
SZENT ISTVÁN EGYETEM

BOTANIKAI ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATOK
A PUTNOKI-DOMBSÁGBAN

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Malatinszky Ákos

Gödöllő
2006



A doktori iskola
megnevezése: Környezettudományi Doktori Iskola
tudományága: 1.6 környezettudomány
vezetője: Dr. Menyhért Zoltán, D.Sc.

egyetemi tanár, a mezőgazdaság-tudomány doktora
SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Témavezető: Dr. Penksza Károly, Ph.D.
habil. egyetemi docens
SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

Az iskolavezető
jóváhagyása

A témavezető
jóváhagyása



3

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

Hazánk természetvédelmi térképén az Észak-magyarországi-középhegységben
mindössze néhány kistáj, illetve kistájcsoport nem rendelkezik nagyobb kiterjedésű,
természetvédelmi oltalom alatt álló területtel. A Natura 2000 területek kijelöléséig közéjük
tartozott a Borsodi-dombság kistájcsoport is, amely két kistáj: a Sajó-völgy és a Putnoki-
dombság szerves együttese. E táj finom átmenetet alkot az Alföld síkja és a hegyvidékek
között. Szelíd, lankás dombjai virághímes rétekkel, csöndes ligetekkel váltakoznak.

E térség botanikai értékeinek kutatását kezdtem meg a miskolci Ökológiai Intézet a
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány gömörszőlősi oktatóközpontja meglátogatását követően
1999. tavaszán. Feltűnt e mozaikos táj változatos élőhelyeinek fajgazdagsága, ami minél
részletesebb feltárásra ösztönzött. Ehhez az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság is segítséget
nyújtott.

A környéken korábban kutató botanikusok (Fábry, Szontagh, Budai, Thaisz, Boros,
Hulják, Zólyomi, Soó, Czenthe) figyelmüket elsősorban a keleméri Mohos-tavak felé
fordították. A terület többi részének növényvilágáról – jelentőségéhez képest – kevés irodalmi
adat és herbáriumi gyűjtés áll rendelkezésre. Néprajzi, településtörténeti viszonyai
ugyanakkor alaposan kutatottak az 1980-as évek óta.

A botanikai értékek kutatása során figyelmet szenteltem nemcsak a helyileg vagy akár
országosan is különleges florisztikai adatoknak, hanem a különböző élőhelytípusoknak,
valamint a régi és a mai gazdálkodási formáknak is — hiszen az ismertté váló fajok csak
eredeti előfordulási helyükön, az esetek többségében évszázadokon keresztül alkalmazott
legeltetés, kaszálás vagy extenzív szántóföldi művelés fenntartásával, azaz in situ őrizhetők
meg hosszú távon. A terület talajviszonyainak megismerése, a talajok állapotának felmérése is
kiemelt feladat, hiszen az antropogén folyamatok hatására a víz- és szélerózió az utóbbi
évtizedek folyamán több területen felerősödött. A tájvédelem, a talajok jellemző
tulajdonságainak hosszú távú fenntartása és védelme csak a rajtuk kialakult élővilág
diverzitásának megőrzésével együtt lehetséges.

Ahhoz, hogy egy területről a természetvédelem céljainak megvalósítását szolgáló
részletes és gyakorlatias kezelési tervek készüljenek, előfeltétel a terület különböző
élőhelyeinek, művelési módjainak és növénytani értékeinek ismerete. Mindezek alapján
munkám fő céljai a következők:

• a botanikai értékek feltárásán, valamint a lokálisan, illetve nagyobb területre
nézve új adatot jelentő taxonok korábbi herbáriumi gyűjtéseinek és irodalmi
hivatkozásainak összevetésén túlmenően,

• a fajgazdag élőhelyek és az azokat veszélyeztető tényezők meghatározása és,

• néprajzi jellegű forrásmunkák tájökológiai szemléletű elemzésével feltárva a
hagyományos tájgazdálkodási formákat és az azok alapját képező
talajviszonyokat,

• kiindulási alap nyújtása az élőhelyek természeti értékeit megőrző kezeléshez.

A terület teljes körű megismeréséhez a természeti adottságok mellett elengedhetetlen
az épített környezet értékeinek – köztük a gazdálkodáshoz kapcsolódó épületek –
megismerése is.
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A táji léptékű vizsgálatok során és a tájvédelemben megkülönbözetett figyelmet
szentelünk az ember tájformáló hatásának, a természeti környezet társadalmi
hasznosíthatóságának. Ebben a folyamatban a tájhasznosítás határozza meg a legtöbb táj
szerkezetét, funkcióját, dinamikáját. A táj hasznosításának megváltozását elsősorban
gazdasági–társadalmi erők irányítják, ezért a táj mai állapota és jövőbeni alakulása
megértésének folyamatába a társadalom-földrajzi ismereteket is integráljuk. A gazdasági
tevékenységet, a klímaváltozást és a tájhasználat által indukált hosszú távú tájváltozásokat is
szükséges vizsgálnunk.

