran több száz vagy ezer évvel ezelôtt. A félszáraz gyepek eredeti növényzete felnyíló vagy zárt
erdô, ezért használat - kaszálás, legeltetés - nélkül
hamar cserjésednek, erdôsödnek. A másodlagosság nem azt jelenti, hogy ezek a gyepek értéktelenek! Fátlanabb tájakon gyakran csak ezek ôrzik
az eredeti erdôs aljnövényzet fajait, cserjéit. Állattani jelentôségük is óriási, fôleg a lepkék, egyenesszárnyúak, pókok, kisemlôsök szempontjából.
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Meszes és savanyú talajokon egyaránt elôfordulhatnak. Általában domboldalakon, meredek lejtôkön
jellemzôk, ami a gépi használatot megnehezíti.

A megfelelô gyephasználat
természetvédelmi szempontjai,
veszélyeztetô tényezôk

A félszáraz gyepek csoportosítása, tipizálása nehéz
és nem egyértelmû. Ezért itt a különféle félszáraz
gyepeket együtt mutatjuk be. A legjellegzetesebb
fûfajai az alacsonyabb, száraz régióban a tollas
szálkaperje, a sudár rozsnok, zabfû fajok, a csomós ebír; hegyvidéken megnô a franciaperje, a
fogtekercs, a vörös csenkesz, a szôrfû, az aranyzab, a cincor, a sásfajok aránya. Az állományalkotók magas termetû, tömött gyepet képzô,
szélesebb levelû füvek, melyekhez általában kisebb
termetû, csomós növekedésû csenkeszek, sások,
esetleg árvalányhajak vegyülnek. Az ilyen gyepekben sok a kétszikû, néhol a füvek háttérbe is
szorulhatnak, ezért a jó állapotú állományok megjelenése a virágos rétekre emlékeztet. A fajkészlet
fôként a környezô táj erdôszegélyeinek és száraz
gyepjeinek fajaiból, részben erdei fajokból
szervezôdik, illetve ôrzôdött meg. A gyakori fajok
fôleg az ajakosvirágúak (zsályák, kakukkfüvek),
fészkesek (peremizsek, imolák), pillangósok (herefélék, zanótok), lenek, szegfûfélék közül kerülnek ki.
A számos védett faj (pl.: kosborok, sárga len, magyar zergevirág, nagyezerjófû stb.) megóvására a
használat során tekintettel kell lenni. A gyepen
elszórtan jelenlévô ôshonos cserjék és fák a félszáraz gyepek értékét tovább növelik.

A félszáraz gyepek hasznosíthatósága nagyon változó, fôleg a termôhelyi viszonyoktól függ. A dúsabb, magasabb állományokat inkább kaszálni, a
szárazabbakat legeltetni érdemes, de akár váltogatni is lehet a kettôt. A leginkább extenzív, külterjes legeltetés történhet lóval, birkával, marhával,
vagy évi egyszeri kaszálás képzelhetô el. A gyepek
fajgazdagságának megôrzése érdekében a félszáraz gyepeket csak kíméletesen, tereléssel,
lehetôleg láb alól ajánlott legeltetni, ügyelve a rendszeres területváltásra a szakaszos legeltetésnél. A
túlzott trágyázás, taposás természetvédelmi szempontból kerülendô. A mérsékelt használat azonban
nagyon fontos. A felhagyott száraz gyepek nagyon
gyorsan, 10-20 éven belül cserjésedni, erdôsödni,
avarosodni kezdenek, elszegényednek, leromlanak. A félszáraz gyepek természetvédelmi jelentôsége kiemelkedô, jelentôs részük az egyedi pannon erdôsztyep növényzet részének tekinthetô,
ezért megôrzésük kiemelten fontos tájképi és
ökológiai szempontból.

A félszáraz gyepek termôhelye igen változatos, a
talaj gyakran löszös, de általában kötött, köves,
sziklás is, a talajvíz közvetlenül nem befolyásolja.

ürge

A gyepek rendszeres égetése káros, a növényzet,
de fôleg az állatvilág szempontjából, mivel
elszegényedést és a talajban telelô állatok teljes
pusztulását okozza. Legeltetett/kaszált gyepek
égetését kerüljük. Nagyon indokolt esetben,
kényszermegoldásként, kis foltokban, szélcsendes
idôben, hóolvadás után, a helyi hatóságokkal
elôzetesen egyeztetve és aktív felügyelettel esetenként az égetés elfogadható.
A (mû-)trágyázás, felülvetés a gyep elszegényedését, a fajszám erôteljes csökkenését okozza, természetvédelmi szempontból káros, és hosszú
távon csekély eredménnyel jár, ezért gazdaságilag
sem éri meg, így kerülendô.
Az elöregedett, cserjésedô, avarosodott gyepek
újbóli használatba vonása tájhasználati és természetvédelmi szempontból igen kívánatos lenne.
Ilyen esetekben az elsô években drasztikus beavatkozásra is szükség lehet, például gépi cserjeirtásra, szárzúzásra. Az avarosodott gyepeket
érdemes az ôszi-téli idôszakban az állatállománnyal
megjáratni, tapostatni. Az égetés ilyen helyeken
nem javasolt, mivel a felhalmozódott biomassza
miatt az égés hôfoka és intenzitása túl magas lesz.

A gyepek beerdôsülését, cserjésedését a legeltetés fenntartásával, kaszálással, legelôápolással,
illetve cserjeirtással lehet korlátozni. A cserjék egy
részét viszont elszórtan, ligetesen javasolt meghagyni. Ezek a cserjecsoportok a legeltetést illetve
kaszálást még nem akadályozzák, viszont tájképi
és ökológiai szempontból gazdagítják a területet.
A félszáraz gyeptípusokban gyakori egyes
agresszíven terjedô fajok (pl.: aranyvesszô fajok,
siska nádtippan, akác) elszaporodása, ezek terjedését leginkább a rendszeres kaszálással lehet
meggátolni. A legmegfelelôbb a kézi-, esetleg a
sávosan végzett gépi kaszálás. A kaszálást évente
általában egyszer, csapadékosabb években esetleg kétszer lehet végezni a vegetáció jelentôs
károsítása nélkül. Fontos a területen belül a rotáció,
a kaszált területrészek váltogatása.

parlagi sas

I.5 LEJTO´´ SZTYEPEK
Elôfordulás, növényzeti jelleg,
jelentôség
A lejtôsztyepek meredek, köves, délies kitettségû,
sekély talajú hegyoldalakon, lejtôkön, gyakran
hegylábi részeken, a nagy besugárzás miatt meleg
és száraz részeken, fôleg erdô-gyep mozaikok
formájában maradtak fenn. Elsôsorban a Dunántúliés az Északi-középhegységben elterjedtek, de
kisebb állományaikat a Dél-Dunántúlon (a Mecsekben és a Villányi-hegységben) is fellelhetjük.
Többnyire alacsonyabb tengerszint feletti magasságokban fordulnak elô, 400 m felett már ritkák.
Sokféle alapkôzeten jelenhetnek meg, leggyakoribbak mészkövön és vulkáni eredetû kôzeteken
(andeziten, bazalton és ezek tufáin), de hegylábon
a dolomiton sem számítanak ritkának. Talajuk
mindig sekély, kôzettörmelékkel kevert, humuszban
gazdag kôzethatású talaj, amely gyakran
lejtôhordalékkal, kôzetliszttel (lösszel) kevert. Sok
állományban találhatóak a földbôl kiálló nagyobb
kövek, sziklák is. Hiába jó ezeknek a talajoknak
tápanyag-ellátottsága és vízgazdálkodása, a
száraz, meleg mezoklíma gyakran nem teszi
lehetôvé beerdôsülésüket. A mélyebb talajú
részeken, a hegyláb felé haladva elválasztásuk a
löszgyepektôl igen nehézkes, nem is mindig
indokolt.
Természetes körülmények között lejtôsztyepek felnyíló, ligetes, száraz tölgyesekkel mozaikosan fordulnak elô. Sok mai állományuk azonban másodlagos, erdôirtás, vagy felhagyott szôlô. A gyepek és
az erdôk, facsoportok találkozásánál keverednek a
száraz gyepek, az erdôk és a cserjések jellegzetességei. A köves talajú sztyepek a sziklagyepek felé is mutatnak átmenetet, ilyen esetben
a gyep még jobban felnyílik, egyre több a kô és a
szikla, és egyre több a sziklákon is, illetve kizárólag
csak sziklákon élô növényfaj.
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A lejtôsztyepek természetvédelmi értéke jelentôs,
számos védett, ritka növény- és állatfaj élôhelyei.
A felnyíló erdôkkel együtt a pannon táj jellegzetes
elemei, megôrzésük, fajgazdagságuk megtartása
komoly nemzeti feladat.
A köves talajú száraz sztyepek záródó, csaknem
zárt, alacsonyabb gyepek. Többnyire a gyepes
(csomós) növekedésû csenkesz- és árvalányhaj
fajok uralkodnak bennük, a tarackos füvek (tarackbúza, perjék) aránya általában alacsonyabb.
Jellegzetes fûfajok még a fényperje, az élesmosófû,
a fenyérfû és a késeiperje. Gyakori lehet a törpe
sás. A szép, fajokban gazdag állományok sok
színes, a száraz gyepekre jellemzô virágot tartalmaznak. Jellemzôek a hagymás-gyöktörzses
növények (nôszirom, kökörcsin, gyöngyike,
hagymák, tavaszi hérics), az ernyôsök (gurgolyák,
kocsordok), zsályák, törpecserjék (kakukkfüvek,
naprózsa, napvirág, sarlós gamandor), kistermetû
pimpók, galajok, szegfüvek. Gyakori faja ezeknek a
gyepeknek néhány, a zavarást jól tûrô faj, mint
például a közönséges orbáncfû, a terjôke
kígyószisz és a mezei iringó. Ezek a túllegeltetés
hatására is felszaporodhatnak.

A megfelelô gyephasználat
természetvédelmi szempontjai,
veszélyeztetô tényezôk
A lejtôsztyepeken a legeltetés az elterjedt használati mód, mivel ezeket a gyepeket a kis szénahozam miatt általában nem érdemes kaszálni.
Fôleg juhokkal szokás legeltetni, de marhákkal is
hasznosítható. A gyepek fajgazdagságának megôrzése érdekében a lejtôsztyepeket csak kíméletesen, tereléssel, lehetôleg láb alól javasolt legeltetni,
illetve ügyelni kell a rendszeres terület-váltásra a
szakaszos legeltetésnél. A túlzott trágyázást, taposást el kell kerülni, a felázott talaj legeltetése pedig
komoly károkat okozhat, ezért ezt mellôzni kell.
A lejtôsztyepeket a cserjésedés, erdôsödés, az
idegenhonos bálványfa és akác elôrenyomulása
veszélyezteti. A gyepek beerdôsülését, cserjésedését a legeltetés fenntartásával, legelôápolással,
illetve cserjeirtással lehet korlátozni. Az ôshonos
cserjék egy részét viszont elszórtan, ligetesen javasolt meghagyni. Ezek a cserjecsoportok a legel-

tetést illetve kaszálást még nem akadályozzák,
viszont tájképi és ökológiai szempontból gazdagítják a területet. A bálványfa és az akác visszaszorítása jó sarjadzó képességük miatt kitartást és
türelmet igényel, s az engedélyezett és szakszerû
vegyszerhasználat nem kerülhetô el.
A túllegeltetés vagy a karám közelsége miatt esetlegesen kialakuló szúrós, mérgezô gyomnövényfoltok (aszat, iringó, csalán) eltávolítását szárzúzással vagy kaszálással javasolt kezelni. Felázott, laza
talajon kerülni kell a munkavégzést, mert a nehéz
munkagépek komoly károkat tudnak okozni. A meredek domboldalak nehezítik a gépek használatát.
Az intenzív hasznosítást (szerves- vagy mûtrágyázás, felülvetés, öntözés), az égetést és a felhagyott gyepek újra használatba vonását illetôen a
félszáraz gyepeknél leírtak az iránymutatók.

agárkosbor

árlevelû len

II. RÉSZ:
A TERMÉSZETKÍMÉLO´´
KASZÁLÁS GYAKORLATA
Viszló Levente

Magyarország területének 12,5%-a (1,2 millió
hektár) tartozik gyep mûvelési ágba. Többségük fenntartásához az aktív természetvédelmi
kezelés részeként végzett hagyományos gazdálkodás folytatására van szükség, modern
eszközökkel.
A régi paraszti gazdaságokban az egész
kaszálási munkafolyamat az emberi és állati
munkaerôre alapult, illetve a lekaszált fû
képezte a vonóerôt biztosító állatok takarmányát. Nagyobb területek kaszálása sokszor
egy hónapig is eltartott. Ez a lassú, lépésrôl
lépésre haladó betakarítás sokszor igen
elônyösen hatott az élôvilágra, ugyanis a
kaszálókon mozaikosság alakult ki, és a
különbözô fûfajoknak maradt idejük a magérlelésre. Mivel lassan történt minden, az állatoknak volt idejük a menekülésre, s a „jut is,
marad is” elv érvényesült. A mezôgazdaság
gépesítése azonban teljesen átalakította ezt a
hagyományos gyakorlatot. A kaszálás idôpontját a mai mezôgazdasági gyakorlatban az idôjárás és a domináns fûfajok fejlettségi állapota
mellett az aktuális mezôgazdasági munkacsúcsok összehangolásának lehetôségei
határozzák meg.
Hazánkban általában évente egyszer, ritkábban
kétszer (május végén, június elején, valamint
augusztus közepén) kaszálnak. A munkagépek
erejük és gyorsaságuk révén a kaszálók struktúráját igen drasztikusan megváltoztatták. Az
egyszerre, rövid idô alatt nagy területen
eltávolított vegetáció a mozaikosság csökkentése mellett idôvel megváltoztatta (beszûkítette) a kaszálók fajkészletét is.

