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A GYEPEK FONTOSSAGA A VIDEICFEJLESZTESBEN
Nagy Gem
Debreceni Egyetern Agreirtudomanyi Centrurn
Agrairgazdasagi es Videltfejlesztesi Kar
Videkfejleszt6si es Tajhasznositcisi Tanszak

Bevezetes
A legUjabbkori, mintegy fel evszazados agrartortenelintinkbert a
gyepgazdalkodas nern tudott bekertilni az agrargazdasAg sikeragazatai
koze. Az 1960-70-es evekbett lezajlott altalinos muszaki fejtadesbol talk'
egyetlen agazatkent maradt ki. A rendszervaltassal megindult
agrargazdasagi valtozasok kedvezotlen hatisai pedig hatvanyozottan
csapOdtak az agazaton. A gyepgazdalkodas mezogazdasagban jatszott
szerepe ma tortenelmi melyponton van hazinkban.
A szakmai-tudornanyos kbrelk altat igen sulyosna.k it& hazai helyzet
akkor kovetkezett be, arnikor a tu.dornany nemzetkoz fejlodese egyre
bovulo szerepekkel mhazta fel a korszerii gyephasznalat kerdeset. Az
evezredes takarmany-biztosito legel5 u, tartasitott szalastakarmdnyok)
szerep melle a 20. szazaci olyan fontos szerepeit ismerte fel a gyepeknek,
mint tern Otalaj-vedelem es —javitas, a termeszetes vizkeszletek
megarzese, a termeszetes vizfolyasok szennyezodeseinek rzerseklese, az
atmoszfera iiveghazhatast kivalt6 egyensuly -valtozasanak tompitasa, a
kornyezetre karos anyagok nehezfemek) terjedesenek lokalizalasa, az
egyre nagyobb erteket jeletrto biodiverzitas fenntartasa, a tarsadalom
fejlaUsevel egyiittiar6 jOleti funkciok (kornyezetszepite, tajalakitas,
relcreaciO szolgalata).
Miridez figy kOvetkezett be, hogy a termeszeti eroforrasok
hasznositasaban elenjáró agrargazdasag szamara a modern id5k
agrartudomanya ujfajta filozoilat fogalmazott meg. Ermek alappillerei a
fenntarthatosag es az ebbol kovetkezo multifunkcionalitas. Az uj
filozofianak koszonhethen az Europai Unio kozos agrarpolitikaja, kOzos
agrar- es videkfejlesztesi poiitikava alakul at agy, hogy a videkfejlesztes
sulya — a kOzossegi tamogat4sok felhasznalasat tekintve — belathat6 idon
belil meg fogja elozni a mezogazdasagi termelesi tamogatisokat. Ma mar
ott tartunk, hogy a terilieti rudornanyok oldaivizen uj tudornany, a
videkfejlesztes szaleteserol beszelhettink. Ha arra gondolunk, hogy az
urbanisztika onalle tudornaty, a rendkivill osszetett fogaimat jeient6
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videkfejlesztestol se m szabad elvitatni a szakrnai-tudomanyos
onailosagot.
Ha a yid& tarsaidalmi szerepet es fontossagit tortenelmi tavlatokban
vizsgaljuk, dgy a mezogazdasagi es nem mez5gazdasaQi termel5
funkeiokat (angol szohasznalatban primary industries) kell elsosorban
emliteni. A mai tarsadalom igenye azonban mar sok_kal osszetettebb
(okologiai es szocialis, kuIturalis funkciok is) a videkkel szemben.
Ahhoz, hogy ezeknek az igenyeknek a gyepek maradektalanul meg
tudjanak feleIni, szakszeriibb, ha gyepgazdalkodas helyett korszera
gyephasznalatral beszelank.