A megőrzés során a mezőgazdasági tájnak természetvédelmi szerepet is be kell
töltenie. A Föld felszínének döntő részén kialakított mező- és erdőgazdasági tájak, termelő
funkciójuk mellett, optimális esetben megőriztek valamit ökológiai szabályozó szerepükből,
ezért természetvédelmi, társadalmi és kulturális jelentőségük is van. A mezőgazdaság és a
természetvédelem egymásra utaltságát kiválóan jelzi az a tény, hogy Közép-Európában a
veszélyeztetett növény- és állatfajok több mint fele antropogén ökoszisztémák lakója. A
védett területek mellett pedig egyre jobban hangsúlyozzák a természetközeli állapotú
élőhelyek jelentőségét is. Ha azonban kizárólagossá válik a nagyüzemi gazdálkodás, az
elemeiben „elszegényedett” táj nem lesz képes megfelelni a funkciók széles körének.

A biológiai sokféleség védelméről szóló ENSZ egyezmény hazánk mezőgazdaságára
is komoly feladatokat ró. Magyarország korszerű földhasználatának kialakítására olyan
koncepciók születtek, amelyekben feltételként szerepel, hogy az agrártáj − alapvető termelő
feladata mellett − ökológiai funkciókat is képes legyen ellátni. A biotóphálózatok elvén
alapuló elképzelés szerint ehhez az agrártáj legalább 8–12 százalékát természeteshez közeli
állapotú biotópok alkossák.

Ma már viszonylag nagy bizonyossággal elmondhatjuk, hogy szinte nem találunk
olyan területet hazánkban, amelyet soha nem bolygattak. Jellemző folyamat a felhagyott
mezőgazdasági területek regenerálódása is, amelynek iránya számos természet- és
környezetvédelmi jellegű probléma felé irányítja figyelmünket. Az így kialakuló
természetközeli élőhelyek általában eltérnek az eredeti természetes vegetációtól.

A fenntarthatóság folyamata során kulcsfontosságú, hogy globalizálódó világunk
homogenizáló tendenciáival szemben bátran támaszkodjunk a belső természetüknél fogva
sokszínű, adaptív és kreatív helyi hagyományokra. A természeti értékek megőrzését biztosító
jellegük mellett kultúrtörténeti, hagyományőrző céllal mutatom be a kutatási területemnek
egykor oly sokszínű és máig fennmaradt maradványaiban is szemet gyönyörködtető
tájhasználati módjait.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A terület botanikai feltárását 1999. tavaszától 2006. tavaszáig, míg tájgazdálkodási
viszonyainak, tájtörténetének és talajtani adottságainak vizsgálatát 2002. és 2006. között
végeztem, évente 15-20 alkalommal, összességében mintegy 360–380 terepnapot töltve a
területen. A vizsgálatok a Putnoki-dombság nyugati és középső részét, valamint az érintkező
sajó-völgyi zónát ölelik fel. A kutatási terület déli határának a Sajó folyót, északinak pedig az
Aggteleki Nemzeti Park fő tömbjének déli határát tekintettem.

A kutatások a következő 18 település közigazgatási területén zajlottak: Alsószuha,
Dövény, Dubicsány, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Gömörszőlős, Imola, Jákfalva, Kelemér,
Putnok, Ragály, Sajógalgóc, Sajókaza, Serényfalva, Szuhafő, Trizs, Zádorfalva és Zubogy. A
vizsgált terület nagysága 28365 ha, népessége 2001-ben 18882 fő, népsűrűsége 66 fő/km2.

A földrajzi nevek, az egyes taxonok lelőhelyei a Magyar Honvédség Kartográfiai
Üzeme által kiadott, 1:10000 méretarányú térkép alapján kerültek feljegyzésre.

A florisztikai felmérések során Simon (2000) nómenklatúrája, a társulásnevek
használatában Borhidi (2003) cönoszisztematikai rendszere szolgált alapul. A törvényes
védettség és eszmei érték megállapítása a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (módosította a
21/2001. (IX. 28.) KöM rendelet és a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet) alapján történt.

A vegetáció alapján elkülönítendő élőhelytípusok megnevezésekor a kétszer
módosított Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (mmÁ–NÉR) kategóriákat
vettem alapul, mert a 2003–2005. között lezajlott Magyarország Természetes Növényzeti
Örökségének Feltérképezése (MÉTA) program során az élőhelyeket térképező mintegy 180
botanikus egységesen ezt a rendszert használta, és a program kezdetén elvégzett
próbatérképezések alapján alakult ki. A dolgozatban bemutatott élőhelytípusokat több
(minimum 4) alkalommal, különböző aspektusokban, a vegetációs időszak különböző
fázisaiban is felkerestem.

A vizsgált terület központi részén (Szuha-völgy Dövény, Jákfalva, Sajógalgóc,
Sajókaza közötti 40 km2-es területe) élőhelytérképet készítettünk témavezetőmmel a Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében, 1:10000 méretarányú EOV térképen,
az egyes élőhelyfoltok határainak pontos jelölésével, Á-NÉR kategóriák megadásával1. A
vizsgált területen elkülönített foltok fajlistáit, külön kiemelve a védett és az invázív fajokat, a
dolgozat mellékletében adom közre.

A legértékesebb élőhelyek jellemzésére azok tipikus növényzeti foltjain végzett
cönológiai felvételezésekkor Braun–Blanquet (1964) módszerét követtem. A borítási
értékeket százalékban adom meg. A felvételek elkészítéséhez szikla- és száraz gyepben 2x2
m-es, réteken 4x4 m-es, míg erdőben 20x20 m-es kvadrátméretet alkalmaztam.