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
évek óta alkalmaz egy, napjaink megszokott
gyakorlatától eltérô kaszálási módot a
Zámolyi-medencében, a tulajdonában lévô
mintegy kétezer hektár, természeti értékekben
gazdag gyepterületen. A gyakorlati munka
több évtizedes tapasztalata mellett célzott
vizsgálatokat is végzünk arra vonatkozóan,
hogy a kaszálás különbözô technikái milyen
hatást gyakorolnak az élôvilágra. E témakörben 1998-ban, Németországban készült egy
kiadvány, amely különbözô kaszatípusoknak
az egyes területek kétéltû állományára gyakorolt hatását mutatja be.
A vizsgálat adatai magyar szemmel sokszor
túlzónak, és esetenként pontatlannak bizonyultak, ezért szükségesnek láttam egy
hasonló, de hazai viszonyok között történt
kutatás-sorozat elindítását, melynek célja a
gyepkezelési ismeretek további bôvítése, pontosítása. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy a vizsgálat eddigi megállapításai
elsôsorban természetvédelmi célokat szolgálnak, nem általános érvényûek, azok tájegységenként és élôhelyi sajátosságok alapján
jelentôs eltérést mutathatnak.
Jelen tanulmányban fôbb tapasztalatainkat
összegezzük. Mindezt bôvebben legutóbb
2007-ben, „A természetkímélô kaszálás
gyakorlata” címû kiadványunkban adtuk
közre, amely letölthetô az internetrôl is (a
www.provertes.hu dokumentumtárából).
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A kutatás helyszíne, módszerei és eszközei

A kutatás helyszíne
A Zámolyi-medence a Vértes DK-i lábánál
helyezkedik el. A Csíkvarsai-réten és a Császár
patak völgyében mozaikosan, a vízjárásnak
megfelelôen rétláp és réti talajok találhatók.
Vizsgálati területünk jellemzô élôhelyei a nedves és
a kiszáradó láprétek, mocsárrétek, zsiókás szikes
mocsarak, valamint a löszgyep és dolomit lejtôsztyeprétek.
A terület természeti gazdagságát mutatja, hogy
fokozottan védett, jelentôs része Natura 2000-es
terület, Érzékeny Természeti Terület (ÉTT) és a
Vértesi Natúrpark része.

Kaszálás elôtti felmérés
Az adott területegységen való kaszálás megkezdése elôtt többféle tudományos vizsgálati módszerrel végeztünk felméréseket, melyek célja a
beavatkozás (kaszálás) elôtti állapot rögzítése volt.
Megfigyelésre és rögzítésre kerültek a felrebbenô
madarak, és a fûben megfigyelt egyéb gerincesek,
illetve gerinctelenek is.
Kaszálás utáni felmérés
Kaszálás után fôleg a friss rendeket vizsgáltuk át,
élô, sérült és elpusztult állatok után kutatva.
Mindhárom kaszatípus esetén ugyanezzel a módszerrel dolgoztunk, ahol lehetett, ott egymás mellett,
tehát ugyanolyan adottságú élôhelyen vizsgáltuk a
különbözô kaszatípusok hatásait.

A kutatás módszerei
A kutatás-sorozat az alábbi vizsgálati módszereken
alapult.
Fiatal madarak kirepülési idejének meghatározása
A madarak kiváló indikátorai egy terület állapotának,
jelenlétük vagy eltûnésük azonnal jelzi az ott zajló
folyamatokat. A réti és nádas élôhelyekhez köthetô
madárfiókák kirepülési idejének meghatározásával a
kaszálás káros hatásait minimalizálni tudjuk.
Madarásztáboraink fogási adatai, a kaszálás során
talált fészkelési és egyéb megfigyelési adatok
körültekintô kiértékelése alapján következtettünk a
fiókák kirepülésének idejére.

lápi nyúlfarkfû

Meghagyott „búvósávok” vizsgálata
Az elôzô napi kaszálásnál meghagyott 8-10 m
széles búvósávokat reggel vizsgáltuk. Láncszerûen
a sávba állva, folyamatos elôrehaladással, néha
kutyák segítségével zavartuk fel a megbúvó madarakat. Az elsô évben e sávokat a vizsgálat után
másnap lekaszáltuk, 2005-tôl azonban már egy
térbeli hálózatot alkotva kaszálatlanul maradtak.
A meghagyott búvósávokat csengôkkel, majd
lelógó láncfüggönnyel fésültük át a traktor
munkájának megkezdése elôtt, a madarak hang és
mozgás hatására kiváltott reakcióinak megfigyelése céljából. A meghagyott sávok pontos elhelyezkedését, méretét GPS-szel is rögzítettük, így
kiszámolható volt a kaszált és lábon maradt területek aránya, és következtethetô az állatok védelme
szempontjából betöltött funkciója. Vizsgáltuk ezekben a búvósávokban a növényzetlakó ízeltlábúak
kaszálás utáni mennyiségi viszonyait a kaszálás
után egy nappal, majd a kaszálás hosszabb távú
hatásainak elemzéséhez mintát vettünk a szezon
végén, augusztus-szeptember folyamán is. Vizsgáltuk a búvósáv közvetlenül jelentkezô védô
funkcióját is, vagyis, hogy a lekaszált területrôl valóban behúzódnak-e a búvósávokba az élôlények.
Vizsgáltuk továbbá ezen meghagyott sávoknak az
elhúzódó hatását is a következô években.

Rendsodrás elôtti felmérés
A rendsodrás megkezdése elôtt is felmértük a
területen található állatok számát, ugyanazzal a
módszerrel, mint közvetlenül a kaszálás után. Arra
voltunk kíváncsiak, hogy a lekaszált területrôl
mennyire tûntek el az állatok.
Gépkezelôk által szolgáltatott adatok
A gépkezelôk a Pro Vértes Közalapítvány alkalmazásában állnak, munkájuk során elsôdleges a
természeti értékek védelme. Munkaköri feladatuk
közé tartozik az is, hogy figyeljék a madarak mozgását, és tapasztalataikat a munkanapló hátoldalán
levô táblázatban rögzítsék. Az általuk szolgáltatott,
munkavégzés során tapasztalt adatok nagy jelentôségûek a kutatás eredményeinek feldolgozása
szempontjából. Megfigyeléseik értékét tovább
növeli, hogy ôk számolhatnak be leghitelesebben a
- minden traktorra felszerelt - láncfüggönyös vadriasztó kaszálás folyamán tapasztalt hatásáról, az
állatok mozgásáról, viselkedésérôl, az alkalmazott
technológia alkalmasságáról.

magyar tarsza
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Kaszálás során alkalmazott gépek
A Közalapítvány többféle kaszatípussal végzi a
gyepkezelést, így az élôvilágra gyakorolt hatás ezek
alapján is mérhetô volt.
A dob és korongkaszák rotációs vágótechnológián alapulnak. A kaszálást forgó kések végzik,
amelyek nagy sebességgel egy tengely körül forogva ütik le a füvet. A vágási felület emiatt szálas. A
kések általában nem érzékenyek a kövekre, ágakra, földkupacokra, mivel a késtartó tengelyeken
szabadon forogva akadályba ütközve becsukódnak.
A dobkasza a vágás során az egymás felé forgó
dobok közé dobja be a levágott füvet, mely aztán
erôsen nekicsapódva a védôponyvának leesik a
földre. A dobok köré egy védôfüggöny van erôsítve
a kirepülô kövek ellen.

A korongkasza esetében egy csôvázra húzható
kötény véd az esetleges balesetet okozó kirepülô
kövek ellen. Tekintettel arra, hogy a korongos
kasza forgó részei nem érintkeznek a talajjal,
hanem csak az egyenes gerinctartó, amelyik nem
forog, kisebb veszélyt jelent az élôvilágra. A korongos kasza vágási síkja fölött nincsenek dobok, így
a levágott füvet a nagyon gyorsan forgó korongok
valósággal fújják a levegôben, nekicsapva a hátsó
ponyvának.
A duplakéses kasza vágókéses technológián
alapul. A növényt itt két éles kés vágja le, ebbôl
adódóan a vágási felület sima. A vágás a két késsor között történik, melyet a kés élessége is nagyban
befolyásol. A kasza a növényzetet nem mozgatja
meg, csak elkúszik alatta, elvágja, és így az
hátrafelé ledôl. Ezáltal itt nem jelentkezik a rotációs technológiánál jellemzô szívó-örvénylô hatás,
mely az egész növényzetet átforgatva nekicsapja
a doboknak, ponyvának, elpusztítva a kisebb állatokat. A kaszatípusok összehasonlító táblázatát
ld. a 30-31. oldalon.

dobkasza

duplakéses kasza

Kaszálás optimális idejének
meghatározása
Madarak
A Csíkvarsai-rét madarásztáboraiban az elmúlt 8 év
alatt 83 madárfaj 4725 egyedét fogtuk meg. Az
adatokból csak azokkal számoltunk, melyek a
kaszálás szempontjából érintett biotópokhoz (rét
és nádas) kötôdnek. A 8 év elemzése alapján
megállapítottuk, hogy a madarak kirepülésének
kezdônapja az utóbbi 5 évben június 17-ére esett.
Természetesen más vizsgálatokkal több madárfaj
esetében észleltünk korábban kirepült fiatalokat is.
Ezek az adatok alátámasztják annak a Pro Vértes
Közalapítvány által használt többéves gyakorlatnak
a helyességét, miszerint a késôi idôpontban (június
vége-július) végzett kaszálás az egyik legjobb
védelem. Hiszen a területen élô, földön fészkelô
madarak zömének fô költési ideje május-júniusra
esik, és a pótköltésbôl kikelô fiókák is többnyire
tudnak már repülni júliusra, így a kaszálás során
nem sérülhetnek számottevôen.
A kutatási idôszak több szélsôséges idôjárású éve
ráirányította a figyelmet a madarak fészkelési idejének elhúzódására, az idôjárási, vonulási illetve a
területen végzett élôhelykezelési tevékenységbôl
adódó szélsôséges elôfordulási viszonyaikra.
Azokban az években, amikor az átlagosnál is nagyobb a tavaszi fészekpusztulás, késôbb, a nyár
folyamán is szinte folyamatosan fészkelnek a
madarak. Tehát a kaszálás idejére teljes, minden
szempontból tökéletes idôpontot nem lehet megállapítani, csak a fészkelések idejének súlypontját
lehet meghatározni, ami tájegységenként és élôhelyenként eltérô lehet. Ha mindezeket figyelembe
vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy a kaszálás
egyik ilyen optimális idôszaka a vizsgált területen
a fô költési idôszak, azaz június 20. után van.

A júliusi kaszálás a nagyobb számban megtelepedô madárfajok közül már csak a - részben másik,
korábban kaszált területekrôl érkezô - harisok, fürjek második költésére, és az esetleges sarjúfészket
rakó fácánokra, pacsirtákra lehet negatív hatással.
Ezek megkímélése érdekében meghatároztuk a
gépkezelôk számára azokat a napokat, mikor
munkájukat nagyobb odafigyeléssel kell végezniük,
és fiatal madarak észlelése estén a traktorból
kiszállva, a terület alapos átvizsgálása után a
fiókákat biztonságos helyre kell helyezniük. Ennek
a gondosságnak köszönhetôen a két év alatt 140
haris, fürj, illetve fácán és pacsirta menekült meg.
Az elsô és legfontosabb megállapítás tehát,
hogy a késôi idôpontban (június vége-július)
végzett évi egyszeri kaszálás az állatvilág
szempontjából az egyik legjobb védelem.
Speciális igényû madárfajok
A Csíkvarsai-réten több olyan, ritka és speciális
igényû, késôn (június elején) költô madárfaj is él,
amelyek költése speciális kaszálási idôpontot
és/vagy technikát igényel (haris, törpe vízicsibe,
foltos nádiposzáta). Ezt a témát jelen terjedelmi
keretek között nem áll módunkban részletezni,
ajánljuk viszont az olvasó figyelmébe a Pro Vértes
Közalapítvány bevezetôben említett kiadványát.