Videk, videkiseg, videkfejlesztes es gyephasznalat
A videk, videkiseg, videlfejlesztes fogalornk6ret ma mar szamos kutato a
tertileti tudomanyok egyik tudomanyanak tekinti. Ennek tartalmi
meghatarozasa korunk aktualitisai koze tartozik. A kozelmult
tudomanyos vizsgAladasaibol egybehangzOnak tekinthetjilk, bogy nagyon
osszetett es bonyolult fogalomkorrol van szo. A bonyoluhsagat jol
visszaadja a videk funkciairal alkotott europai velemeny (1). Ezek szerint
a videkinek mondott teriileteknek el kell latniuk kiemeikedeen fontos
gazdasagi funkciakat, melyen beltil az agrargazdasag szerepe
kiemeilcedo, de sdlya a modern tarsadalmakban csokkeni fog. A
fenntarthatosa2 elveinek egyre kifejezettebb ervenyestilese a termelesi
eroforTasok hasznalataban felertekeii a videki teraletek 6kolagiai
funkeioinak (kornyezet- es termeszetvedelem) fontossagat. A videk altal
kepviselt komplexitas utolso elemet az adja, hogy a videken taialhatO
kultartikteneti ertekek apolasa mellett a videknek szamos, a va•osi
tarsadalom Altai igenyelt szolgaltatast kell biztositani egyre bovala
rnertekben (fm. szociAlis-kulturalis funkciok).
A videki teruletek e hamias kiAldetesehez jOI illeszthetac a korszerii
q/ephasznalat celjai (I. abra).
A Debreceni Gyepgazdalkoddsi Iskola a gyepek rnezOgazdasagi
piotencialjanak tObb eirtizedes kutatasa mellett az utobbi evtizedben egyre
nagyobb figyeimet fordit a kornyezeti- es termeszetvedeIrni, valamint a
joleti gyephasznalat lehetosegeinek feitarasara. Ebb51 a mu/11(AM
most ket szeletet emellink ki, melyek a gyepek termeszetvedelemben es a
taialakitasban betoltatt szerepenek fontossag6.rol szOlnak.
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A videki terilletek funkeioinak es a gyephasznalat celjainak
illeszkedese
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Figure 1: Coupling functions of rural areas and targets of grassland uses
(1) functions of rural areas, (2) targets of grassland uses, (3) economical, (4) agricultural
production, (5) ecological, (6) environment and nature protection, (7) socio-cultural,
(8)arne pity

Gyepek a termeszetvedelemben
Az ezredforidulon a gyepek a termeszetvedelmi erintettsegii teriiletek
negyedet acitak. Ennei a szerepnel csaknern dupla fontossagil a
biodiverzitasban es a vedett noveny- es allatfajok fennmaradasaban
betedt5tt szerepe. A Voros Konyvben (1989) jellemzett fajok
elofordulasanak, elahelyeinek, taplalkozasanak es szaporodasanak
tanulmanyozasa soran ugyanis arra a kovetkeztetesre jutottunk, hogy
gyepes vegetaciOs igenyel a termeszetvedelmi figyelmet kapott fajok
45%-a (1. tethicizat), Ez felertekeli termeszetes gyepeinket nemzetkOzi,
elsosorban nyueat-europai osszehasonlitasban, es alapjat adja a videki
(falusi) turizmus rgivekvo jelentosega aganak, az okoturiLmusnak.

A gyepek tajkepi ertekei
Eppen a videkfejlesztes es a gyephasznalati lehetosegek kapcsolatat
vizsgalva a kozehmiltban szarnba vettilk a hazai gyepek tajkepi ertekeit
es tajalakito szerepet. Ebbed a munkabol (Nagy 2004) most a gyepek an.
beis8 illetve ktilso ertekmerait tekintjuk at.
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I. tablazat
flazank gyepteriiieteinek szerepe a termeszetyedelmi figyelmet*
kapott fajok fennmaradasaban

Megnevezés

G y e p es .
v e g etAciot
nem igeny16
ipenyFO fajok(2)
fajok(p__

ALLAT(3)

I. Gerinces(4)
9
33
1

3
36
3

44

42

esiga(11)
rova 12
Gerinctelen osszesen(13)_

8
133
141

95
95

ALLAT OSSZESEN (1+2)c14)
LLATFAJOK MEGOSZLA5A(15
NO VENY(I 6)
Zdrvatenno(17)

185
57%

137 •
43%

14
1

26

NOVENY OSSZESEN(19)
NOVENYFAJOIC MEGOSZLASA(20)
NOVENY+ALLAT OSSZESEN(21)

15
37%

NdithNY+A . LLAT MEGOSZLA SA(22)

55%

26
63%
163
45%

ernlos(5)
madar(6)
Iffillo(7)
keteItii(8)
Gerinces Oss?csq q(9)

2. Gerinctelena 0)

Harasztok(18)