Áttanulmányoztam a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára Herbarium
Carpato-Pannonicum Gyűjteményének lapjait a megtalált összes ritka, illetve védett faj
esetében. Az engedéllyel begyűjtött példányokat (Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii,
Scilla kladnii) is ott helyeztem el.

A talajtani (és ehhez kapcsolódóan eróziós) vizsgálatokat 2003., 2004. és 2005.
évben, a vegetációs időszakban végeztem a botanikai vizsgálatok alapján legértékesebbnek
bizonyult élőhelytípusok legjellemzőbb foltjain, illetve az extenzív tájhasználat (kisparcellás

                                                
1 Ezen élőhely-térképezés végzésekor a mmÁ-NÉR rendszer még kialakítás alatt volt, ezért (és az NBMR
követelményei miatt) az Á-NÉR kódokat használtam az élőhelytérképhez tartozó táblázatokban.
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szántóföldi gazdálkodás, kaszált gyep, illetve szőlőhegy) mintaterületein, a Szent István
Egyetem Tájökológiai, illetve Természetvédelmi tanszékei munkatársainak segítségével. A
terepi vizsgálatokat részben Pürckhauer-féle szúróbotos mintavevővel (Finnern 1994),
részben teljes talajszelvények feltárásával végeztük (Szabolcs 1966). A vizsgálati területek a
következők voltak: a dövényi Alsó- és Felső-rét mocsárrétjei és magaskórós állományai; az
alsószuhai Alsó-rét láposodó élőhelye; a Keleméri-patak-menti lápszem Gömörszőlőstől
északra; a zádorfalvi Iván-tető régen felhagyott szőlői helyén kialakult sztyepprét; a szuhafői
Ragyás-szőlő öreg szőlői és kaszált gyepű gyümölcsösei; az alsószuhai Bakóc-völgy aljának
gyertyános–kocsánytalan tölgyese és égerligete; az alsószuhai Lengyel-oldal keleti lejtőjének
három különböző növényborítottságú területe a lejtő felső, középső és alsó harmadában; a
Gömörszőlős melletti Cuda területének erodált szántóján a lejtő felső, középső és alsó
harmada.

A fontosabb – és növényökológiai szempontból is jelentős – talajtulajdonságokat
(kémhatás, mészállapot, szerves- és tápanyagállapot, vízgazdálkodási jellemzők) Buzás
(1988, 1993) talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyvei alapján vizsgáltuk a begyűjtött
mintákon a SzIE MKK Talajtani és Agrokémiai Tanszék laboratóriumában. A vizsgált
paraméterek: pH/H2O, pH/KCl, humusz % (Tyurin-módszerrel), összes szerves anyag %
(izzítási veszteséggel), CaCO3 %, AL-P2O5, AL-K2O.

A gazdálkodás történeti formáinak és jelenlegi módjainak részletes vizsgálata során
– a nagytáj (Észak-magyarországi-középhegység) és azon belül a keleti palócok jellegzetes
gazdálkodási módjainak áttekintése mellett – elsősorban a kutatási terület központi részét
képező, jól lehatárolható, Dél-Gömör adottságait és viszonyait jól tükröző egységre, a Szuha-
völgyre (Alsószuha, Dövény, Szuhafő és Zádorfalva közigazgatási területére), valamint – a
fenntartható gazdálkodást elősegítő alapítványi program és a falu történetének különösen
részletes irodalmi háttere miatt – Gömörszőlős környékére fókuszáltam.

A térség régi gazdálkodási formáinak, tájtörténetének kutatása, a gazdálkodás-
felhagyás hatásainak vizsgálata során a következő forrásokat használtam fel:

• a helyi lakosság tagjainak és a miskolci Ökológiai Intézet, a gömörszőlősi
oktatóközpont, illetve az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak
elbeszéléseit,

• a katonai felmérések térképeit (amelyek alapján a területhasználat változásai jól
nyomon követhetők),

• az első katonai felméréshez kapcsolódó leírásokat (Csorba 1993),

• a dél-gömöri térség vonatkozásában rendelkezésre álló bőséges néprajzi és
termelőszövetkezet-történeti irodalmat,

• ideértve a putnoki Gömöri Múzeum könyvtári állományának teljes feldolgozását,

• illetve a térségbeli falvak közül Gömörszőlősön (a Tompa Mihály
Emlékkönyvtárban) fellelhető falutörténeti gyűjtéseket.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatomban a térség természetföldrajzi viszonyainak bemutatása után a megtalált
botanikai értékeket ismertetem, utalva a veszélyeztető tényezőkre és javaslatokat téve az
élőhelyek természeti értékeit megőrző kezelésre, feltárva a hagyományos tájgazdálkodási
formákat, amelyeknek fontos szerepük van a ritkaságok megőrzésében. A növényfajok
előfordulási helyeit összevetem korábbi herbáriumi és irodalmi adataikkal, ez alapján
ismertetem a lokálisan, valamint a Tornense flórajárásra, illetve még nagyobb területre új
taxonokat. A tájgazdálkodás történetének vizsgálata során az alapvetően néprajzi és történeti
földrajzi jellegű forrásmunkákat tájökológiai megközelítéssel és gazdálkodás-központú
szemlélettel elemeztem. A vizsgált terület növényzeti, talajtani és gazdálkodási viszonyainak
feltárásával a kezelési tervek kidolgozásához kívánok alapot nyújtani.