pettyes
vizicsibe

vizicsibe

korongkasza
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Kétéltûek
A kaszálás során figyelembe vesszük az itt szaporodó kétéltûek ökológiai igényeit is. A békák
lassabb mozgásuk miatt nem tudnak gyorsan
elmenekülni a kasza elôl. A Pro Vértes Közalapítvány által kaszált területeken szinte kizárólag fiatal
békák voltak, ugyanis az ivarérett egyedek a
kaszálás idejére már visszahúzódtak a nedves
részekre, melyek kimaradnak a kaszálásból. A
területen élô kétéltûek közül két olyan tömegesen
szaporodó fajt emelhetünk ki, melyet a kaszálás
veszélyeztet.
A zöld levelibékák fiatal egyedei júliusban, a
kaszálás idején jelentkeznek tömegesen. 1995-ben
négyzetméterenként 60-80 fiatal zöld levelibékát
számoltam. Élettevékenységük elsôsorban a zöld
növényzet felsô részén zajlik, emiatt viszonylag kis
arányban okoz kárt bennük a kasza. A sérülési
arány a különbözô években 1,75%, 4,76% és
4,35% volt.
A veszélyeztetettebb barna ásóbékák a 2004-es
évi megfigyelésünk szerint tömegesen július 2-án
kezdtek kijönni a vízbôl, és a szárazabb részek felé
húzódtak. Az ásóbékák a talajon mozognak, színük
és mozgásuk is ehhez a stratégiához alkalmazkodott. Veszély esetén a földön meglapulva
várják annak elmúlását. Feltûnô volt e stratégia
miatt a traktor kerekei által okozott pusztulási
arány, és a kasza is több kárt okozott. A szárazabb
esztendôkben, amikor a száraz, kaszált területen is
sok a barna ásóbéka, a sérülési arány 16,6% és
22,5%-os volt.

barna ásóbéka
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Késôi kaszálás gazdálkodói és
természetvédelmi szemmel
Az állatvilág szempontjából az egyik leghatékonyabb védelem tehát a késôi kaszálás. Ugyanakkor, ha gazdálkodói, valamint a következô év
élôhely-teremtô intézkedéseinek szempontjából is nézzük, akkor a túl késôi kaszálás sem jó.
Az ekkor betakarított széna beltartalmi értéke
erôsen csökken, s a júliusi-augusztusi szárazságban a fû már nem tud úgy sarjadni ôszig, hogy az
ôszi-téli búvóhelyet, illetve avas állománya tavaszi
fészkelôhelyet jelentsen a következô évben az itt
költô fajoknak. A túl késôi kaszálás várható eredménye a következô évben, hogy csak azok a
késôbb költô fajok jelennek meg a területen
fészkelôként, amelyek már a kizöldült sûrû élôhelyhez kötôdnek, nem pedig az elôzô évi avas
növényzethez.
Egy természeti értékekben gazdag területen
gazdálkodó és szarvasmarha állománnyal rendelkezô gazdaság számára ebben az esetben a
legoptimálisabb megoldás a késôn (július
augusztus) zölden, szenázsként, szilázsként
történô betakarítás, amikor a késôi kaszálásból
adódó beltartalmi értékcsökkenést valamelyest
ellensúlyozni lehet az erjesztéssel történô
feltárással. Ekkor a betakarítás során a gazdálkodó kevésbé van kitéve a szélsôséges idôjárási
helyzetek szénabetakarítást nehezítô tényezôinek,
ill. a szarvasmarhák megfelelô minôségû erjesztett
tömegtakarmányhoz juthatnak. Ilyen esetben van
igazán nagy jelentôsége egy elhivatott gazdálkodó
számára nyújtott kompenzációnak.

Emberi magatartás a munkavégzés
során
A kaszálás során az egyik legfontosabb tényezô a munkát végzô személyzet ismeretanyaga
és viszonyulása az ottani élôvilághoz, mivel szinte
minden korábban ismertetett intézkedés ettôl függ.
A Pro Vértes Közalapítvány természetgazdálkodási
ágazatában dolgozó traktorosok egy gyakorlati természetvédelmi oktatásban részesülnek, melynek
alkalmazását a munkavégzésük során hatékonyan
ellenôrizzük. A gépkezelôk premizálása munkavégzésük során elsôsorban nem a területnagyság
alapján történik, hanem a menetlevél hátoldalán
vezetett természeti érték felismerése és a látottak
feljegyzése alapján. A láncfüggönyös vadriasztó
által felzavart állatok észlelési helyét a traktorból
kiszállva ellenôrzik. Bár így a területnagyság szempontjából csökkent a munkaidô kihasználtsága,
ugyanakkor viszont megóvtuk természeti értékeinket
és speciális adatok birtokába jutottunk. Ennek köszönhetôen a láncfüggönyös vadriasztó elôtt észlelt
2574 állat közül csak 30 sérült meg, 182 példányt
pedig a gépkezelôk mentettek ki a kasza elôl.

Láncfüggönyös vadriasztó
A traktorokra felszerelt láncfüggönyös vadriasztó a
traktor elejére (a pótsúlyokra) szerelt vas tartószerkezet, melyrôl 5-8 cm-enként vasláncok lógnak. Ezek a traktor haladásakor szinte teljesen
átfésülik a növényzetet, és mozgásukkal, valamint
az összeverôdésükkel adott hanggal az állatokat
elijesztik, illetve az apróbb állatokat leverik a
fûszálakról. Mivel a láncfüggöny mintegy 4,3 m-rel
halad a kasza elôtt, a lassú haladás miatt a repülni
tudó, felijedô állatoknak van idejük elmenekülni,
vagy megriadásukat a gépkezelô észreveszi. A
felmérést végzô egyik munkatársunk 3 nap alatt
60-70 példányra becsülte a vadriasztó elôtt felrepült, elsôsorban felnôtt fürjek számát. Pozitív
hatását nemcsak a gerinceseknél, hanem az
ízeltlábúaknál is észleltük. Megfigyeléseink szerint a
nagyobb termetû sáskák, szöcskék (fôleg a zöld
lombszöcske) a vadriasztótól megijedve odébb
ugrálnak, repülnek. A gépkezelôk által jelzett adatok nagyrészt ilyen megfigyelésekbôl származnak.
Ennek alapján a vadriasztó alkalmazásának
hatására, a vizsgált 3 évben az észlelt 2574
példány állat közül 2362 elmenekült.
A láncfüggöny láncainak távolsága is fontos szempont volt, fôként a duplakéses kaszánál. Itt ugyanis
hiányzik az a ponyvaburkolat a kaszáról, ami a
rotációs technológiák esetén lesöpri a növényzetrôl
a vadriasztó láncok ellenére még ott maradt
ízeltlábúakat, további egyedeket mentve meg a
kasza pengéi elôl. Ennek pótlására a duplakéses
kasza elôtt legalább kétszeresére (5 cm-re egymástól) sûrítettük a láncok egymástól való távolságát, és nehezebb láncokból készítettük, hogy
valóban végigfésülje a területet, és elijessze, leverje
az állatokat. Mérési adataink szerint ennek hatására csökkent az egységnyi területre esô megtalált
állatok száma és a sérült állatok százalékos aránya is.

Térbeli menet
A korábbi szempontok teljesülésén túlmenôen a
kaszálás térbeli menete is meghatározó fontosságú
tényezô.
Kiszorító kaszálási mód
Ezt a módszert leginkább a madarak, kétéltûek és
az apróvad védelmére dolgoztuk ki. A kiszorító
kaszálásnak az a lényege, hogy a traktorok
középrôl kifelé történô haladásának folytán az állatok végig lábon álló növényzetben rejtôzködve
tudnak kaszálatlan részek felé haladni, így folyamatosan van lehetôségük menekülni a lekaszált
részek közötti pár méteres sávon. Ezt többek
között egy 2006-ban végzett megfigyelés is igazolta. A traktorból figyelve 400 méteren kb. 600
menekülô állatból mindössze 3 állat volt, amelyik a
lekaszált rész felé próbált menekülni, a többi a
kaszálatlan területek felé mozdult.

Búvósávok
A kísérlet kezdetén, 2004-ben úgy gondoltuk, hogy
a meghagyott búvósávból a kaszálás befejezése
után, este-éjjel kimenekülnek az állatok más lábon
álló területre. Nem így történt! Az elsô rossz tapasztalat az volt, amikor egy szélesebb (20 m)
meghagyott sáv másnap reggeli kaszálásakor
rengeteg madár röppent ki onnan, és a kasza egy
fürjfiókát el is pusztított. Ez, és a további napok
észrevételei még inkább arra engedtek következtetni, hogy a búvósávokat véglegesen meg kell
hagyni.
Reggel, mielôtt elkezdtek kaszálni, végigmentünk
ezeken meghagyott részeken és azt tapasztaltuk,
hogy inkább ide húzódtak be az állatok, ahelyett, hogy
újabb, biztonságosabb helyet keresnének maguknak.
Viszont arra is találtunk példát, hogy ahol nem volt
meghagyott sáv, ott a madarak a rendek alá bújtak
be. 2003-ban egy esti rendsodrást abba kellett
hagyni, mivel pár száz méteren 18 pacsirta került
elô a rendekbôl. 2004-ben 26 fürjet és 8 fácánt kellett a lekaszált területrôl a rend alól kimenteni.
2005-ben 50, 2006-ban 16 rend alá elbújt pacsirtafiókáról van megfigyelésünk, olyan területen, ahol
nem volt búvósáv.

A kis területû meghagyott sávok ellen szól az, hogy
ezeket a lábon álló részeket a ragadozók, varjúfélék, és gólyák elôszeretettel vizsgálják át, s így
valóságos ökológiai csapdaként mûködnek az ott
rejtôzô állatok szempontjából.
Feljegyeztünk egy olyan esetet is, amikor a délelôtt
folyamán kihagyott sávokat az esti órákban, 17-18
óra körül kezdte el lekaszálni az egyik traktor.
Addigra már visszamenekültek oda a fürjek, és 4
kis fiókát találtunk a szülôkkel együtt. Ebbôl arra a
következtetetésre jutottunk, hogy a búvósávokat,
ahol lehetséges, egy tervezett szegélystruktúra
szerint végleg ott kell hagyni. Ezt természetesen
csak olyan helyen lehet alkalmazni, ahol nem jelent
gyomosodási vagy egyéb veszélyt a növényzet
meghagyása.
2005-tôl már az elôzô év tapasztalatai alapján terveztük meg a búvósávok térbeli mintázatát. A terület természeti adottságainak, árkoknak, vizes foltoknak, valamint a hagyományos kaszálási irányoknak megfelelôen alakítottuk ki a búvósávokat. Nem
mindegy azonban a búvósávok távolsága sem
egymástól. Elhelyezkedésüket elôre meg kell tervezni egy mintázat alapján. Véleményem szerint az
általunk alkalmazott 100 m széles lekaszált rész
utáni 10-15 m-es búvósáv természetvédelmi és
üzemszervezési szempontból is megfelelô.

A meghagyott sávoknak több funkciója is van. Az
egyik egy azonnali védôhatás, mivel ide tudnak a
lekaszált területrôl a lábon álló fûben a véglegesen
meghagyott búvósávba behúzódni a megriasztott
állatok. Vizsgálatunk szerint még a gerinces állatok
nagy része is hosszú ideig ebben a sávban maradt
utódait nevelgetve, és nem húzódtak el messzebbre, zavartalan részekre. A búvósávba behúzódott
ízeltlábúak pedig innen veszik birtokba ismét a
lekaszált részek ôszre sarjadó füvû területeit,
kiegyenlítve az ott lecsökkent faj és egyedszámot.
Tehát jelentkezik egy pufferoló, kiegyenlítô hatása
is a búvósávoknak. Ezen kívül kimutatható még
egy elhúzódó hatás is, mely az ôszi téli táplálkozó
és búvóhely, de fôként a következô tavasz élôhelyválasztásának szempontjából igen jelentôs. A
következô tavasszal ugyanis, fôként a korábban
szaporodó fajok esetében, meghatározó, hogy
találnak-e fészkelô és búvóhelyet, melyet az adott
faj számára megfelelô minôségû táplálkozóhely
vesz körül. A búvósáv és környezete a következô
tavaszon ideális élôhely, hiszen kis távolságon belül
többféle élôhelymozaik alakul ki, s szolgáltat búvó
és táplálkozóhelyet.
A hosszú idôn át maghagyott búvósávok azonban
veszélyes gyomosodási folyamatokat is eredményezhetnek, így fenntartásukat több szempont
együttes teljesülése kell, hogy meghatározza.

Munkafolyamatok szervezése
Éjjel semmiféle munkát nem szabad végezni!
Az állatok nagy része ilyenkor nem aktív, s emiatt
jóval több pusztul el, mint nappal.
A kaszálás módszerei között nemcsak az idôbeli és
térbeli ütemezésnek, hanem annak is szerepe van,
hogy egy meglevô gépkapacitást hogyan csoportosítunk egy vagy több területre egyidejûleg. A
kutatások megkezdéséig úgy gondoltuk, hogy egy
munkaterületen, legalább 500 m hosszú fogás
esetén nem jó, ha kettônél több traktor dolgozik
együtt, mivel így „túl gyorsan történik minden”, s az
állatok a több gép gyorsabb munkája következtében lerövidült idô alatt nem tudnak elmenekülni. Megfigyeléseink nem ezt igazolták.
Traktorban ülve is figyeltük a madarak mozgását,
és rögtön szembetûnt, hogy a megfigyelhetô állatok közül, rejtôzködô életstratégiájuk miatt a
harisok, fácánok, fürjek hagyják el a legkevésbé
területüket. Ezek a madarak ugyanis inkább csak
elfutottak pár méterre a traktor kereke elôl, de nem
szálltak messzebb. Így természetesen növekszik a
kaszával történô találkozásoknak a száma, és ezzel
együtt nô a pusztulásnak, vagy sérülésnek az esélye is. Ezt nagyon jól példázta az egyik kora reggeli
meghagyott búvósáv vizsgálata. Csengôkkel felszerelt zsinórral „húztuk le” a meghagyott sávot,
ahol elôtte reggelizett az egész társaság, és ezután
rögtön elkezdték kaszálni. A traktor hangjára 3 fürj
reppent fel. Egy másik helyen, 2005-ben, a
meghagyott láncfüggönnyel lehúzott búvósávban a
lánc mögött haladva az egyik munkatársunk a
lapuló fürjre „rálépett”, és az csak ekkor repült fel.
A korábbi lassú, szakaszos munkavégzéssel
(egy-két traktor együtt) szemben tehát jobb, ha
a területen kiszámítható sebességû, folyamatos munkavégzés történik (több traktorral),
mivel így az ott található és folyamatosan nyugtalanított állatok a traktorok hangjának és
mozgásának hatására véglegesen elhúzódnak
nyugodtabb helyre, illetve a búvósávba, ahe-
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lyett, hogy megbújva csak a végsô pillanatban
ugranának fel, többször is veszélybe kerülve.

