ÁLLATTENYÉSZTÉS

Gyepek természetkímélõ kezelése II.
Cikkünk elsõ felében elkezdtük kinyitni a gyepek természetkímélõ kezelésének témakörét, hangsúlyt fektetve a természetkímélõbb kaszálási
módszerekre. Ebben a részben pedig betekintést adunk abba, mit jelent
az, hogy „természetkímélõ gyepgazdálkodás”; miért is van szükség erre,
továbbá kitérünk a legeltetõ állattartásra is.

Már a régi korban is a gyepek elsõdleges értékét az élelmiszertermelés adta (hús és tej), de ezeken
kívül még hozzájutottak más
anyagokhoz (bõr, gyapjú és más
állati szõr, csont, szaru), gyógyhatású növényekhez, legeltetés során keletkezõ tüzelõanyaghoz (árvagané), valamint a jó legelõn erõsödõ állatok igavonó erejéhez. Ma
olyan új szempontok is hozzáadódnak egy gyep értékéhez, mint
az élelmiszerbiztonság, a minõség
és a bennük rejlõ ökológiai és genetikai potenciál, nem beszélve az
ökológiai szolgáltatásainak pénzben nem kifejezhetõ mértékérõl
(pl. beporzó fajoknak élettérül
szolgál). A táj egészséges fennmaradásának és hosszú távú megõrzésének alapja, ha minél sokszínûbb a tájszerkezet, és természe-

tes, természetközeli élõhelyekkel
mozaikolt.
„A természetkímélõ gyepgazdálkodás a gyep földrajzi elhelyezkedésével
(klimazonális),
szukcessziós (társulásfejlõdési) állapotával, természetvédelmi, valamint gazdálkodási céljaival összhangban álló, a legmagasabb
biodiverzitást biztosító, tudományos kutatási eredményeken, tájtörténeti tapasztalatokon alapuló
tevékenységek összessége, melyek a gyep hosszú távú megõrzését, fenntartását és hasznosítását
szolgálják. Ilyen tevékenységek, a
legeltetés, a legelõtrágya-kezelés,
a kaszálás, a szárzúzás, a cserjeirtás és indokolt esetben az égetés
is, valamint ezek hatásainak megfigyelése, vizsgálata, monitorozá-
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sa.” (Viszló Levente: A természetkímélõ gyepgazdálkodás)
A gyep összetételét és szerkezetét
alapvetõen meghatározza a hasznosítás módja, azaz, hogy kaszálva vagy legeltetve van-e. Vannak
olyan növény- és állatfajok, melyek kifejezetten a kaszált területekhez, vagy kifejezetten a legeltetett területekhez kötõdnek. A fû
magassága pedig meghatározza,
hogy milyen madarak fészkelnek
az adott gyepen. Ahhoz, hogy a
termelõ minél hosszabb távon gazdagodhasson a területhez kapcsolódó értékekbõl (tekintve itt a biológiai diverzitást, a közvetett hasznokat) természetkímélõ gazdálkodást kell folytatnia, azaz tovább
kell vinnie az évszázadok óta jól
mûködõ külterjes gazdálkodási
módokat.
A legeltetõ állattartás a talaj tápanyag utánpótlásában, a kultúrtáj
megõrzésében és fenntartásában
fontos szerepet játszik. A legelõk
igénylik a legelõ, taposó, trágyázó
állatok jelenlétét. A trágya mint
tápanyag talajba juttatása nem
történhet
beforgatással,
mint
ahogy az intenzív gazdaságokban
megszokott. Nem elhanyagolható
az sem, hogy sok rovarfaj kötõdik
egyes állatok trágyájához (ganajtúrók, legyek stb.), amik másrészrõl számos madár számára táplálékbázist jelentenek. Fontos, hogy
háziállataink fajonként, de még
fajtánként is eltérõ módon legelnek, más-más növényeket kedvelnek, eltérõ legelési, trágyázási
szokásaik nagyban befolyásolják a
növényzet szerkezetét, összetételét, ezért a tájhasználatot több legelõ állatfajra kell alapozni.
A fontosabb legeltetett állatfajok
közül a juh az, mely mélyen ha-