A feljegyzett 807 taxon közül 64 védett, további 80 pedig a térségre nézve jelentős
előfordulást képvisel. Egy faj a magyar flórára, három a Matricum flóravidékre, 25 a
Tornense flórajárásra, míg 55 a Putnoki-dombság, illetve a Sajó-völgy kistájra nézve új. A
144 jelentős taxon általam megtalált lelőhelyeihez legközelebb eső irodalmi adatait és – a
Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára Herbarium Carpato-Pannonicum
Gyűjteményében fellelhető – herbáriumi gyűjtéseit is felsorolom a dolgozatban. Elsősorban a
nedves, üde réteken, az égerligetekben, a kaszált gyepű gyümölcsösökben és a felhagyott
szőlőkben kerültek elő ritka növények, illetve az extenzív hasznosítású szántókon szórványos,
ritka gyomfajok. Legjelentősebb a Geum rivale, amely a magyar flóra új tagja. Emellett az
Iris aphylla subsp. hungarica, Pulsatilla pratensis subsp. zimmermannii, Oenanthe banatica,
Cardamine glanduligera, Conringia orientalis, Rapistrum perenne, Orchis tridentata, O.
militaris, Epipactis albensis, Carex cespitosa, Festuca javorkae, Stipa dasyphylla fajok
emelendők ki.

A területen 36 élőhelytípust különítettem el a mmÁ–NÉR kategóriák alapján. A
legértékesebb élőhelyek jellemzésére azok tipikus növényzeti foltjain 26 cönológiai felvételt
készítettem.

A vizsgált terület központi részének 1:10 000-es méretarányú élőhelytérképét is
elkészítettem, 206 élőhelyfoltot elkülönítve, mindenhol feljegyezve az előforduló fajokat is.
Ez alapként szolgálhat összehasonlító elemzésekhez és természetvédelmi beavatkozások
megtervezéséhez.

A kutatások során feltárt 12 élőhelycsoport természetességének és veszélyeztető
tényezőinek, jelenlegi és javasolt gazdálkodási formáinak bemutatását követően a
legértékesebb élőhelytípusok (magassásos állományok, legyezőfüves magaskórósok, sík- és
dombvidéki mocsárrétek, láprétek, forráslápok, franciaperjés kaszálórétek és veres csenkeszes
rétek, kaszált gyepű gyümölcsösök és felhagyott szőlők, extenzív szántók, mozaikos
agrárélőhelyek) jellemző előfordulásainak részletes botanikai és talajtani jellemzését adom.
Egy-egy kiemelt mintaterület bemutatása során a botanikai értékek, a vegetáció és a
gazdálkodási viszonyok mellett kitérek a talajtani sajátosságokra és a mezőgazdasági
művelést nagyban befolyásoló eróziós viszonyokra, valamint a veszélyeztető tényezőkre is.

A Putnoki-dombság ökológiai adottságai kedveznek az erdő- és a rét-, illetve
legelőgazdálkodásnak, a kedvezőbb talajféleségű és talajállapotú részeken a szántóföldi
növénytermesztésnek, valamint a kevésbé hőigényes és nem fagyérzékeny kertészeti
kultúráknak. Az évezredes mezőgazdasági művelés sajátos szerkezetű tájmozaikokat
eredményezett.
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A falvak létesítése és a termőterületek kialakítása erdőirtással történt. A XVIII. század
közepéig a tulajdonosok nem kötötték engedélyhez erdejüknek termőfölddé való átalakítását.
Az erdők használatát az állattartási ágazat érdekeinek rendelték alá, ami a sarjaztatással együtt
azok általános leromlásához vezetett. A XIX. század elejére kialakult a mezőgazdaság
népességeltartó képességének és a népesség számának optimális aránya. A falvak önmaguk
akadályozták meg saját túlnépesedésüket (elvándorlás). A szántók, rétek és legelők aránya a
XIX. században lényegesen alacsonyabb volt az országos átlagnál. A szántóföldi
növénytermesztés szinte kizárólag az önellátás kereteit szolgálta.

A tájtörténeti kutatások alapján megállapítottam, hogy a vizsgált községeket alacsony
aranykorona-értékű szántóföldek övezik. A nagyüzemi mezőgazdálkodás számára
kedvezőtlenek az ökológiai adottságok, így a XX. század második felében elsősorban az
állattartáshoz szükséges takarmányt és a saját fogyasztásra kerülő burgonyát és zöldséget
termesztették, emellett jelentős maradt a juhtartás. Az 1960-as években a Borsodi-medence
nehézipari fejlesztése nyomán a falvak lakosainak jelentős része a bánya- és ipari
központokban vállalt munkát és elvándorolt vagy ingázóvá vált, így több területen felhagytak
a szántók művelésével, az állatállomány csökkenése miatt pedig a kaszálók és legelők jelentős
részét is felhagyták. Az 1980-as évekre már csak a belterületekhez közelebb eső földeket
művelték meg. A korábbi juhlegelők ma jórészt kihasználatlanok. A felhagyott szántók a
felhagyás óta eltelt időtől függően a szukcesszió különböző stádiumában vannak, a patak
menti nedves réteken pedig özönnövények terjednek. A művelt és a viszonylag érintetlen
élőhelyek mozaikos elhelyezkedése elősegítette a természetes növénytakaró újbóli
térhódítását a felhagyott területeken, és a visszagyepesedés eredményeként értékes fajokat
rejtő másodlagos lejtősztyeppek jöttek létre. Emellett ritka szántóföldi gyomok is
megmaradhattak. A gyümölcsösök gyepjét rendszeresen kaszálták, ezzel elősegítették egy
természetközeli erdőssztyepphez sokban hasonlító élőhely kialakulását. A felhagyott szőlők
erodált felszínű parcelláin másodlagos sztyepprétszerű szárazgyepek alakultak ki ritka, védett
növényfajokkal.