Sebesség, vágásszélesség
A sebesség és a vágásszélesség igen szorosan
összefügg, hiszen ebbôl számíthatjuk ki az
egységnyi idô alatt lekaszált területet. Bármelyik
értéket növeljük, gyorsul a munkavégzés, és ezzel
fordított arányban csökken az állatok menekülés
esélye. Természetesen ez a gyakorlatban csak egy
bizonyos határig van így. Általánosságban elmondhatjuk, hogy egy természeti értékekben gazdag
élôhelyen alkalmazott kaszának nem szabad túlságosan szélesnek lenni, a tapasztalat alapján ez
maximum 3 m. A Pro Vértes Közalapítvány nem
használ 2,4 m-nél szélesebb kaszát.
Az állatok meneküléséhez igen fontos tényezô a
mozgás és a zajhatás. Egy 6 m széles vontatott
kasza 6 m széles területet vág le egyszeri zavarással, míg ha egy ugyanúgy 6 m széles terület
lekaszálásához egy 2 m széles kaszát használunk,
háromszori zavarás történik, tehát a szélesebb
kasza esetén csökken a menekülés esélye. A Pro
Vértes Közalapítvány traktorai munka közben 4-6
km/h sebességgel haladnak. A láncfüggöny, mely
a traktor elejére van szerelve, a kasza elôtt 4,3
méterrel halad. A haladási sebességbôl kiszámíthatjuk, hogy a 4,3 métert kb. 3 másodperc alatt
teszi meg a traktor. Ez alatt az idô alatt csak arra
van lehetôség, hogy felrepüljön, vagy egy nagy
ugrással meneküljön az ilyen képességekkel rendelkezô, vagy a veszélyes terület szélén rejtôzô
állat. A többit a vakszerencse, a gép típusából
adódó tényezôk: a vágásmagasság, a vágás
minôsége, az esetleges örvények keltette szívóhatás és a növényzet sûrûsége dönti el. Amennyiben e sebességnél 6 méter és 2 méter széles
kaszát veszünk alapul, ugyanannyi idô alatt a kasza
belsô, traktor felöli oldaláról egy odakerült állatnak
az elsô esetben 6 métert, a másik esetben 2 métert
kell megtennie a megmeneküléshez a növényzetben bujkálva. Láthatjuk, hogy az állatvilág szem-

pontjából a kisebb vágószélességû kaszák
használata sokkal elônyösebb. Ugyanez
vonatkozik a menetsebességre is. Minél gyorsabban halad egy traktor kaszálás közben, annál
„gyorsabban történik minden”, s így csökken a
menekülés esélye is. Ilyen esetben értelmét veszti a
láncfüggönyös vadriasztó is, hiszen a gyors haladásnál nincs ideje az állatnak a menekülésre, a
gépkezelônek az észlelésre. A vágásmagasság
és a sebesség összefüggéseit vizsgálva az
élôlények szempontjából nagyobb jelentôsége
a sebességnek volt. Ha csökkentettük a
sebességet, kevesebb sérült állatot találtunk,
viszont nem hozott ilyen mérvû eredményt a
vágásmagasság emelése.

Vágásmagasság
Az általunk vizsgált kaszatípusok (dob-, korong-,
duplakéses kasza) különbözô magasságban
vágják le a füvet. Ez a vágásmagasság sok esetben
hatással van az élôvilágra, azonban vizsgálataink
alapján jelentôsége elmarad a korábban taglalt
intézkedésekétôl. A duplakéses és korongos kasza
hagyja a magasabb tarlót, hiszen késeik a csúszótalpak és a gerinctartó felett mozognak, míg a
dobkasza kései közvetlenül az elforduló tányér fölé
vannak rögzítve, így vágómagassága csak 2,8-5
centiméter között állítható. A duplakéses és korongos kasza ezzel szemben, mivel késeik egy 2 méter
hosszú merev alsó gerinctartón helyezkednek el,
melyek csúszótalpakon haladnak a talajon, a talaj
két legmagasabb pontját mintegy áthidalva érin-

A dobkasza (balra) és a
korongkasza (jobbra)
tarlómagasságának
különbsége

tetlenül hagyja az alacsonyabb részeket. Emiatt a
vágásmagasság legmagasabb értékeinél itt akár
25 centiméteres értékkel is találkozhatunk.
A németországi NABU vizsgálta a vágásmagasság
és a kétéltûeknél mért sérülési arány összefüggéseit.
Eredményeik szerint a rotációs technológia esetén
a vágásmagasság növelésével nô a menekülési
esély, a duplakéses kasza esetében viszont a vágásmagasság emelésének nincs jelentôsége.
Az olyan földön, fû között költô madárfajok egyedei
közül, melyek rendellenes idôben fészkelnek (pl.
elsô költésük elpusztult) valószínûleg pusztul el
néhány. Ugyanakkor számos esetben találtunk frissen lekaszált területen túlélô madarakat, fészekaljakat, törpe egér fészkeket. Ezekben az esetekben
van hatalmas jelentôsége a duplakéses és korongos kasza talajegyenetlenségeket kevésbé
leképezô, azokat áthidaló munkájának, és az alatta
képzôdô védett kis zugoknak, magasabb tarlónak.
Mindhárom kaszatípus esetében egy nagyon
egyszerû megoldással lehetôség van a vágásmagasság emelésére a traktor 3 pontjának állításával,
kissé hátrabuktatva azt. Így a kasza nem a „tüvihöz
vág” hanem, mivel az eleje kissé elemelkedik,
felkúszik a kisebb talajegyenetlenségekre, s a két
pont között hidat képezve magasabb tarlót eredményez. Ezzel a kasza élettartama és a takarmány
minôsége is jelentôs mértékben növelhetô, hiszen
nem földet és zsombékot vág, hanem füvet.
Valószínûleg ennek hatására a dob és duplakéses
kaszánál több mint 1%-kal, a korongosnál pedig
0,19%-kal csökkent a sérülési arány.

Duplakéses (balra)
és dobkasza (jobbra)
utáni tarló.
Jól látható az egyenes
vágásfelület (balra).

A kaszatípusok összehasonlítása természetvédelmi, mûszaki és gazdasági szempontok szerint

Elöljáróban a legfontosabb, hogy
1) Természetvédelmi területen alkalmazott
kasza maximum 3 m széles lehet.
2) Tilos az ún. szársértôs kasza alkalmazása,
hiszen akkor e tanulmány korábbi megállapításaiból semmi sem igaz. A szársértôs
kasza ugyanis a belekerült összes élôlényt a
növényzettel együtt összeroppantja.
A különbözô vágótechnológiájú kaszatípusok
élôvilágra gyakorolt hatásait videofelvételek és a
hátrahagyott kaszálék elemzésével hasonlítottuk
össze.
A rotációs technológia esetén a vágás után a
dobok és a korongok keltette örvénylés valósággal
megemeli, fújja a levágott növényzetet, amelynek
egy része visszaesve az örvénylés miatt még
egyszer találkozik a késekkel, mielôtt erôsen
nekivágódik a burkolatul szolgáló ponyvának. A
duplakéses kasza ellenben a meghatározott
magasságban elkúszva csak abban a pár centiméterben gyakorol hatást a növényzetre és az
állatvilágra, ahol a vágás történik. Az elvágott
növényzet s vele az állatok nem forognak, nem
vágódnak neki a doboknak és a burkolatnak
mielôtt leesnek, hanem csak eldôlnek, a vágás
majdnem teljes szélességében egy folyamatos
szônyeget alkotva.
Ezért az állatok a nagyobb és vékonyabb felületen
kiterítve sokkal jobban látszanak, mint a rotációs
technológiánál. Vizsgálataink során azonban
bizonyítást nyert, hogy más tényezôk is fontos
szerepet játszanak abban, hogy a rotációs technológiáknál sokkal több állat pusztul- és „tûnik” el.
A két rotációs kaszatípusnál érvényesül ugyanis a védôponyva lesöprô hatása és valószínûleg az eszköz szívó hatása is.

28

Mindezek mellett fontos szerepet játszik a kérdésben az állatok védekezési stratégiája is. A legtöbb
általunk vizsgált állat védekezési stratégiája az
álcázás, a lapulás és nem pedig a gyors
menekülés. Ezt az állatok testmérete és a
növényzet sûrûsége sem teszi lehetôvé. Tehát
amelyik állat a láncfüggönyös vadriasztótól (4,3m a
kaszáig ) nem menekült el, az már a rotációs technológiánál alkalmazott ponyva (20cm a kaszáig)
okozta zavarásra sem tud elmenekülni. Mint fentebb említettük, a vadriasztó okozta zavarási pillanattól 3 másodperc áll rendelkezésre a
menekülésre. Képzeljük el ezt egy béka, de még
egy szöcske esetében is, mondjuk a kasza
közepétôl (1m), a sûrû fûben. Menekülésre talán a
zöld lombszöcske és a lepkék, illetve a nem
rejtôzködô életmódú madarak esetében nyílik
lehetôség.

A felméréseink több éves eredménye is azt mutatja, hogy a dobkasza használata természetvédelmi
szempontból nem elônyös, mivel a tányérok nagy
kerületi sebessége miatt jelentôs a szívó hatása,
ami apróbb termetû állatfajokra jelent veszélyt. A
tányérok elfordulva csúsznak a földön, leképezve a
kisebb talajegyenetlenségeket, így ami a tányérok
alá kerül az el is pusztul. Az 50 cm széles rend 4-5
nap alatt szárad meg, vagy még egy mûveletet, a
rend szétdobását kell beiktatni, mely ismét csak
csökkenti az élôlények túlélési esélyeit. Ez utóbbi
tényezô jelentôsen csökkenti a dobkasza bevethetôségének esélyét egy természeti értékekben
gazdag területen. Mindemellett elterjedtsége, a jó
alkatrészellátás és a könnyebb javíthatóság, és a
terepviszonyokra való kisebb érzékenysége javítja a
róla kialakított képet. A dobkasza 3 ponttal történô
kissé hátra döntésével jelentôsen növelhetjük a
vágásmagasságot, mivel a kasza így felcsúszik a
kisebb zsombékokra, fûcsomókra, nem pedig lefejezi ôket. Ezzel a módszerrel a kasza élettartama is
jelentôsen növelhetô. A korongos kasza pusztítása
a magasabb tarlónak és áthidaló tulajdonságának
köszönhetôen csekélyebb, de viszonylag magas
utána az olyan élôlények száma, melyekrôl nem
tudjuk, hogy mi történt velük. Ezt további vizsgálatoknak kell kideríteni. Mezôgazdasági szempontból
a le nem lapított tarlónak, valamint a szélesebben
képzett rendnek köszönhetôen a levágott takarmány egy-másfél nappal hamarabb szárad, mivel
alulról is szellôzik, így az innen betakarított takarmánynak jóval magasabb a beltartalmi értéke.
Alkatrész-ellátása jelenleg nem olyan kiterjedt, mint
a dobkaszáé és javítása a meghajtásban levô sok
fogaskerék miatt jóval drágább.