200

* A VOrtis Konyvben (1989) jellanzett, meg fellelheta fajok

Table 1: The role of Hungarian grasslands in survival of species with nature reservation
interest
(1) species demanding grassy vegetation, (2) species not-demanding grassy vegetation,
(3)animal species, (4) vertebrates, (5) mammals, (6) birds, (7) reptiles, (8) amphibians, (9)
vertebrates in total, (10) invertebrates, (11) snails, (I 2) insects, (13) invertebrates in total,
(14) animals in total, (15) ratio (%) of animals, (16) plant species, (17) angiospermae, (18)
gymnospermae, (19) plants in total, (20) ratio (%) of plants. (21) plants + animals in total,
(22) ratio (%) of plants + animals
* species described in Red Book (1989) still existing in Hungary

gyepek belsd ertekmerdi

A taep szempontabol a gyep elso ertekmer6 tulajdonsaga a nyitottscig.
nyitonsag szempontjaboi a gyep a vizfelszinek Wan kovetkezik,
megebhve a szantofbldi ku1tar5k tobbseget, icalonoskepp pedig az erd5t.
A nyitottsag iranti vonzalom az ember szabadsagvagyanak a kifejethje,
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Nagy latativolsagot test lehetove, felfed tivoIabbi objekturnokat. A gyep
a nyitott vegetaciot igenylo fauna megtelepedesenek eltifeltetele.
KOzelebbrEd vizsgalva a nyitottsignak ellent mond a felszinfedettsege. A
gyep zart navenytakaroja a legtobb esetben teljes fedettseget ad a
talajnak. A fedettseg a .szezon foIyaman a hasznositastol illetve a
gyepallomany magassagatal fliggaen valtozhat.
A tajkep megiteldsben a termeszetes vagy may' fealletnel is fontos
szempont, a homogenitths vagy heterogenitas lehet a kovetkez6 gyeppel
kapcsolatos ertekmero. Nagy tavolsagb451 megitelve, a gyepeket homogen
tkkepalakito termeszetes felaleteknek nevezhetjuk. A homogenitas jut
kifejezesre a nagy tavolsagbal drzekelt novenyzet magassagaban, a
vegetacio szerkezeteben, szindben egyarant. A tavolsag csokkenesevel
azonban tapasztalhatjuk, hogy a homogenitas heterogenitasba csap at, egy
jot sikeralt foton vagy fest5i eletkepen jot feltaruI a gyep
valtozekonysaga a vegetacio szine, magassaga, vagy allomanysiirusege
tekinteteben egyarant.
A gyepnovenyzet magassaga — epp a nyitottsagbol eredoen — altalaban
elmarad a szantejldi kulturak, fZileg pedig az erdos vegetacio
magassagatOl. A gyepes tajhoz a kortudat is inkabb egy figynevezett apro
fives vegetaciOt tarsit. Latni kell azonban, hogy az okologiai
adottsagokt61 Rigel termeszetes gyeptarsulasok magassaga nagyon eltero
lehet. itt meg lehet fogalrnazni azt az altalanos tendenciat, hogy mine]
mostohabbak az okoiogiai viszonyok, annal ala.csonyabb gyeptarsuids
alakulhatott csak ki, illetve, hogy az okoIogiai viszonyok javulasa egyre
magasabb gyepes vegetici6 megtelepedeset tette lehetove, A sekdly
termoretegii koves-sziklas, illetve a nehez szikes talajok legfeljebb szilk
arasznyi novenymagassagatol gyepeinken akar masfel meteres
fiialtornanyt is taIalhatunk, pl. az tide fekvesii zoldpanttika dives reteken.
A gyepek tavoil zold szine altalanossagban az eletet, a termeszetet juttatja
a tajat szemle18 ember eszebe. A hazai gyepeink a zold szinskala igen
szdles valasztdkat reprezentaljak. A szin elenkseget tekintve a fako
zoldtol (tarackos tippan gyeptipus) a szarkes zold (sovany csenkesz
gyeptipus) es kekes zold (juh csenkeszes gyepek) szinamyalatokon
keresztal az tide zold (raj csenkesz gyeptipus) gyepekig. A tavoisag
elfedi a gyepek szingazdagsagat, az csak kozelebbi szemle16dessel
drzekelhet5. A zold szin arnyalatai niellett szindiverzitast hozhat a tajba.
Peldaul az egyes novenyi reszek eliitO szine (pl, az aranyzab aranylo
sarga bugaja, a magjat e[hullatott francia perje bugajanak sarga szine, a
veresnadrag es a sziki mezpazsit vorosia bugaja, stb., vagy a labon
elszaradt termes azott, lebamult szalmaja), illetve a ketszikii viragos
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gyepaikotok egy-egy folton nagyobb tOrnegben elofordul6 vi nes virk
,theNdi gYePekei2 a )1).7426 sziks6Ei vagy a sziki Oszirozsa
PoruPdia
kekes-lila foltjai, tide gyepeken a biborhere nagy tOmegben virit6 lila
viragai, a szikes hortobagyi gyepekre jellemzeP feher-sarga „kamina
folyam").
A novenyallornany, a vegetacio szerkezete tavolr61 nem itelheto meg csak
kozelebbrol. A nOvenyek es ritivenyi reszek zartsaga, siirasege, finomsaga