A vizsgált terület természetességi értékszáma az elmúlt évszázadokban nem romlott
olyan mértékben, mint hazánk más vidékeié. A tájhasználatot a természeti adottságok által
meghatározott racionalitás jellemezte. A táj kultúrtájjá alakítása megtörtént ugyan, de a művi
környezet viszonylag harmonikusan illeszkedett a természetes táji elemek keretébe. Az
aprófalvas településszerkezet, az ipar hiánya és a falvak agrárjellege, a művelésre alkalmas
földek gyenge termőképessége, az új termelési technológiákat megvalósító tőkeerős paraszti
réteg hiánya, s ezáltal a hagyományos, extenzív, a természeti adottságokhoz igazodó
földhasználat megőrződése, a térség periférikus fekvése és a nagy forgalmú közutak hiánya,
elősegítették a természeti környezet számos értékének, jó természetességi állapotú
élőhelyeinek és mozaikos, diverz kultúr- és félkultúr tájainak fennmaradását. Napjainkban a
térség földhasználatát a gyep és az erdő művelésmódok jellemzik. A szántott területek
átlagosan 10 százalékot tesznek ki, helyenként ennél is kevesebbet. A terület döntő része
(arányában 80 százalék felett) természetes vagy természetközeli állapotokra utal. A
természetvédelmi értékkategóriák eloszlása alapján a természetes állapotokra utaló fajok
borítási értéke viszonylag magas, de a degradációra utaló fajok százalékos aránya is több
helyen jelentős. Ennek oka lehet a területek korábbi folyamatos művelés alá vonása,
bolygatása.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Vizsgálataim megerősítették a korabeli utazóktól és hajdani kutatóktól ismert képet,
amely szerint Gömör–Kis-Hont vármegyét változatos természeti viszonyainak köszönhetően
„kis Magyarországnak” tekintették. A hegyvidékekre vagy az alföldi jellegű síkokra jellemző
természeti adottságok itt, a Putnoki-dombságban együttesen megtalálhatók.

A vizsgált területek természeti képe az elmúlt évszázadok emberi jelenléte alatt
gyökeresen megváltozott. A hajdan kiterjedt erdőségek és a Sajó folyót kísérő ősi mocsárvilág
helyét napjainkra szántók, legelők, kaszálórétek, gyümölcsösök, szőlőparcellák és beépített
területek foglalták el. A környezet átalakulása az elmúlt évtizedekben még jobban felgyorsult:
a közelbe települt nehézipar közvetlen és közvetett hatásaival egyrészt tovább csökkentette az
élőhelyek kiterjedését és természetességét, másrészt viszont a munkavállaló népesség
elvonásával elősegítette a természet újbóli térhódítását és a néhány évtizedig intenzív,
nagytáblás műveléssel fenyegetett táj mozaikosságának növekedését — bizonyos
gazdálkodási módok felhagyása azonban természetvédelmi szempontból káros folyamatokat
erősített fel.

A Putnoki-dombság természeti környezete alapvetően meghatározta a gazdálkodási
tevékenységek jellegét és intenzitását, amit a tájtörténeti áttekintés adatai is igazolnak.
Népesebb települések csak a térség szélein, peremhelyzetben alakultak ki, belsejében nem
találunk akár alapfokú központként említhető települést sem. Annak ellenére, hogy a vidék
déli, délkeleti részén bányászat folyt, említésre méltó ipar nem jött létre, a falvak kifejezetten
agrárjellegűek. A gazdálkodást alapvetően befolyásolta, hogy a művelésre alkalmas földek
korlátozottan állnak rendelkezésre és gyenge termékenységűek, a terület eltartó-képessége
összességében alacsony, azonban a népességszám ehhez jól igazodott, emiatt a XX. század
második felének urbanizációs folyamatai előtt csak helyenként fordult elő elvándorlás, a
birtokaprózódás elkerülése érdekében. Mivel nem jött létre tőkeerős, az új termelési
technológiákat megvalósító kis- és középparaszti réteg, így a hagyományos, extenzív, a
természeti adottságokhoz igazodó földhasználat, a korábbi időszakok országosan elterjedt
termelési színvonala hosszú időre megmaradt a térségben. A növénytermesztés és
állattenyésztés csak az erdő haszonvételeivel és háziipari tevékenységgel kiegészülve
biztosított szerény megélhetést.