Természetvédelmi szempontból a legkedvezôbb
azonban a duplakéses kasza alkalmazása, hiszen
minden vizsgált értéknél a legalacsonyabb
pusztítást okozta, és minimális az olyan állatok
száma, melyekrôl nem tudjuk, hogy mi történt
velük. A lekaszált széna júliusban egy nap alatt
megszáradt, s így a legmagasabb beltartalmi
értéket biztosítja, és kiszámíthatóbbá teszi a
betakarítás üzemszervezési tényezôit. A vágásminôsége sokkal jobb, mint a rotációs gépeké, s
így a lekaszált területen gyorsabban sarjad a fû.
Karbantartási igénye magas, állandó odafigyelést
igényel, nagy területen történô üzemszerû
használatra alkalmatlan, ugyanakkor elônyei miatt
speciális, kisebb területû, kétéltûekben gazdag
területen végzendô feladatokra nagyon alkalmas.
Véleményem szerint természeti értékekben
gazdag, nagy területû gazdaságok (pl. nemzeti
park igazgatóságok) számára mindenképpen szükséges egy ilyen kasza is, speciális feladatok
elvégzésére.
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MÛSZAKI ADATOK

duplakéses kasza

korongkasza

dobkasza

MÛSZAKI ADATOK

duplakéses kasza

korongkasza

dobkasza

Súly (2m szélességre)

213 kg

405kg

562 kg

Munkaszélesség

1,82 m

2m

1,85 m

Mikrodomborzatra
és az élôvilágra
gyakorolt hatás

Teljesítményigény

20-25 LE

35 LE

35 LE

magas

kisebb

kisebb

a két legmagasabb
ponton feltámaszkodik,
áthidal, nem lapítja
szét a tarlót annyira,
mint a dobkasza

forogva csúszik, nehéz,
emiatt szétlapító hatással van a tarlóra, földre
és élôlényre egyaránt

Karbantartási igény
Hatásterület magasság
(ahol a vágás történik)

max: 5-6 cm

az egész növény az
erôs örvénylés miatt

az egész növény az
erôs örvénylés miatt

a két legmagasabb
ponton feltámaszkodik,
áthidal. A tarlót (kisebb
súlya és a technológia
miatt) nem lapítja szét,
azon csúszik

Rendképzés

150 cm széles, laza

80 cm széles, laza

50 cm széles, vastag

Száradás

1,5-2 nap

3 nap

4-5 nap

Beltartalmi érték

legmagasabb

közepes

alacsonyabb

Kerületi sebesség

nincs
azonnal leállítható

a kisebb kerületi sebesség következtében a
kisebb tömegû korong
gyorsabban leállítható

a nagy súlyú dob a nagy
kerületi sebesség miatt
lassabban állítható meg

Zajhatás

csendes

kevésbé zajos

zajosabb

Energiaigény

legkisebb

magasabb

magasabb

Fordulatszám

1500

1800

1600-1700

Vágásmagasság
(mûszaki oldal)

állítható a traktor
3. ponttal

a csúszótalp vastagsága
is növelhetô, a 3. ponttal
kissé emelhetô

2,8-5,0 cm között
állítható, a 3. ponttal
kicsit emelhetô

Vágásmagasság (cm)
(felmérések alapján)

min. átlag: 5,19
max. átlag: 10, 05
átlag : 7,62

min. átlag: 6,87
max. átlag: 11,28
átlag: 9,07

min. átlag: 4,41
max. átlag: 9,64
átlag: 7,43

Szívóhatás
(kerületi sebességbôl
adódóan)

nincsen szívóhatás,
a levágott növény
csak ledôl

erôs örvénylés, ami neki
üti a levágott füvet és az
állatokat a burkolatnak

erôs örvénylés, a doboknak és a ponyvaburkolatnak nekiüti az állatokat

Állatokra gyakorolt hatás
2004-2006

2,56 % sérülési arány,
az állatokat a rend tetején találjuk, kevés az
olyan állat, amirôl nem
tudjuk, mi történt vele

2,88 % sérülési arány,
a legmagasabb azon
állatok száma amelyekrôl nem tudjuk, mi
történt velük

2,61 % sérülési arány,
kétéltûek esetében a
legtöbb állatot pusztítja,
sok állat elûnik

30

Összefoglalás

Egy természeti értékekben gazdag gyepterület
kezelése során meghatározó jelentôségû a
munkát végzô személyzet ismeretanyaga és
viszonyulása az ottani élôvilághoz, mivel szinte
minden intézkedés ebbôl indul ki. Az agrárkörnyezetgazdálkodási program intézkedéseiben
fontos lenne a technológiaszerûen leírt és teljesíthetô, ellenôrizhetô ismeretanyag. Az elsô és legfontosabb megállapítás, hogy a késôi idôpontban
(június vége - július) végzett kaszálás az állatvilág szempontjából az egyik legjobb védelem.
Ezzel a módszerrel a speciális ökológiai igényû,
vagy késôn költô, szaporodó fajok számára is kedvezôbb helyzetet teremtünk. Ez alól szinte csak az
esetleg rendellenes idôben fészkelô madárpárok
(sarjúköltés), vagy a fürj, haris, fácán stb. másodköltése a kivétel.
A kaszálás során a traktorokra szerelt láncfüggönyös vadriasztó alkalmazásának hatására a traktorokból észlelt 2574 példány gerinces állat közül
2362 elmenekült, 182 példányt pedig a traktorosok
észleltek és mentettek ki, s csak 30 állat pusztult el
a kaszálás miatt.
A csak nappal végzett kaszálás során alkalmazott
módszerek közül a térbeli menet és a folyamatos,
több géppel egyszerre, egy helyen végzett kiszorító
(folyamatos zavarást jelentô) módszer elônyös, a
megtervezett térbeli mintázatú, arra az évre véglegesen meghagyott búvósávok alkalmazásával.
Egy természetvédelmi területen alkalmazott
kasza maximum 3 m széles lehet. Tilos a
szársértôs kasza alkalmazása, hiszen ebben az
esetben a vizsgálataink során tett megállapításokból semmi sem igaz, mert a szársértôs kasza a
belekerült összes élôlényt a növényzettel együtt
összeroppantja.

A három kaszatípus összehasonlításának eredménye, hogy a duplakéses és a korongos kasza a
tarlómagasság esetében mind a szélsô, mind
pedig az átlagértékek tekintetében meghaladja a
dobkasza értékeit, és alkalmazásával egyes elbújós
stratégiát választó állatok túlélési esélyei is jelentôsen megnônek a dobkaszához képest. A dobkasza elfordulva csúszó tányérjai szinte legyalulják
a talajt, a gyepcsomók közötti mikrodomborzatot a
kések levágják, a forgó tányérokon támaszkodó
nehéz gép pedig szétnyomja a puha réti talajt. A
duplakéses és korongos kasza, mikrodomborzatot
„áthidaló” tulajdonsága, nagyobb vágásmagassága és kisebb súlya miatt, valamint, hogy forgó
alkatrészei nem érintkeznek közvetlenül a talajjal,
kisebb kárt okoz az élôvilágban, fôként a kétéltûekben.
A 2004-2006 folyamán elvégzett vizsgálatok
alapján megállapítható, hogy az itt alkalmazott természetvédelmi intézkedések mellett a hangyabolyok, a másodköltést végzô fürjek és legfôképpen a gyíkok, barna ásóbékák vannak legjobban
kitéve a kaszálás káros hatásainak.
Az ismertetett intézkedések nélkül, hagyományos módszerekkel, rossz idôpontban, éjjel,
vadriasztó és odafigyelés nélkül, helytelen
munkaszervezéssel, rosszul beállított kaszával
végzett kaszálás egy gazdag gyepterület élôvilágát rendkívüli mértékben károsítja. E szempontból a legkárosabb egy rosszul beállított
dobkasza, amely után a gyorsabb száradás
érdekében a rendeket még szét is dobják.

Végsô megállapítás a feldolgozott adatok alapján,
hogy az Alapítványnál alkalmazott módszerrel egyik
kasza sem okoz jelentôs pusztítást, hiszen egy
ilyen méretû területen, ahol a tapasztalt faj és
egyedszám ilyen nagyságrendû, a megfelelô
idôpontban végzett kaszálás alkalmazása nem
okoz problémát.
Végül összefoglaljuk azon intézkedéseket, melyekkel
egy természetvédelmi elkötelezettségû gazdálkodó hozzájárulhat területének fajgazdagságához,
az életközösség fennmaradásához:
• késôbbi, tehát július elején, és csak nappal
végzett kaszálás, esetleg zölden, szenázsként
történô betakarítás
• (5-8cm lánchézagú) láncfüggönyös vadriasztóval
felszerelt, a három pont segítségével helyesen
beállított, nagyobb tarlómagasságot hagyó,
maximum 3 m szélességû kasza
• lassú, maximum 4-5 km/h-s haladási sebesség
munkavégzés közben
• helyes térbeli kaszálási menet, 10%, térben
összefüggô mintázatot alkotó, arra az évre
meghagyott búvósávokkal.

Felhasznált, illetve tanulmányozott források
Ángyán J.-Tardy J.-Vajnáné Madarassy A.:
Védett és érzékeny természeti területek mezôgaz dasági alapjai. Mezôgazda Kiadó, Budapest, 2003
Béni K.-Viszló L.:
A Vértes hegység és környéke - Egy cseppnyi Magyarország. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 1996
Dudás M.-Endes M.-Horváth R.-Molnár A.-Nagy
Sz.-Petrovics Z.-Szegedi Zs.: Haris. In: Veszélyeztetett madarak fajvédelmi tervei. Magyar Madártani
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p., 2003
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Természetvédelmi Közalapítvány, 2001
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III. RÉSZ: TERMÉSZETVÉDELMI
CÉLÚ KASZÁLÁS ELTÉRO´´
ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN

A korábban legeltetéssel és kaszálással fenntartott gyepek fennmaradásának feltétele
a külterjes használat folytatása.
A természetvédelmi szakma új területkezelési kihívások elé néz: meg kell határoznia
azokat a módszereket, amelyek alkalmazásával egyszerre képes megfelelni a modern
technológiai és társadalmi követelményeknek, valamint optimálisak a gyepökoszisztémák fenntartása szempontjából is.
A kérdés igen összetett. A terület használója a gépek típusától, beállításától kezdve a
kaszálás idôpontjának megválasztásán keresztül a fajok egyedi igényéig a legkülönfélébb kérdésekkel szembesül.
Ehhez a természetvédelmi szempontokat
érvényesíteni kívánó gazdálkodó és/vagy a terület kezelôjeként mûködô természetvédelmi szerv szoros együttmûködésére van szükség.
További kérdéseket vet fel, hogy az egyes tájegységek különféle talajtani, hidrológiai,
klimatikus, növényzeti és állattani viszonyaival rendelkezô gyepein más és más szempontok kerülnek elôtérbe. A természetvédelmi szempontú területhasznosítás tehát
térségenként eltéréseket mutathat.
A területhasználati módszerek alkalmazását a fentieken túl nagyban befolyásolják a
helyi gazdasági-társadalmi körülmények is, mint például a tulajdonosi (földhasználói)
viszonyok, a széna értékesíthetôsége, a rendelkezésre álló géppark stb.
Ma már van támogatási lehetôség természetvédelmi szempontú gyepkezelési technikák ösztönzésére, amelyek legtöbb esetben általános irányelveket határoznak meg.
A területi jellegzetességeket azonban nehéz országos támogatási programokon
keresztül mûködtetni. A nemzeti parkok szakemberei egyes speciális élôhelyek fenntartásában komoly tapasztalati tudással rendelkeznek. Az alább közreadott esettanulmányokban elsôsorban ilyen gyephasznosítási tapasztalatokat adunk közre, melyek a
teljesség igénye nélkül arra hívják fel az olvasó figyelmét, hogy a megfelelô
területhasználat a helyi adottságok és lehetôségek pontos ismerete alapján
határozható meg.
Az esettanulmányokban a kiadvány terjedelmi korlátai miatt nem tudtunk minden részletre kitérni, ezért feltüntetésre kerültek az érintett szakemberek elérhetôségei is, akik
készek részletesebb tájékoztatást adni tapasztalataikról.

III.1. Sásláprét kezelése Ócsán

Forrás:
Nagy László ôrkerület-vezetô
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi Ôrszolgálata
Ócsai ôrkerület
I. Általános információk
• terület neve: Petôcz-erdô rétje
• elhelyezkedés: Csepeli sík, Ócsa, Ócsától DKre, a belterület határától 100 m-re
• szomszédok (táji környezet): Égeres erdô,
szántók, nádasok
• terület kiterjedése: 15,87 ha
• természetvédelmi kijelölések: Fokozottan
védett, az Ócsai Tájvédelmi Körzet része, Natura
2000, mûködô ÉTT.
• tulajdonviszonyok: Tulajdonos a Magyar állam,
vagyonkezelô 1996 óta a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság (DINPI).
• alapkôzet, talajtípus, kitettség, csapadékviszonyok: Tsz. feletti magasság: 98m. Alacsony
mésztartalmú, enyhén savanyú, semleges,
vályogos réti talaj, foltokban tôzeggel. A csapadék sokéves átlaga 500-550 mm/év, az elmúlt
években csökkenô átlaggal és az éves eloszlást
tekintve nagy hullámzásokkal. A vízzáró réteg
igen magasan van, így még nyáron is elôfordul a
nyílt víz a felszínen (a környék magasabb
részeirôl is érkeznek ide felszíni vizek).
• élôhely: Nádasodó sásláprét
II. Fô cél, kezelési objektum
A sásláprét szélén erôsen elôretörô éger, rekettye
terjedésének megakadályozása, illetve az általános
gyepfenntartás.
III. Háttér információk a területrôl, a
körülményekrôl és a kezelésrôl
Sík felszínû terület, legfeljebb fél méter szintkülönbségû foltok mozaikja.
Tôzeges talajú magassásos láprét, ecsetpázsitos
magaslatokkal, részben nádasodik.
Az 1970-es években még igen kevés fás szárú volt
a területen, ma kb. kétharmada gyepes, egyharmada fás-cserjés növényzetû.
Az elmúlt negyven-ötven évben kézi és gépi