rapva, válogatósan legel, minek
hatására mozaikos gyepstruktúra
alakul ki. Ennek hátránya az, hogy
a számukra kevésbé kedvelt növényfajok elterjedtebbé válnak a
területen, ugyanakkor olyan virágos növényeket is elfogyaszthatnak, melyek oltalom alatt állnak,
és így azok eltûnhetnek a területrõl. A rövid füves legelõk kedvelt
területei más élõlényeknek is: például sziki liléknek, ugartyúkoknak
és az ürgéknek is. Elõnye még a
juhtartásnak, hogy könnyen kezelhetõ állatok, és taposási nyomásuk a legkisebb (a patás háziállatok között). A szarvasmarha kevésbé válogatós, és elfogyasztja a
durvább, rostosabb növényeket is,
így képes felnyitni a cserjésedésnek indult, bokros területeket a
juh félék számára. Inkább tépi,
mint harapja a fûcsomókat. Legelés közben egyenletesebben foglalja el az adott területet, mint a
juh félék. Taposása jelentõs, mivel
testtömegük nagyobb, és egymás
nyomába lépve közlekednek. Trágyájuk, ún. gulyafoltok környékén
nem legelnek, így ott a szerves
anyag többlet miatt, dúsabb, magasabb füvû részek keletkeznek.
A lovak legelése hasonlít a juhokéra, de nagyon szelektív: van,
hogy egyes területeket túllegelnek, másokat érintetlenül hagynak, ezért a kis botanikai értékû
területeken ajánlott õket tartani.
Válogatós étkezésük és nagy mozgásigényükbõl fakadó fokozott taposásuk miatt gyomosíthatják a
területet.
Több fajhoz tartozó állatok ugyanazon területen történõ közös vagy
egymás utáni legeltetése az optimális, hogy az eltérõ legelési szokások kiegyenlítsék egymást. Kiemelkedõ fontosságú az optimális
állatlétszám, az alul-, illetve túllegeltetés elkerülése végett. A legelõterület állapota, a gyep szerkezete, magassága, a benne élõ növényfajok, mind-mind nagyon jól
mutatják, hogy a megfelelõ legel-

tetési módot választottuk-e. Magyarországon minden gyeptípus
kezelésére rendelkezésünkre áll
megfelelõ õsi jellegû háziállatfajta.
Túrkeve és vidéke mindenkor legeltetéses, szilaj és félszilaj állattartásáról volt híres, azonban az
elmúlt évtizedek változásainak hatására felaprózódtak a határban
elterülõ óriási legelõk, szinte teljesen eltûntek a legelõ állatok, például az ürge; csökkent a gólyaállomány, ritkultak a fecskék, a pusztáról kiveszett az ugartyúk és a túzok elõfordulása is délebbre tolódott. Számos faj mellett a kékvércse, a szalakóta és a kuvik elõfordulása is kritikusan leromlott. Ezen
okokból is kifolyólag a Pásztó-puszta LIFE program segítségével, egy tájgazdálkodási terv
keretén belül, megpróbálja a
Nimfea Természetvédelmi Egyesület a Pásztói-legelõt újraéleszteni,

ökológiai regeneráló képességének segítségével segíteni eme
pannon-szikes gyep megmaradási
esélyeit. A program keretén belül
kitelepítésre került a racka juh, a
magyar tarka szarvasmarha, magyar szürkemarha, bivaly, Shagya
arab és Furioso North Star ló. A legeltetéses program beindulását
követõen a kedvezõ hatások szinte
azonnal jelentkeztek, de a projekt
több akcióprogramot foglal magába, a természetvédelmi szemléletformáláson át az özöngyomok irtásáig.
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