A történeti forrásmunkák alapján megállapítható, hogy a Borsod és Gömör–Kis-Hont
vármegyék határmezsgyéjén, periférikus helyzetben fekvő Putnoki-dombság falvai a belső
területeket elkerülő útvonal-vezetés ellenére kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat ápoltak az
őket körülvevő dinamikus ipari térségekkel egészen az I. világháborút követő elcsatolásokig,
amikor azonban a falvak többsége elveszítette közigazgatási, kereskedelmi és kulturális
kapcsolatainak döntő hányadát, és helyzete azóta is folyamatosan romlik. Az infrastruktúra
egyes elemeinek bővítése nem tudta ellensúlyozni más közszolgáltatások csökkenését, a
falvak népessége, ha napjainkban már lassabb ütemben is, de folyamatosan fogyatkozik.
Mindezek azonban elősegítették a természeti környezet rengeteg értékének, jó természetességi
állapotú élőhelyeinek és mozaikos, diverz kultúr- és félkultúr tájainak fennmaradását.

A több szempontú vizsgálati megközelítés és kutatás alapján megállapítható, hogy a
táj adottságai folyamatosan befolyásolták és alakították e vidék népességének mindennapi
életét. Az ember igyekezett alkalmazkodni a táj szabta feltételekhez, emellett megjelenik
tudatos tájformáló és a természetet a saját érdekeinek alárendelő tevékenysége is: erdőirtások
révén növeli a szántók és kaszálórétek, legelők területét, az erdőt sokoldalúan hasznosítja.
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A Putnoki-dombság és az érintkező sajó-völgyi peremterületek kaszálórétjein és
legelőin a természetes szukcesszió folyamataként elkezdődött, és a vizsgálati időszakban is
folyamatosan nyomon követhető a beerdősülés. Évszázadokon keresztül a réteken legeltetés
és rendszeres kaszálás folyt a XX. század közepéig. Az emberi és állati jelenlét miatt a
szukcesszió folyamata nem tudott megindulni, hiszen a megjelenő fa- és cserjecsemetéket a
lágyszárúakkal együtt lekaszálták, illetve az állatok lelegelték, vagy letaposták. A gyepek
sorsát alapvetően meghatározza kitettségük, a lejtő hajlásszöge (az erózió és a vízkészlet
szempontjából) és a növényborítottság, amely befolyásolja a talaj vízháztartását. A
természetvédelmi beavatkozások emiatt csakis egyedileg, a terület adottságainak és a
megőrzendő értékeknek megfelelően történhetnek. A kisparcellás művelésű szőlők felhagyása
esetén értékes növényfajok népesítik be a korábban bolygatott, illetve erodált felszínű
parcellákat, a paraszti gyümölcsösökben végzett kaszálás felhagyása esetén azonban a
bozótosodással, cserjésedéssel a ritka növényfajok fokozatosan kiszorulnak. A gyepek néhány
évenkénti leégésének/égetésének fontos szerepe van a másodlagosan kialakult féltermészetes
szárazgyepek záródásának, cserjésedésének megelőzésében, botanikai értékeik
fennmaradásában.

A Putnoki-dombság jelentős szerepet tölt be az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park
közötti zöldfolyosóként. Emellett pufferzónaként is fontos a szerepe mind a nemzeti parkok
felé, mind – az elmúlt években ismét élővé változott, megtisztult – a Sajó folyó élővilágának
gazdagításában, illetve változatos természetközeli élőhelyekkel a Borsodi-iparvidék
szomszédságában.

Fontos szerepük van a dombság patakvölgyeinek az ökológiai kapcsolatok, élőhelyek
közötti hosszabb útvonalú átjárási lehetőségek biztosításában is. A Szuhafő – Zádorfalva –
Alsószuha – Dövény – Jákfalva menti szuha-völgyi üde, nedves, a szántóföldi hasznosítás
számára kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken a kaszálás fenntartása,
illetve újrakezdése lehetővé teszi az özönnövények visszaszorítását, a természetes réti
vegetáció újbóli térhódítását és a jellegzetes tájkép megőrzését.

A dombság különböző élőhelyei megannyi gazdálkodási módnak adnak otthont a
helyenként felhagyott, másutt manapság is intenzív vagy extenzív művelés alatt álló
szántóktól kezdve kaszálókon és legelőkön át a szőlő- és gyümölcsöskertekig, s mindezeket
jellegzetes lankás domboldalak övezik hegylábi, patakvölgyi égeresekkel és füzesekkel, s e
határzónák segítségével a harmonikus gazdálkodás szinte észrevétlenül megy át a
nagyobbrészt természetes biotópokba. A különböző folyamatok, így az erdősödés, a
gyomosodás, a másodlagos gyepek és lejtősztyeppek kialakulása, az ország más részein
ritkuló növényfajok itteni újszerű megtelepedése együttesen tartja fenn a diverzitást, s e
dinamikus változások a néhány száz lelkes kis falvak természetközeli életmódú, helyenként
(pl. Gömörszőlősön) a fenntartható gazdálkodás és életvitel szép példáját nyújtó lakosságával
együtt teszi vonzóvá a gömöri dombvidéket nemcsak a botanikusok, hanem az
ingerszegényebb városi életmódból kitörni kívánó átlagember számára is.

Terepi felméréseim alapján védelemre kiemelten érdemes területek a Szuha-menti
mocsárrétek elsősorban Alsószuha és Jákfalva között, a Gömörszőlőstől északra fekvő és a
Zádorfalva és Szuhafő közötti felhagyott szőlők és extenzív gyümölcsösök, a Szuhafő feletti
égerligetek, az Alsószuha melletti Bakóc-völgy, a putnoki Hegyes-tető, valamint a
Sajókazától északra fekvő Szár-hegy, Ráró-hegy és környezetének gyepjei.