kaszálást folytattunk a területen, jellemzôen
kétévente, de néha évi 2-3 alkalommal is. 1982 óta
a terület 3-szor leégett (tél végén), olyan évek után,
amikor nem kaszáltak.
Tájtörténeti ismeretek szerint az ócsai nedves
réteket június elején érdemes kaszálni. Évtôl függôen az elsô kaszálás idôpontja kitolódhat július
elejére is. A korai kaszálással az éger azévi
felújulása jól megakadályozható. Emellett az erôs
nádasodás miatt is jobb itt a korai kaszálás.
A kaszálást a nemzeti park alkalmazottai végzik.
IV. Kezelés technikája
A kaszálás traktorral és fûkaszával, „sávos”
és/vagy „foltos” módszerrel történik. „Sávos” jelentése: hosszúkás búvósávokat hagyunk ki
(homogén sásos esetén). A búvósávokat szeptemberben/októberben vagy a következô évben vágjuk
le. „Foltos” jelentése: célzottan vágunk le és
hagyunk kaszálatlanul foltokat az adott terepi szituációnak, flórának, vegetációnak megfelelôen.
A sáslápréteken ideális a kaszálást 2 évente
végezni. (Hagyományosan is kb. kétévente jutottak
vissza egy-egy területre. Ínséges években azonban
évi kétszer is kaszáltak, máskor a nagyon vizes év
törte meg a ritmust.) Tapasztalatunk szerint a 3
évenkénti kaszálás már túl ritka, mert a megerôsödött növényzetet a gépek már nem, vagy csak
nehezen vágják le. A kétévenkénti kaszálást ki lehet
egészíteni 4 évente szeptember végi sarjúkaszálással. Az adott évre ideális módszert kb. május
elején nagy biztonsággal meg lehet határozni.
Gépek: Korábban Razant típusú rézsûkaszát
használtunk alternáló kaszával (2,4 m vágásszélességû frontkasza, 1,6m függesztett oldalkasza).
Ez kicsi, könnyû, kis helyen elfér, de nagyon erôs,
akár karvastagságú fát is kivág, és speciális
helyeken is használható (pl. nádvágás jégen, meredek partfal, árokpart). Jelenleg minimum 80-90
lóerôs, négykerék meghajtású traktort használunk,
a típusnál megengedhetô legszélesebb gumival (a
taposás csökkentése érdekében). A kasza 2
dobos, rotációs (ami a nagy fûtömeg miatt elfogadható), 2 m vágásszélesség alatti. 10-15 cm tarlómagasságot lehet vele elérni a 3 pontos felfüggesztés állításával (magasabb dôlésszög) és a

hidraulika fixre állításával. Ennél ideálisabb lenne a
tárcsás kasza, abból is a minél keskenyebb
vágásszélességû. Tapasztalataink szerint még a
2,8 m széles is gyalulja a mikrodomborzatot, ennél
szélesebbet semmiképpen sem javasolt használni.
Vadriasztó lánc: ezen az élôhelyen könnyen letörik,
mert sokat forgolódik a traktor a magas, erôs,
cserjékkel is tagolt növényzetben. Helyette az
„akusztikus” vadriasztás vált be (duda, erôs, csörgô acéllánc, kolomp stb.).
A rendsodrás csillagkerekes rendsodróval, a
bálázás fixkamrás körbálázóval történik. A bálákat
tíz napon belül szállítjuk el a területrôl. Ennek okai,
hogy 1) a bála az alatta lévô növényzetet szikkasztja; 2) kint hagyása esetén állatok költöznek a bálába
(például hüllôk), majd a bálák elszállításával többnyire nem kerülnek vissza nekik megfelelô élôhelyre; 3) esôs idôben rongálná a talajt a szállítás.
V. Hatás az élôvilágra
• A sás-láprétek kaszálása kiszelektálja a nemkívánatos növényzetet.
• A szeptember végi, 4 évenként esedékes sarjúkaszálás a következô év tavaszán kedvezô a kétéltûek, hüllôk szaporodásának, mert az alacsonyabb
növényzet megfelelôbb számukra, és a rajta lévô
tavaszi víz árnyékolás nélkül jobban felmelegszik.
• Tapasztalatunk szerint, ha több (5-8) évig elmarad a
kaszálás, akkor eltûnnek a területrôl a kisemlôsök egyes fajai.
• A terület kaszálásával jó kétéltû-hüllô szaporodóhely (pl. mocsári béka) és madár táplálkozóhely (pl. fekete gólya) teremtôdik. Megtalálható itt
a szibériai nôszirom is, melyet többnyire körbekaszálunk, de néha (termésérés után) levágunk,
hogy a tô fiatalodjon.

VI. Hatás a gazdasági ( és szociális) viszonyokra
• A „foltos” kaszálási mód nem természetvédelmi
célzatú kaszálás esetén valószínûleg kevésbé ajánlható, mert sokat kell forogni, erôs a taposás.
• A korai kaszálással jó minôségû takarmányt
nyerhetünk. (Júliustól ezt a részben nádasodó
sásos vegetációt a kaszálógépek nehezen bírnák levágni, és akkor már a takarmányérték is
erôsen csökken).
• A sávos és foltos kaszálás kellô odafigyelést, az
erôs vegetáció (savanyú füvek, nád) jó minôségû
gépi eszközt igényel.
• széna itt aszályosabb években is van, mert mélyfekvésû a terület.
• A széna egy része a DINPI nagykátai szürkemarha állományához kerül, másik része eladható
illetve betárolható. A jövôben lehetséges a széna
biomassza energetikai célokra vagy gombakomposzt alapanyagnak történô értékesítése is.
VII. Egyéb megjegyzések, javaslatok
A láprétek szárzúzását nem javasoljuk. Okai: 1) túl
durva beavatkozás például a kétéltûek számára
(taposás); 2) nagyon sok nehezen eltávolítható
mulcs keletkezik (10-12 t/ha), ami ritkítja és
gyomosítja a gyepet; 3) a keletkezett mulcs nagyon
lassan bomlik (savanyúfû); 4) a mulcs óhatatlanul
belekerül a következô évi szénába, így rontja annak
tápértékét (penészesedés).

Kapcsolat
Nagy László
e-mail: nagyl@marketorg.hu; tel.: 06 30 663 46 48
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III.2 Ártéri mocsárrét kezelése a Körtvélyes-szigeten

Forrás:
Csonka Péter természetvédelmi területfelügyelô
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi Ôrszolgálata
Gerecsei Természetvédelmi Tájegység
I. Általános információk
• terület neve: Körtvélyes-sziget mocsárrétje
• elhelyezkedés: A Visegrádi-Dunakanyar kistájban, a Duna-folyam völgyében, a Táti szigetcsoport része, Esztergom külterülete.
• szomszédok (táji környezet): Ártéri puhafás
ligeterdôk (füzesek, nyarasok) és nemes nyarasok közé ékelôdik.
• terület kiterjedése: 165,6 ha
• természetvédelmi kijelölések: Natura 2000 és
mûködô ÉTT, az országos jelentôségû védett
területté nyilvánítása folyamatban van.
• tulajdonviszonyok: Tulajdonos a Magyar Állam,
vagyonkezelô a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság (DINPI).
• alapkôzet, talajtípus, kitettség, csapadékviszonyok: A folyó közepes vízszintjétôl néhány
méterre kimagasló szigeteken néhány méter
mély völgyek, idôszakos vízállások, pangó
víztestek, illetve gyorsan kiszáradó földhátak jönnek idôszakonként létre. A triász mészkôpadkákra rakódott durva, meszes dunai homokon
nyers és réti öntéstalajok találhatók. A terület
vízrajzát, hidrológiai rendszerét a Duna határozza meg. A Táti szigetcsoporton források, vízfolyások, állandó vízfelületek nincsenek, de a
Körtvélyes-szigeten belül tartós vízállás alakul ki
az árhullámok után. Az évi átlagos csapadékmennyiség 600mm. Ebbôl a nyári félévre 330
mm esik.
• élôhely: Sásos mocsárrét, amely a magasabb
térszíneken sztyeppesedik. A gyepet nyár, vadkörte hagyásfák és öreg gyümölcsfák tarkítják.

Sok védett faj van és a terület tájképi értéke is
kiemelkedô.
II. Fô cél, kezelési objektum
A gyep cserjésedésének-fásodásának, a pionír
nyárfajok, a kanadai aranyvesszô és egyéb özönnövények terjedésének megakadályozása, illetve
az általános gyepfenntartás, kiemelt figyelemmel a
haris élôhelyének megfelelô kialakítására és fenntartására.
III. Háttér információk a területrôl,
a körülményekrôl és a kezelésrôl
A gyep évente 2-3-szor víz alá kerül a Duna árhullámai következtében.
A területet korábban kaszálóként, legelôként és kis
részben ártéri gyümölcsösként használták. A használat folyamata nem szakadt meg, így a terület elkerülte a becserjésedést, ami használat nélkül 10
éven belül végbemenne.
A kiemelkedô fajgazdagsághoz hozzájárulhatnak a
terület domborzati viszonyai, a rendszeres elöntés
és a hosszú idô óta folyamatos használat. Az alig
néhány méteres relatív szintkülönbségek következtében a mély fekvésû, talajvíz által erôsebben
befolyásolt részeken mocsárréti vegetáció alakult
ki, amely a magasabb térszíneken sztyeppesedik.
A rendszeres kaszálásnak és az utóbbi évek
szárzúzásának következtében a gyep jó állapotú.
Aranyvesszô csak a legmélyebb, kaszálatlan,
bokrosodó részeken és a terület szélén található.
A kaszálást a nemzeti park igazgatóság haszonbérlôi végzik évente 1 alkalommal, júliusban.
A legeltetés újrakezdése a nád, cserjék visszaszorítása és a zsombékosodás elôsegítése miatt
kívánatos lenne, de a váratlan elöntések (Bôsi
vízkapu zsilipeinek mozgatása) nagy veszélyt jelentenének a legelô jószágra, így az állattartás napjainkban nem valósítható meg.

IV. Kezelés technikája
A kaszálás traktorral és fûkaszával, „sávos”
és/vagy „foltos” módszerrel, magas fûtarlóval
történik. (Mivel a terület domborzata erôsen tagolt,
a kaszát nem engedik mélyre). A térbeli mintázatot
a víz mozgása és a terepadottságok befolyásolják.
„Sávos” jelentése: hosszúkás búvósávok kihagyása, kiszorító kaszálás. A búvósávok elhelyezkedését a terepviszonyok határozzák meg.
„Foltos” jelentése: célzottan vágunk le és hagyunk
kaszálatlanul foltokat az adott terepi szituációnak,
flórának, vegetációnak megfelelôen.
A mély fekvésû foltokat a fûkaszával kikerülik, ezek
nyarasodnak, cserjésednek, és sok rajtuk az
aranyvesszô. A mélyebb részek közelében a vízviszonyoknak megfelelôen egyik évben keskenyebb,
másik évben szélesebb sáv kerül elhagyásra. A
kaszálás idôpontját nagyban befolyásolja a folyam
vízmozgása. A harisos részeken a kaszálás csak
július 15. után kezdôdik, de a harismentes
részeken hamarabb, már július elsô napjaiban is
elkezdhetik a munkát.
Néhány napos szárítás után báláznak, a bálákat
azonnal elszállítják (az áradásveszély miatt erre a
bérlôk amúgy is motiváltak).
Gépek: rotációs dobos kasza (Kemper-kasza) +
vadriasztó lánc, zárt körbálázó.
V. Hatás az élôvilágra
A mocsárrétek kaszálása tapasztalataink alapján
kiszelektálja a nemkívánatos növényzetet.
A terület kaszálásával értékes kétéltû-hüllô szaporodóhely (pl. vöröshasú unka), madár táplálkozóhely (pl. fekete gólya, rétisas) és fészkelôhely
(pl. haris) alakul ki. Nagy tôszámban fordulnak elô
védett növények (pl. réti iszalag, kornistárnics).
Megtalálható a szibériai nôszirom is, melyet többnyire körbekaszálunk, de 2-3 évente termésérés
után levágunk, hogy a tô fiatalodjon, erôsödjön.
Haris: egyes években 30-50 kakas is van.
Másodköltést nem figyeltünk meg. Véleményünk
szerint a késôi fészekaljak sarjúköltések, vagy a
nagy „belvíz” miatt augusztusra húzódott elsô
költések. A tartózkodási helyüket magas karókkal
jelöljük, amiket rögtön éjjel, a monitoring során, az

autó fényszórójának segítségével szúrunk le. Ezek
csak késôbb (de még abban az évben) kerülnek
kaszálásra.
Monitoring: gyakori de rendszertelen kutatások
zajlanak a területen, fôleg madártani viszonylatban.
A célzott monitorozás hiányzik.
Az aranyvesszôt a rendszeres kaszálás a kaszálatlan széleken tartja. A széleken meg-megjelenô
amerikai kôrist a rendszeres, célzott visszavágással
és vegyszeres kezeléssel kordában tudjuk tartani.
Mivel a 4 bérlô nem teljesen egy idôben kaszál, a
terület nem egyszerre kerül levágásra, ami elônyös
az átmeneti búvófoltok kialakulása szempontjából.
VI. Hatás a gazdasági ( és szociális) viszonyokra
Széna itt szárazabb években is bôven van, mert
mély fekvésû a terület, és rendszeres elöntést kap.
A széna minôsége a késôi kaszálás ellenére kiváló.
A 4 haszonbérlô környékbeli gazda. Összesen kb.
140 hektárt kaszálnak, jellemzôen saját állatállományuk (ló, magyar tarka és szürkemarha)
számára. A 2007-es évben (júliusban és a tél elején) szárzúzást végeztettünk bérlôinkkel az
aranyvesszô, nyár és nád visszaszorítására, illetve
a nagyobb kaszálható gyepterület nyerésének
érdekében. Ezzel a kaszálható mocsárrét területi
kiterjedését is növelni kívántuk. Érdemes lenne a jó
években betárolni a szénát, mert rosszabb években a nemzeti park többi, kevésbé bôséges fûtermésû területe innen részben ellátható lenne.
A „foltos” kaszálási mód nem természetvédelmi
célzatú kaszálás esetén nem mondható gazdaságosnak, mert sokat kell forogni, ezáltal megnô a
gépi munka.
A fokozottan védett haris és számos védett növény
szaporodása miatt csak a július 1., de inkább 15-e
utáni kaszálás szükséges.

