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Felszaraz gyepek
A gyepek folent lagy szard novenyeldAlszeryezodo kozossegek, amelyek
vizellatottsaga kiilonbozo. Ezt j61 jelzik a benntik el6fordu16, elter6
nyti fajok, Hazai gyepeinknek alapvet6en ket hpusa van. A szaraz gyep
(amilyen a szilda- es homokpusztagyep, valamint a sztyepretek tobbsege)
es az fide gyep (peldjul az fide es kekperjes lapret, mocsarret, hegyi ret).
Az orszag domb- es hegyvidekein felszaraz gyepekkel is talatkozhatank. Ezek fajainak egy resze mas gyeptipusokban is fellelhet6. Nagyon
val6szindnek latszik, hogy ezek az egykori erd6 utoiso hIrmond61,
amelyek beilleszkedesUkkel ktilonleges karaktert adnak az uj gyepkozossegeknek.
A felszaraz gyepek uralkodo pizsitffivei nem szalas levelu, szarazsagtfiro fajok (peldaul csenkeszek), hanem szelesebb levellemegi pazsitfafajok, amilyen a sudar rozsnok es a tollas szalicaperje Ez a novenyzeti tipus
Nyugat-Eurapaban — az atlantikus eghajlat miatt — nagyobb kiterjedesii,
mint nalunk. Hazankban a Dunanhilon jellemzobb a felszaraz gyepek
el6fordulasa, mint az orszag keleti reszen. Bar az utobbi evekben e kozossegeket szakembereink egyre behatobban tanulmanyozzak, tarsulastani
szempontb61 akadnak meg „feller foltok".
Az egyik gyakori felszaraz gyeptarsulas „nevado" nOverlye — a mar
emlftett tollas szalkaperje mellett — a nagy pacsirtaili. E legnagyobb virago
hazai pacsirtaldfajunk viragzo peldanyaival maj -ust61 szepternberig
kozhatunk Arasznyi maps, fela116 szard, evel6 noveny, viragai 1,2-1,5
centimeter hosszdak, elenk, sotet rOzsasziriiiek vagy nagy ritkan feherek.
A budai imola meteres magassagUra megnov6, felalla, eligaz6 5zinl,
evelo faj. Levelei melyen osztottak, erdes tapintasnak. A feszkek hosszU
kocsanyokon fejladnek, a feszekary 15-25 millimeter atmerojil. A belso
teszekpikkelyek fuggeleke hartyas, feheres, feny16, sokszor rojtosan
hasadt. Viragai csbvesek, vbroseslila szinfiek.
A felszaraz gyepekben is megjelenik a vajszina ordogszem. Majustol
oktOberig nyflo sargasfeher viragai lapos, 1-3 centimeteres viragzatban
nyilnak. A parta oteimpaj ► i, a szels6 viragok sugarzok. Az ebfo)to miige juniustol oktoberig ny116 apro, feher, halYany rozsaszin vagy vilagogila
negytagu viragai laza, szartetozo alenlyakben nybak. Szaraz es felszaraz
gyepek valtozatos megjelenesti, gyakori szubmediterran faja.
A felszaraz gyepek Nyugat-Europaban az orchideakban leggazdagabb termobelyek koze tartoznak, Hazankban ktilonosen a Dun6nt-tilon — ilyen tarsulasokban el peldaul az el5helyekben alig valogato
vitezkosbor, a ritkabb fajok kaziil pedig a sallanpiragok vagy a bang&
egy-egy kepvisel6je. Az utobbiak kortil a ket legkesobben vir5gza szarvasbangO es rnehbangO tObbfele term6helyen felbukkanhat, Az elObbi mezajkanak a ket oldalso karejan viselt hosszii, szarvszerii fiiggelekeiral kapta
a nevet.
A mehbango a nemzetseg tobbi fajat61 elteroen onmegporzO. Nemreg
meg a legritkabb bangokent tartottuk szarrion, de az utobbi evekben az
orszag szamos terdleten, reszben felszaraz gyepekb61 keriiltek el6 nepessegei (populacioi). A nem kevesbe markarts megjelenesh bibor sallangvirag
jellegzetessege az er6sen megnyillt, melyen haromkareju, sokszor csavarodytt mezajak, amelyrol a nevet is nyertc. Az akir 10 centimeter hosszitsagot is e1er6 mezajak a bimbOban gyaluforgacs modjara tekeredik fel,
majd a virag felpattandsakor lassan kicsavarodik. Altalaban junius-julius
fordulojan kezd viritani.
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