A kutatás eredményei, vagyis a Putnoki-dombságban kialakult vegetációtípusok (és az
ezeket meghatározó talajviszonyok, régi és jelenlegi gazdálkodási formák) részletes
megismerése alapvető fontosságú a ritka, védett növényfajok megmaradását, a természetes és
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természetközeli élőhelyek fenntartását, a degradálódás elkerülését biztosító természetkímélő
gazdálkodás (legeltetés, kaszálás, extenzív szántó-, szőlő- és gyümölcsösművelés)
kialakításához, illetve kiterjesztéséhez. Ily módon szervezhetővé válik e fontos Érzékeny
Természeti Terület agrár-környezetvédelme.

A feltárt élőhelyeket természetvédelmi szempontból veszélyeztető tényezők vizsgálataim
alapján a következők:

• Állatállomány csökkenése

• Falvak elnéptelenedése

• Nedves rétek és paraszti gyümölcsösök kaszálásának megszűnése, elmaradása, cserjésedés
megindulása, beerdősülés

• Nem megfelelő eszközzel (kézi kasza vagy motoros fűkasza helyett nagy
kaszálógépekkel) végzett kaszálás

• Nem megfelelő állatfajjal (juh) vagy élőhelytípusban (kiszáradó nedves rétek) végzett
legeltetés

• Túllegeltetés

• A túltartott nagyvadállomány kártétele

• Nem őshonos fafajok spontán betelepülése (elsősorban Robinia pseudo-acacia)

• Gyomosodás, adventív fajok (özönnövények) terjedése napjainkban erősödik (a réteken
Solidago canadensis és Helianthus decapetalus; a patakok mentén Fallopia japonica és
Bidens frondosus; a földutak mentén Ambrosia artemisiifolia)

• A környéken megmaradt néhány nagytáblás szántóról vegyszer- és szervesanyag-
lemosódás

• Gyújtogatás (falubeli suhancok kora tavasszal): bár a cserjésedés megakadályozása
szempontjából megfelelő lehet, ugyanakkor erősen homogenizál, a diverzitást csökkenti és
a gerinctelenekre különösen nagy veszélyt jelent

• Emberi taposás és virágszedés (főként a szibériai nőszirom töveinek kiásása), illegális
hulladéklerakás (szerencsére nem jellemző).

A kutatási eredmények alapján adott javaslatok a természeti értékek megóvásának érdekében:

• A nedves talajú rétek (zsombékosok, nem zsombékoló magassásrétek, mocsárrétek,
kékperjések) rendszeres, évente egy alkalommal (nyár végén) történő kaszálása, amely a
gyomosodás és a cserjésedés elkerülése mellett a táj esztétikai értékét is növeli
(rendezettség, gondozottság érzete)

• A nedves rétek megfelelő vízellátásának biztosítása

• A kaszálást kiegészítő, szarvasmarhával végzett extenzív legeltetés (a sarjúra hajtva) a
mocsárréteken (nem a magassásos és magaskórós állományokban), kerülve a
túllegeltetést, a lehető legkisebbre mérsékelve a taposást (a legelőre hajtás útvonalának
helyes megválasztásával és folytonos változtatásával) és a trágyázást
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• A kaszálás érdekében gazdasági ösztönzők biztosítása pl. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
Érzékeny Természeti Területek Programjának Haris Élőhely-fejlesztési Programja, illetve
a remélhetőleg mielőbb meginduló Zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram
keretében

• A természetes gyepterületek lecsapolásának, feltörésének, műtrágyázásának tiltása

• A nedves rétek vízrendezésével kialakított szántóföldeken szántó/gyep művelésiág-váltás

• Franciaperjés kaszálórétek kaszálása, veres csenkeszes rétek és hegyvidéki sovány gyepek
legeltetése az állateltartó képesség szem előtt tartásával – ehhez részben biztosított a
juhállomány

• A gyepek cserjésedésének megakadályozása legeltetés hiányában rendszeres bozótirtással

• Monokultúrás, illetve nem őshonos fafajokkal történő erdőtelepítés tiltása (főként Robinia
pseudo-acacia, Pinus spp., Quercus rubra esetében)

• Természetközeli erdőgazdálkodás a fafajok természeteshez hasonló arányának és
korosztály-szerkezetének fenntartásával

• Ritka, régi tájfajtákból álló gyümölcsösök művelésének fenntartása

• Felhagyott szőlők és gyümölcsösök gyepjének kaszálása a beerdősödés és a tájidegen,
agresszív fajok megtelepedésének megakadályozására

• A szőlőhegyek felhagyott parcellái a kultúrtáj leginkább fajgazdag területei közé
tartoznak, így megőrzésük és védelmük (újbóli művelésbe vonásuk elkerülése) kiemelten
fontos feladat

• A kisparcellás szántóföldi művelés fenntartása annak tájképi változatossága és
kultúrtörténeti hagyományőrző jellege mellett természetvédelmi szempontból is kívánatos

• A szántóföldi növénytermesztés során a megfelelő vetésszerkezet a biológiai és tájképi
változatosság mellett a talajerő megtartása és az erózió elkerülése végett is fontos

• A fenntartási módok kialakításához szükség van a táj gazdálkodás-történetének ismeretére
is.