Kapcsolat
Csonka Péter
e-mail: mme24@freemail.hu, tel.: 06 30 663 46 59
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III.3. Ártéri kaszálók fenntartása a Bodrogzugban

Forrás:
Mercsák József László
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott
vezetô fôtanácsosa

I. Általános információk
• terület neve: Bodrogzug
• elhelyezkedés: Bodrogköz nagytáj, Bodrogzug
kistáj
• szomszédok (táji környezet): É-ÉNY-i irányból
a Bodrogköz folytatódik (szántók, települések,
kisebb részt erdôk, gyepek); a többi irányból a
Bodrog és a Tisza határolják.
• terület kiterjedése: 6000 ha, ebbôl gyep 4500
ha, kezeléssel érintett terület: 3000 ha.
• természetvédelmi kijelölések: Tájvédelmi
körzet része, országos jelentôségû védett és egy
része fokozottan védett terület. A Natura 2000,
Tokaj-Hegyaljai Világörökség és a Ramsari
Egyezmény része. Mûködô ÉTT.
• tulajdonviszonyok: Nagy része állami tulajdon,
elhanyagolható nagyságú területek (<10 ha)
magántulajdonban vannak. A vagyonkezelést
2007. februárja elôtt a Bükki (BNPI), azóta az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság végzi, illetve
kis területeken vízgazdálkodási társulatok,
Vízügyi Igazgatóság és mások a vagyongazdálkodók.
• alapkôzet, talajtípus, kitettség, csapadékviszonyok: Klímája szélsôségesen kontinentális.
Jelenleg is töltôdô, alluviális síkság. Jellemzô
talajai a nyers öntés és a réti öntés talaj, néhol
humuszos homok is elôfordul. Hidrológiai
adottságait alapvetôen a Bodrog vízjárása
határozza meg. A Bodrog és a vele kölcsönhatásban levô Tisza nagy árhullámainak
következtében évente 40-50 napig, esôsebb
esztendôkben 100-150 napig is víz alatt áll az
egész terület. Az árvíz kártétel csökkentésére
nyári gátak, a víz levezetésére csatornarendszer
szolgál. A Bodrogzug jelen vízrajzi és vízjárási
viszonyai az ôsi - vízszabályozás elôtti - állapotokra hasonlítanak, ezért a természetvédelem
számára pótolhatatlan értéket képviselnek.

• élôhely (csak a gyepekre korlátozódva):
Különbözô fûfajok dominálta mocsárrétek,
magassásosok, csetkákások, nádasok, ártéri
magaskórós gyomtársulások.
II. Fô cél, kezelési objektum
A cserje és facsoportokkal szabdalt gyepterületen
a dinamikusan változó fás-fátlan területarány fenntartása. Kaszálás/legeltetés nélkül a terület hamar
becserjésedne. A kezelés kiemelt szempontja a
haris számára megfelelô élôhely biztosítása.
III. Háttér információk a területrôl, a
körülményekrôl és a kezelésrôl
A terület rendszeresen víz alá kerül (általában
januártól-februártól önti el a víz, és május második
felében kezd ismét járhatóvá válni). Az áradó Tisza
visszaduzzasztja a Bodrogot, ami kiönt a Bodrogzugba, de magától a Tiszától is kap vizet a terület.
A Bodrog hatása miatt a terület élôvilága, táji jellege
jelentôsen eltér a Tisza többi árterétôl.
A Bodrogzugot évszázadok óta kaszálással, és
kisebb részt legeltetéssel hasznosították. A területet tarkító bokor- és facsoportok egy része ôsi
delelôk maradványa. Kisebb fásodott területek
rekonstrukcióra szorulnak, 2005 késô ôszén 50 ha
területen történt meg a folyamatosan terjedô
fásszárúak visszaszorítása. A hazai füzek elôretörése mellett komoly veszélyforrás a gyalogakác
és az amerikai kôris terjedése, más inváziós
növényfajok azonban nem veszélyeztetnek.
Tájtörténet: Régen fél hektárokra osztva, kézi
kaszával dolgoztak a helybéliek. Késôbb stabilizálódtak a kisparcellás tulajdonviszonyok, majd
téeszesítettek. A kézi kaszálást felváltotta a gépi,
ettôl kezdve már rövid idôn belül nagy területeket
kaszáltak le. A privatizáció után a tulajdonosok
kezdeményezésére a BNPI vásárolta fel közel az
egész védett Bodrogzugot. Jelenleg bérlôkkel
hasznosítják a területet, a nemzeti park szakembereinek felügyelete mellett.
A kompokhoz és a településekhez közel korábban
legeltettek is (juh, szarvasmarha), egészen 2004-ig,
amikor az utolsó ötven tehén is eltûnt a Bodrogzugból.

A rendszeres elöntés és a kedvezô talajviszonyok
miatt nagy mennyiségû és kiváló minôségû szénát
ad a terület (ecsetpázsit sok pillangóssal), amire
távolabbi területeken gazdálkodók is számot tartanak. Többek között egy hajdúnánási szövetkezet
a szálastakarmány szükségletét nagymértékben a
Bodrogzug hozamára alapozza. A területet jelenleg
5 nagyobb cég és 10-15 kisebb vállalkozás
hasznosítja. A kaszálás módját a bérleti szerzôdés
szabályozza. A kaszálás kezdô idôpontját minden
évben a földön fészkelô madárfajok fészekhagyása
határozza meg, ez jellemzôen június vége, néha
közepe (kivéve a harist). Azonban ekkor csak
azokon a területeken kezdhetik el a munkát, ahol
nincs haris. A harisos részek hasznosítását csak
július közepe táján lehet elkezdeni.
A kaszálás spirálisan kifelé haladhat. Évente egyszer kaszálnak. Ez mindenképpen szükséges, de
még jobb lenne többször, fôleg az erôsen fásodócserjésedô részeken.
2004-ben nagy területen cserjeirtás történt, a
kaszálható gyepterületek megnövelése érdekében.
A területrôl vegetáció térkép áll rendelkezésre. Évi
rendszerességgel folyik a haris-számlálás és jelentéskészítés a gerincesek helyzetérôl.

nek át. A terülen a fürj ugyanekkora számban költ,
de ôk táplálkozás szempontjából a magasabban
fekvô gyepeket részesítik elônyben.
VI. Hatás a gazdasági ( és szociális) viszonyokra
Nagyobb cégek számára megéri a terület bérlése,
egyrészt az ÉTT támogatások, másrészt az értékes
takarmány nyerés miatt (részben saját állatállománnyal etetik föl, részben értékesítik).
Savanyúfüves részek nem jellemzôek. Van viszont
sok harmatkásás-pántlikafüves mélyedés, amit a
bérlôk szintén kaszálnak, kifejezetten szenázs
készítés céljából.
Jó lenne, ha a korábbi aránynak megfelelôen a legeltetést is fel lehetne éleszteni a kaszálás mellett,
mivel a megfelelôen szabályozott és végzett legeltetés nem károsítja, hanem megôrzi a növény és
állatfajokat.

Kapcsolat
Mercsák József László
e-mail: mercsak.j.l@t-online.hu,
tel.: 06 47 380 257, 06 47 380 773, 06 30 695 1078

IV. Kezelés technikája
Jellemzôen MTZ rotációs dobos kaszával, csillagkerekes rendsodróval és nagy körbálázóval folyik a
munka. A bálák elszállítását a területrôl a bálázás
után azonnal megkezdik. Ezek a kaszák maximum
10 cm vágásmagasságot tudnának elérni, de többnyire inkább csak 5 cm alatti a tarló.
V. Hatás az élôvilágra
A kaszálás kezdô idôpontjának betartása és a
területileg elhúzódó munka lehetôvé teszi a haris
sikeres költését. Az újuló füzesek alkotta foltokon
és közvetlen környékükön nem kaszálnak, ezek
alkalmasak a harisok másodköltésére is. A harisok
azokat a területeket kedvelik, ahol nem csak gyep
van, hanem bokorcsoportok (rekettyefûz) is,
nedves-tocsogós részekkel, mert a tavaszi
érkezésükkor a nedves talajú füzesekben táplálkoznak, a magasabb gyepre csak költéskor menharis
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III.4. Kaszálás a túzok érdekében az Atyaszegi legelôn

II. Fô cél, kezelési objektum
Élôhely biztosítás a túzok számára. Hosszú távon a
korábbi, erôsen legeltetett viszonyok visszaállítása.

század elsô harmadában 20 000 juh, 7-8000
szarvasmarha legelt Dévaványa határában.
Jelenleg a tágabb térség védett területein is csak
1000 juh, 600 szarvasmarha van. Ez az állatlétszám túl kevés, nem képes megfelelôen kezelni a
területet, ezért természetvédelmi szempontú
kaszálást is alkalmazunk. Az ilyen nagy területen
végzett kaszálást jelenleg szükségesnek tartjuk, de
a késôbbiekben a hangsúlyt a legeltetésre
szeretnénk áthelyezni. Az egész területi egységen a
fô cél a túzokvédelem.
Az Atyaszegi legelô a legnagyobb összefüggô
gyepterület része, és a legjelentôsebb túzok dürgôhely. 1998-2001-ig nem gazdálkodtak a területen,
ekkor a gyepnövényzet túl magas, avas lett az
apróvadnak, túzoknak, más madaraknak. 2001ben bérbe adták egy Kft-nek, aki évente egyszer
lekaszálta. 2007-tôl használatát átvette a nemzeti
park: a mélyebb fekvésô, zsombékosabb felét saját
állatállománnyal legeltetik (200-250 ha), másik felét
kaszálják (250 ha). A kevés csapadék miatt sarjúkaszálásra nincs lehetôség, de az állatokat kaszálás után már ráhajtják a kaszált részre is. Összesen
130 legelô állat használja a területet: 80 bivaly és
50 szürkemarha. A túzokdürgés végéig (május
közepéig, néha június végéig) nem hajtjuk ki az állatokat, akkor is csak a terület mélyebb részére, hogy
a fészkelést ne zavarjuk. Noha az Atyaszegi legelôn
a fészkelés kevéssé jellemzô, viszont ez a dévaványai túzokpopuláció legfontosabb dürgôhelye.

III. Háttér információk a területrôl, a
körülményekrôl és a kezelésrôl
A Nagy-Sárrét a lecsapolások elôtt mocsaraslápos vidék volt, ami száraz, szikesedô, másodlagos gyepekké és foltokban ecsetpázsitos rétekké
alakult. A gyepek kétszikûekben szegények, de a
csomóképzô fûfajok fejlett hálózata jó gyepszerkezetet biztosít. A KMNPI Dévaványai-Ecsegi
Puszták területi egysége 12400 hektár. Ennek
60%-a gyep, a többi döntôen szántó. A legnagyobb összefüggô gyep 1000 hektár, van néhány
2-300 hektáros, a maradék többé-kevésbé szántókkal tagolt. A gyepek a szántóföldi termelés
szempontjából rossz minôségû, erôsen kötött (6090AK) szolonyeces szikeseken találhatók. A XX.

IV. Kezelés technikája
A Dévaványai-Ecsegi Pusztákon általában kétvagy négydobos rotációs fûkaszát alkalmaznak, az
Atyaszegi legelôn négydobosat, vadriasztó lánccal.
A kétdobost azonban kedvezôbbnek tartjuk, mert
a kisebb vágásszélesség miatt a vezetô könnyebben
észreveszi a földön lévô túzok és más fészkeket.
Búvósávokat külön nem hagyunk, ezt a szerepet a
gyepek mikrodomborzatából adódó mélyebb, kaszálatlan foltok töltik be. A kaszálás túzokvédelmi
okokból mindig június 15. után történik, és a gazdák
a nemzeti park szakemberei által kijelölt részeken
kezdik el, ahol nincs túzokfészek. A körbálákat a
területrôl azonnal elszállítják, mert a túzok biztonságérzetét (kilátás) a bálák nagyon zavarnák.

Forrás:
Lengyel Tibor természetvédelmi tájegységvezetô
Körös-Maros Nemzeti park Igazgatóság
Természetvédelmi Ôrszolgálata, DévaványaiEcsegi Puszták Természetvédelmi Tájegység
I. Általános információk
• terület neve: Atyaszegi legelô
• elhelyezkedés: A Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság (KMNPI) Dévaványai-Ecsegi Puszták területi egysége. Nagy-Sárrét, Dévaványától
északra 8-10 km-re.
• szomszédok (táji környezet): Csatornákkal
határolt szántók, és egy jelenleg felhagyott 300
hektáros gyep.
• terület kiterjedése: 600 hektár
• természetvédelmi kijelölések: Nemzeti Park,
fokozottan védett, Natura 2000, mûködô ÉTT
• tulajdonviszonyok: Tulajdonos a Magyar Állam,
vagyonkezelô a KMNPI, nagyobb része saját
használatban van, kisebb része bérbe adva.
• alapkôzet, talajtípus, kitettség, csapadékviszonyok: Erôsen kötött, mélyben sós, szolonyeces réti talaj. Évi átlagos csapadék: 450-500 mm.
• élôhely: Kétszikûekben rendkívül szegény cickórós és ürmös szikes puszta, ecsetpázsitos sziki rét.