pozitiv kepzetet ad a szenalelo nek a tajrail. Ezen altalanos jel emzo rnellett
azonban fel kell ismerni a tajkepi ertekeknel azt is, hog y gyepeink
talajadottsaga p1. szikfoltok) mikro-topografiai vi .szonyai (pl.
szikpadkak, zsombekosok) igen valtozatosak, amely a gyepeink
fatazdagsdgdbarr, ezze) ee y- -z2to a prep Di5yny.i1ismati jvAnak
szerkezeteben is tikrozadnek. Ez a biolOgiai es szerkezeti diverzitas
sajatos erteke gyepeinknek, egyattal a gyepes magyar tajnak is.
A taj szempontjab61 fontos ertekmeronek ken emliteni a gYepek eseteben
az allanclascigot. Abban a szerencses helyzetben vagyunk, hogy gyepeink
zome felterrneszetes eredetiinek tekinthetep, sok esetberi evszazados
multtal. A taj vedelme szemPontjab61 a szantoval es bizonyos mertekig az
erdovel ellentetben a gyep tcrtenetrni tajertekek hordozaja (gondoljunk,
peidaul termeszervedelmi gyepeink multjara, vagy a kuiturtai
kategariaban vilagitprokseg minositest kapott hortobagyi hives sztyeppre).
Utols6 ertektnerokent a gyeP belsi5 rulajdonsagai kortil a mas termeszetes
tajeleinekkel vaki harmonizdlo wp esseget kell emliteni. A gyep jai
illeszkedik mind az ela (p1. erd8), mind az elettelen (ftlszini vizek,
sziklas kiketek) tajelernekhQz, de a tarsadalorn Altai megOrizni 6hajtott
termeszetet parositja az antropogen tiildhasznilati mOdokhoz is (pl.
tiltetvenyek sorkOz gyepesitese, az evente rnfiveit szantok szege]yeire
novenyzetd fives savok a biodiverzitas tarnogatasahoz). telpivgys
A gyepes terilletek kulso ertek meroi
Ezen ertakinerok kOZOtt neha ny of an szempontot emlitii k melyek a
gyep mint fontos tajformalial kulthra „befogado kepesseget" jeleniti meg.
A gyephez kapcsolod6 taj vizuatis ertekei kozott szolni kill a gyephez
kotod6 termeszetes allatvilagr6i es a gyepet hasznosite haziasitott
allatokr61. A gyep a korabban ernlitett nyitottsAga, sajatos
novenytarsulasai, esetenkeni csak a gyepeken megtaialh4to okoia giai
viszonyai reven predesztirlalt szamos lathato radar s emleps faj
elehelyekent. Ezek erdekese bbe teszik az ember szamara a tajat. Es meg
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ha a legtobb faj vedettsege foiytin ezeket az elohelyeket csak ktlOn
engedellyel lehet is latogatni, a gyepes taj ertekei kOzOtt kell ezeket
eniffteni.
gyep hazai viszonyaink kozott termeszetesnek nevezhet6 — vegetacio,
arnelyen he'll' a tarsadalom, a taj megiteloje a nil:1\7i tajelerneket dltalaban
nern szivesen latja. Ezert tiltakozik peldaul a. tajidegen acel szelkerekek, a
modem epitmenyek letesitese ellen termeszetes kornyezetbe, igy peldaul
gyepeken is. Ellenben eppen a tajhoz 1(60(16 hagyomanyok revel .' a
tarsadalom is elfogadja azokat a miivi tajelemeket, ameiyek a tortenelmi
id6k folyaman „hozzanottek" a gyepekhez. A korhu, tajba ilia targyakat,
eszkozOket, epftmenyeket igenyelne a gyepes taj. A genies kut, a
pasztorszallas, a kararn, a guggon ii16 nadfedel5 hodaly igen is resze a
hagyomanyos, magyar tkinak a gyepes pusztinak. Ezen rerfiferek 3d re's -ze
ma mar termeszetvedelmi oltaIom alatt all, a szakha.tosag allasfoglalasa
szi1kseges az elettelen tdrgyi elemek letesitesehez. lviegfigyeleseink
szerint a gyepes taj es felugyeloje a tenneszetvedelmi szakhatOsag annal
fogekonyabb ezekre a tajeletnekre, mine' inkabb termeszetes anyagokb61
(fa, valyog, nod, gyekeny, vessz6, stb.) keszainek, es mine]. kozelebb
allnak a hagyornanyos forrnavilaghoz, tajepiteszeti megolddsokhoz.
A legelo haziasitott allatfajok (szaiNasmarha, 16, juh, bivaly 7 series, lud)
hozzatartoznak a gyepes tajhoz. A gyepes okoszisztema fennmaradasa
egyenesen igenyli (tijabbati egyre inkabb igenyelne) a lee -elo allat
rendszeres jelenletet. Mindeakeppen erdekes szinfoitfaf a gyepes t4nafc a
gulyak, nyajak, menesek, kondak, faikak. Veltik teIjes c4ak a gyepek
tajerteke.
Vegezettl itt kell eralitern, hogy a gyepes 'Let -Week kiemelkedo
kulnirtorteneti fontossagfi tdieleme a pasztorember (Gencsi 2004, MakraMucsi 2004). Sajatos Oltoz&iik, eszkozeik (bot, tarisznya, sziir, suba,
pasztorkalap, ostor, bogracs) es segitoik (pasztorlartyak, hatas lovak vagy
szamarak) hozzatartoznak a hagyornanyos gyepes tajhoz_ Letszannik
visszaszorulasa, szakmajuk nepszerilseg vesztese, killOnosen nehez
eletmOdjuk nem kell, hogy kihalassal veszelyeztesse a pasztorsagot,
vegleg szegenyebbe tegye a magyar legas tajat.