Az élőhelyek megőrzése a vizsgált területen biztosítható, és a fenntartható
tájgazdálkodás ötvözhető a helyi termékekre, a tisztaságra és nyugalomra épülő szelíd
turizmussal és a hagyományos falukép megőrzésével. A fenntartható fejlődés eléréséhez
szükség van a gazdasági, a társadalmi és a környezeti szempontok integrálására, a
szektorokon átívelő gondolkodásra, a helyi erőforrások multifunkcionális használatán és az
eltartó-képességen alapuló integrált tervezésre, a szerves kultúra megőrzésére, a közösség
hosszú távú hasznának előtérbe helyezésére, a problémák okainak rendszerben történő
megválaszolására és az egyes tevékenységeknek egységes vertikumba történő
összekapcsolására.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. A Putnoki-dombságban 807 edényes növénytaxont jegyeztem fel. Korábban még
nem idézett növénytaxonokat is azonosítottam. A feljegyzett edényes taxonok közül egy a
magyar flórára (Geum rivale); három a Matricum flóravidékre (Bidens frondosus, Festuca
javorkae, Oenanthe banatica); 25 a Tornense flórajárás tekintetében (Pulsatilla pratensis
subsp. nigricans, Ceratophyllum submersum, Trifolium angulatum, Vicia cassubica, Myosotis
nemorosa, Plantago major subsp. intermedia, Rapistrum perenne, Conringia orientalis,
Sicyos angulatus, Iva xanthiifolia, Senecio erucifolius, Senecio aquaticus, Centaurea
indurata, Cerastium dubium, Polygonum neglectum, Humulus scandens, Elodea canadensis,
Potamogeton berchtoldii, Potamogeton lucens, Epipactis albensis, Orchis militaris, Festuca
vojtkoi, Brachypodium rupestre subsp. rupestre, Hordeum murinum subsp. leporinum, Acorus
calamus); míg 55 a Putnoki-dombság, illetve a Sajó-völgy kistájra nézve új (Equisetum
ramosissimum, Dryopteris dilatata, Pulsatilla grandis, Clematis integrifolia, Ranunculus
sardous, Aquilegia vulgaris, Prunus fruticosa, Chamaecytisus ratisbonensis, Trifolium
fragiferum, Galega officinalis, Colutea arborescens, Peplis portula, Eryngium planum, Bifora
radians, Oenanthe aquatica, Galium uliginosum, Geranium phaeum, Geranium palustre,
Euphorbia salicifolia, Gentiana cruciata, Gentianopsis ciliata, Echium maculatum, Mentha
pulegium, Gratiola officinalis, Veronica scutellata, Orobanche lutea, Cardamine amara,
Cardamine glanduligera, Viola elatior, Pseudognaphalium luteo-album, Inula helenium,
Rudbeckia laciniata, Galinsoga quadriradiata, Artemisia pontica, Cirsium palustre, Cirsium
oleraceum, Crepis praemorsa, Primula elatior, Paris quadrifolia, Leucojum aestivum, Iris
pumila, Juncus tenuis, Juncus atratus, Cephalanthera longifolia, Listera ovata, Dactylorhiza
incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza majalis, Eriophorum latifolium, Carex buekii,
Carex vesicaria, Glyceria declinata, Agrostis gigantea, Stipa dasyphylla, Leersia oryzoides).

2. Jellemeztem a Putnoki-dombság kistáj élőhelytípusait, az azokon zajló
hagyományos tájgazdálkodási formákat és a veszélyeztető tényezőket, ezzel adatokat
szolgáltattam az élőhelyek megóvása érdekében kidolgozandó kezelési tervekhez.

3. Egységbe rendeztem a Putnoki-dombságra vonatkozó szerteágazó, különböző
formákban és kiadványokban megjelent adatok, közlések tömör, monografikus
összefoglalását, tájökológiai megközelítéssel és gazdálkodás-központú szemlélettel elemezve
az alapvetően néprajzi és történeti földrajzi jellegű forrásmunkákat.

4. Terepi felméréseim alapján természetvédelmi oltalomra javasoltam: 1. a Szuha-
menti nedves réteket Alsószuha és Jákfalva között, 2. a Gömörszőlőstől északra fekvő,
valamint a Zádorfalva és Szuhafő közötti felhagyott szőlőket és extenzív gyümölcsösöket, 3. a
Szuhafő feletti égerligeteket, 4. az Alsószuha melletti Bakóc-völgyet, 5. a putnoki Hegyes-
tető és a Sajókazától északra fekvő Szár-hegy és Ráró-hegy gyepjeit, szőlőit (6.).

5. Megállapítottam, hogy a Putnoki-dombság kisparcellás művelésű szőlőinek
felhagyása – a geológiai adottságok következtében – természetvédelmi szempontból kedvező
folyamatokat idézett elő. Az évszázados kapálásos művelés és a nagy lejtőszög kiváltotta
erózió miatt felszínre került a löszös alapkőzet, amelynek köszönhetően a felhagyást követően
a hegylábi löszgyepekre jellemző védett növénytaxonok telepedtek meg.

6. A Stipa dasyphylla sajókazai termőhelyén készített cönológiai felvételek alapján
megállapítottam, hogy különleges fajösszetétele miatt indokolt e növényközösség új
cönotaxonként történő leírása.
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