V. Hatás az élôvilágra
A KMNPI hivatalos éves ökológiai jelentéséhez
szükséges a rendszeres védett növény egyedszámlálás, a madárvilág megfigyelése és néhány
más állatcsoport figyelemmel kísérése.
A túzokok zavarásának megakadályozásával és a
kezelések elvégzésével rendszeres túzok dürgôhelyet tudunk fenntartani, ahol általában több mint
100 túzok dürög.
A kaszálatlan, zsombékosodó mélyedésekben jól érzi
magát a védett kisfészkû aszat. A 2007-es évben
korábban nem látott mértékben robbant be az
állománya.
A legeltetést ebben a térségben kedvezôbbnek
tartjuk, mint a kaszálást. Ennek okai: 1) korábban is
a legeltetés dominált, amit ezen a területen a
kaszálásnál természetesebb gyepkezelési módnak
tartunk 2) a legeltetéssel a talaj folyamatosan
szerves trágyát kap 3) konkrét vizsgálatok nem igazolják, de feltételezések szerint az ürülék gazdagabb rovarvilág létét teszi lehetôvé. A kaszált és
legeltetett területek növényzetében azonban szemmel látható különbséget (egyelôre) nem tapasztalunk.
VI. Hatás a gazdasági ( és szociális) viszonyokra
Az ÉTT jelentôs mértékben járul hozzá a térség
munkalehetôségeinek számához. Az egész terület-
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egységre összesen 200 bérlô jut. Nem törekszünk
a bérlôk számának csökkentésére, tekintettel a
helyi lakosság megélhetésének segítésére, helyben
tartásukra is. A bérlôk az elvárásokat már az ajánlattételnél tudják. A szerzôdéseket 1 évre, az ÉTT
célprogramra pályázott és nyert gazdálkodókkal 5
évre kötjük.
VII. Egyéb megjegyzések, javaslatok
• A gyepek állateltartó képessége a csapadék
mennyiségének függvényében jelentôsen csökkenhet. A 2007-es aszályos esztendôben 10 ha
gyep biztosított elegendô fûhozamot egy kifejlett
szürkemarhának, vagyis a gyep eltartó képessége 0,1 számosállat/hektár értékre csökkent.
• A területi egység más részein 3 bérlônek van
E301-es típusú önjáró fûkaszája, aminek nagy
elônye, hogy a magasabb vezetôfülke miatt jobban észreveszi a munkavégzô a túzok fészekaljakat. Emiatt ideális esetben ezt (vagy hasonló
típust) alkalmaznánk mindenhol.
Kapcsolat
Széll Antal
e-mail: antal.szell@kmnp.hu, tel.: 06 30 475 1773
Lengyel Tibor
e-mail: tibor.lengyel@kmnp.hu, tel.: 06 30 475 1778

III.5. Kényszer-kaszáltatás a Kecskés-pusztán

Forrás:
Tihanyi Gábor természetvédelmi ôr
Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság
Természetvédelmi Ôrszolgálata
Margitai ôrkerület
I. Általános információk
• terület neve: Kecskés-puszta
• elhelyezkedés: Hortobágy, Tiszacsegétôl
K-DK-re.
• szomszédok (táji környezet): Az összefüggô
gyepterületet csak néhány szántótábla (összesen kb. 150 ha), a Nyugati-fôcsatorna és a
Halastavi-tápcsatorna bontja meg, utóbbiak a
talajvizet erôsen csökkentik. A szomszédos
területek gyepek, szántók, halastó. A talajvíz
emelését vízvisszatartással tervezik a jövôben.
• terület kiterjedése: 3800 ha
• természetvédelmi kijelölések: Védett, Nemzeti
Park, Natura 2000, mûködô ÉTT (de túzok nincs
rajta).
• tulajdonviszonyok: Tulajdonos a Magyar Állam,
vagyonkezelô a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI), a kezelést haszonbérlôk végzik.
• alapkôzet, talajtípus, kitettség, csapadékviszonyok: Szolonyeces szikes talaj, 500-520
mm/év

IV. Kezelés technikája
A vadriasztó lánc mindenkinek kötelezô. A vadriasztó lánc használatával kapcsolatban több probléma is felmerül a gyakorlatban. Például az egyik
vállalkozó önjáró fûkaszát használ. Ezeknél a géptípusoknál gond, hogy a kasza és a lánc között
csak 1,5 m a távolság, ami túlságosan kevés.
Hasonlóan a frontfüggesztésû 4-es korongkasza
elôtt is csak 1-1,5 m-re van a vadriasztó lánc.
Másrészt a terület egy része mélyebb, zsombékos,
egyenetlen felszínû. Itt gyakran eltörik a vadriasztó
láncokat tartó rúd, mert erôsen beleng, fôleg a
széles kaszákhoz használt hosszabb rudak.
A vadriasztó láncot az ôrrel kialakult jó személyes
kapcsolat miatt helyenként a védett területeken
kívül is használják. Ennek ellenére áldozatul esik
sok apróvad (ôz, nyúl). Az igazi megoldást a magas
fûtarló jelentené.
A kaszálás iránya a terület egyik szélétôl kezdve
szlalomban halad, mert bôven van ehhez hely. A
mélyebb részeket kaszálatlanul hagyják, egyes
gazdálkodók megfordulásra használják. A kaszálatlanul hagyott mélyebb részek mérete a vízállapotoktól függôen évente különbözô, akár 100 ha-os
összefüggô terület is van köztük. Ezeken kívül más
búvósávot nem hagynak. Alapvetôen június 15.
után kaszálhatnak, kivéve az ürgés élôhelyeket,
ahol az már június 1. után engedélyezett.
A magasabban fekvô hátakra csak kaszálás után
hajtják az állatokat.

• élôhely: Ürmös szikes puszta, kisebb részt cickórós és vakszik területek. A laposokban
gyékényes-magassásosok.
II. Fô cél, kezelési objektum
A gyep fenntartása.
III. Háttér információk a területrôl, a
körülményekrôl és a kezelésrôl
A gyep egykor erôsen legeltetett terület volt. 1945ben 1000-es csordája volt Tiszacsegének, 1968ban pedig 8000 db. szarvasmarha legelt Tiszacsege
környékén (gulya, csorda). Jelenleg mindössze 500
szürkemarhát, 700 tehenet és 2300 juhot tartanak.
2800 ha-t a Hortobágyi Kht. bérel, akik másokat
bíznak meg a kaszálás elvégzésével. A fennmaradó
1000 ha-t kb. 8 magánszemély vagy szervezet
bérli. A legkisebb bérlemény 20-30 ha, a legnagyobb kb. 600 ha.
A legeltetés mellett a téli takarmány nyeréséhez
kénytelenek vagyunk a kaszálást is engedélyezni,
de a törzsterületeken, ahol lehet, a legeltetést
elônyben részesítjük a kaszálással szemben. A
kaszálás bérleti szerzôdésekben elôírt módjának
alapját a HNPI gyepkezelési szabályzata képezi.
Ennek betartatása alapvetôen a természetvédelmi
ôr személyes odafigyelésén múlik.

V. Hatás az élôvilágra
A gépi kaszálást ebben a tájegységben az élôvilágra károsnak tartjuk, mert sok állatot elpusztít (még
vadriasztó lánccal is), és homogenizál (a legeltetéssel szemben a kaszálás nem szelektív). Tisztában
vagyunk vele azonban, hogy a kézi kaszálást ekkora területnagyság mellett ma már nem lehet elvárni.
Ideális az lenne, ha magasabb állatlétszámmal
tudnánk legeltetni. A téli takarmány nyeréséhez
szükséges kaszálások pedig ideális esetben más
területeken folyhatnának, ennek azonban napjainkban költséghatékonysági és logisztikai
akadályai vannak.

Kapcsolat
Tihanyi Gábor
e-mail: tihanyig@hnp.hu, tel.: 06 30 525 88 13

nyári lúd
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III.6. Mocsári teknôs-barát sorközápolás nyarasban*
(Ócsa)
Forrás:
Nagy László ôrkerület-vezetô
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi Ôrszolgálata
Ócsai ôrkerület
Ültetett hazai nyaras sorközeinek tárcsázásakor
tettünk szert az alábbi tapasztalatra. A tárcsánk a
munka elején tönkrement, így az ápolási munkákat
szárzúzóval folytattuk. A szárzúzás végzése

közben lettünk figyelmesek arra, hogy tucatnyi,
éppen tojást rakó mocsári teknôs fölött haladtunk
el, sértetlenül hagyva ôket. A szokásos tárcsázós
módszer elpusztította volna a tojásokat.
*Az eset tanulsága gyepekre is alkalmazható.
Kapcsolat
Nagy László
e-mail: nagyl@marketorg.hu, tel.: 06 30 663 4648

III.7. Visszagyepesedés lucernavetésen keresztül
(Ecsegfalva, Kórézug)
Forrás:
Lengyel Tibor természetvédelmi tájegységvezetô
Körös-Maros Nemzeti park Igazgatóság
Természetvédelmi Ôrszolgálata, DévaványaiEcsegi Puszták Természetvédelmi Tájegység
A szóban forgó terület korábban szántó volt, majd
1997-ben bevetettük lucernával, és 4 évig
lucernásként használtuk (ekkor még máshol
kevesebb lucernása volt a Nemzeti Parknak, amire
a túzok takarmányellátása miatt nagy szükség volt).
2002-ben felhagytunk a lucernatermesztéssel és a
vissza-gyepesítés mellett döntöttünk, hogy a terület
a szomszédos nagyobb kiterjedésû gyepet bôvíthesse, növelve a tájképi értéket is. Elsô évben
szántóföldi gyomok voltak rajta, majd a rendszeres
(évi egyszeri, június 15. utáni) kaszálás miatt
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III.8. Sziki kocsordos rét kezelése a NagySárréten (Dévaványa)
Forrás:
Lengyel Tibor természetvédelmi tájegységvezetô
Körös-Maros Nemzeti park Igazgatóság
Természetvédelmi Ôrszolgálata, DévaványaiEcsegi Puszták Természetvédelmi Tájegység
A sziki kocsord egyedszámának fenntartása és
növelése érdekében nálunk a 2-3 évenkénti, korai
(általában május eleji) szárzúzás vált be. Az
idôzítésnél elsôsorban arra figyelünk, hogy a fû már
ne legyen túl kicsi, de a sziki kocsord szárba
szökkenése még ne kezdôdjön el. A "tiszta", vagyis
nem túl sûrû vegetációjú terület vélhetôen kedvez a
sziki kocsord csíranövényeinek (fényhez jutás,
kevesebb versenytárs). A szélsôséges csapadék-

mennyiségû évek azonban nem kedveztek a fajnak
(pl. 2003: több mint 700 mm, 2007: kevesebb mint
300 mm, tartós nyári aszállyal), ekkor kisebb
egyedszámot figyeltünk meg, mint az optimálisabb
idôjárású években. Vagyis a sziki kocsord populációjának növelését megfelelô gyepkezeléssel elô
lehet segíteni, azonban a sikerességet a csapadékviszonyok is jelentôsen befolyásolják.

Kapcsolat
Széll Antal
e-mail: antal.szell@kmnp.hu, tel.: 06 30 475 1773
Lengyel Tibor
e-mail: tibor.lengyel@kmnp.hu, tel.: 06 30 475 1778

elkezdôdött a visszagyepesedés, a gyomok visszaszorulása. Jelenleg a területnek csak kb. 10%-a
gyomos, és kb. 70%-a a szomszédos, minimum
30 éves gyepekhez hasonló (kétszikûekben
szegény, fôleg csomóképzô fûfajok dominálta), jó
szerkezetû gyep. Megfigyeléseink szerint a gyepesedés a szomszédos gyepek felôl indult meg, és a
terület szélétôl a közepe felé haladt. Egyértelmû
tehát a közeli fûmag-forrás meghatározó szerepe.
Fûmagvetéssel valószínûleg még jobban gyorsítható lett volna a visszagyepesedés folyamata.
Kapcsolat
Széll Antal
e-mail: antal.szell@kmnp.hu, tel.: 06 30 475 1773
Lengyel Tibor
e-mail: tibor.lengyel@kmnp.hu, tel.: 06 30 475 1778

sziki kocsord

Megfelelô gyephasználati módszerek alkalmazásával élôvilág-barát módon és egyben
jövedelmezôen lehet gazdálkodni.
A természetbarát gyepgazdálkodás témakörében ajánljuk figyelmébe az alábbi honlapokat:
Magyar nyelven:

Angol nyelven:

www.agraroldal.hu
www.allattenyesztok.hu
www.biokontroll.hu
www.biokultura.org
www.eurofarm.hu
www.grasshabit.hu
www.kamra-tura.hu
www.mvh.gov.hu
www.nakp.hu
www.natura.2000.hu
www.termeszetvedelem.hu
videkfejlesztes.lap.hu

www.defra.gov.uk
www.efncp.org
www.farmingfutures.org.uk
www.fwag.org.uk
www.grazinganimalsproject.org
www.natura.org
www.rspb.org.uk

Gyepek természetbarát használatával kapcsolatban a Magyar Madártani- és Természetvédelmi
Egyesület szívesen áll rendelkezésére!
E-mail: mme@mme.hu, Telefon: 06 1 275 6247, www.mme.hu.