A gyepes szakinestar, mint kulttirtorteneti ertek
Vegezetal a videkkel k4pcsolatos k -ulturalis ertekek kozott kell
emlitenunk azokat a szep s valtozatos szOkapcsolatokat, melyekkel a
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renclkivul sokszinii gyepes tajat oly szernleletesen kozvetiti a magyar
nyelv:

gy6r novenyzetu sziklas teralet, nyilt mezoseg, retseg, fives tettletek
(pl. lecsapolt), pusztai elohely, pusztai nyilt vegetaciojti
retekkel tarlcitott ligetes erdo, retekkel vaitakoza vines terCiletek,
gyepes szikesek (alfaldi), sziklagyep (meszka, dolomit, szaraz sekely
talajit), sziklaftives, erdOtlen termOhely, lapos-mocsaras siksag, kopar
gyepes hevoldal„ caves hegyoldal, rona, mez6.
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POTENTIAL ROLE OF GRASSLANDS IN RURAL
DEVELOPMENT
Summary
The present position of grassland use in Hungarian agriculture has
touched its historical bottom. The future seems not too promising in this
respect, but non-agricultural uses of grasslands predict remarkable future,
as means of rural development. Investigations on the connection between
functions of rural areas in Europe and targeted uses of grasslands for
production, environment and nature reservation, as well as for amenity
has revealed great potential for grassland use in rural development. Key
role of Hungarian grasslands in nature reservation is docutnentecl by the
rate (25%) of grassland areas in total nature reservation area This role
has also been confirmed by the high rate of protected species (45%)
which demand grassy vegeotion for their survival.

A thorough analysis of grassy ecosystems is aimed at identifying the key
values of grasslands in landscape development. Characteristics of
grasslands as openness, ground cover, its homogeneity or heterogeneity,
sward height, colour (shades and brightness) and its mixture, sward
structure, vegetation (ground cover) constancy, the ability of grassy
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vegetation to harmonize with natural or man-made landscape elements
are negotiated.
Natural and traditional constituents of grassland-made landscapes are also
evaluated. Wild animals (birds, mammals) domesticated grazing animals
(cattle, sheep, horse, goat, pig, goose) are considered as belongings to the
grassy landscapes. Some antropogen landscape elements (sweep-pole
well, ancient style stables, etc.) also suit to the historical Hungarian
steppe landscape. Flocks of sheep, herds of cattle, grazing studs and the
herdsmen (shepherds, cowboys, cattle herds, etc.) are internal elements of
the grassy landscape. Recent times their curiosity and attractivety may be
the driving force for rural tourism.
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