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A terseg terillethasznalatiban jelentkezii valtoLisok kovettek az orszigos es
megyei medosulasokat, ami a szinto- es gyepterfiletek foiyamatos esOkkeneseben
fejez5dik ki* Ugyanakkor a SzigetkazAban az egyes terfileti egYsegek terillethasznaiata eliterd-en alakult.
A SzigetkOz hidrologiai, biolagiai, talaptani adottsfigainak tauuknanyothsa
raviligit arra, bogy a tij termeszetl adottsagai kedveznek a gyepre alapozott
termek eloillitasnak. A gyeptertiletek tovibba lehetoseget nyiljtanak ujszerii
felliasznalisra is, hozzajarulva a fenntarthat6, karnyezettudatos, tajfenntart6
meztigazdalkodas megteremtesehez. A vizsgalatok eredmenyeibe a gyepmilveies
formajat, a legeltetendO allatfai iginycit es tartismadjat, a gyertgazdalkodas
formajfit, a tidegysig rehabilitacios, mezogazdasag- es tersegfejlesztesi tervezeteit felhasznalva elkeszillt a kOzep-szigetkrai gyepteriiletek (allati termek eloallilasban es eloallitassal tiirteno) hasz-nositasinak modellje.
BEVEZETES
A gyepterille-tek jelentOsege — a tu.
domarty fejlEldesevel, a tarsadalom vidokkel szemben tamasztott igenyeinek
valtozasival felertekelodik. Napjainkra
szereprilk kibevul, a takarmanyozis mellett eloterbe kerul a tenneitalaj vGielme
es javitioa, a termeszetes vizkeszletek
megorzese, a komyezetre !cams anyagok
terjeclesenek lokalizalasa, az atmoszfera
liveghazhatast egyensillyanak
tompitasa, az egyre nagyobb erteket
kepvise11.5 biodiverzias fenntanttsa„ a tarsadnimi joleti funkciok, egemegagy,
gyou es faszernovenyek, kellemes
kornyezet, sport (Fe/to/di — Ardbrcidi
Sinks, 2005).
-

—

A Rives terilleteken folytatott gazdalkodas hat6konysaggt Kelemen (1997) ki
bOviti ma!, hogy az ttrutennelds es a
gyepteraleten fenntarthato gazdalkodis
folytatitsa mellett tenneszetvddeinai
funkciok is erveilyesithetok. TObbek ki5zott kiemeli a termeszetes/termeszetkOzeli Elapotok meg5rzeset, a lerona.sok elkeriiles6t, a degradalt
tereletek feljavitasat vau eredeti
tok visszaallitasat, illetve a termeszetvedelmi cal gyepkezelest
(Move= (2006) progaozisa azonban
arra is ramutat, bogy „az adott feltetelek
mellett a gyepek allapataban, gazdasfigi
hasznot bozo h.a.sznositksi mertekben
nem lathat6ak a pozitiv valtozas jelei.
Legalabb 700-750 ezer hak gyeptertleten

Gazdalkodas 51. evfolyam 4. sum
sem egyeni, sem pedig tirsadalmi trektermeles nem fog folyni."
Vizsgalataimban ket cat fogalmaztam meg: &Rent feltarni a SzigetkOzben a gyepteruletek foldrajzi elhelyezkedesert, kimutatni rnegoszlasukat es aranyukat a ters6g muvelesi agaiban.
sodsorban — a vizsgtlati eredrnenyekre
alapozva — javaslatok kidolgozasa a
me,glevo gyepteruletek hasmositAsdra.
Tovabbi ceiom volt a terseg tertilethasznalataban jelentkezo altalanos es sayttsagos irinyvonalak feltiritsa.
A vizsgalati mint& adatbizisat a
Szigetkoz taji ertekeire, a terulethasznalati jellemzoinek (1895-1992) megismeresere it yuld, Ferenczy es munkttarsai
Altai 1996-ban elvegzett kutatasok eredmenyei, a gyori MTA Regioncgis Kutato
Kozpont (NYUTI: 2003) Altai 1999-ben
es 2000-ben mepalesitott vizsgalatok
adatai, a KSFI Gyar-lvloson-Sopron Megye Statisztikai Evkonyvek kiadvonyai,
a PHARE 2002 „Helyi kezdemenyez6sen
alap-ulj kbrnyezet es termeszetvea relem a
szlovak-magyar hatch menter" program
kereMben, „Kozos Szlovak—Magyar
Nemzeti Park kialakitasemak megva16sithatosagi ganulmanyzinak feljegyzesei
es adatai, valamint a Szigetkta hidro16giai, biologiai, talajtani adottAgait ertekelS dokumentAci6k vizsgalata es a teinAban kompetens tersegi szakemberekkel keszitett szemelyes, celzott interjuk
jelentettek.
A rendszerezett adatok elemz6set es
feldolgozasit statisztikai madszerekkel
vegeztem el. A teralethasznalati jellemzoket, a mezogazda.sagi miivelesi agak
valtozasait, valamint azok eurnashoz
viszonyitott aranyait es teraieti eloszlasukat jellemz6 adatokat megoszlasi viszonyszamokkal ertekeitetn. A viszonyszarnok olyan egynemC adatokb61 keriiltek kiszamitasra, rnelyek azonos mertekegysegilek, csak idi5beni esivagy terDleti
ismervek alapjan tertek el egyrnisti51.
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A vizsgalt mintakon beltil a rniivelesi
agak valtozekonysiginak kimutatasihoz
az egyes rnuvelesi agak szor6sat (negyzetes atlageltereset) es az abbOl szin -naztatott variacios koefficienst szamitottarn
Id. A varigcios koefficienst (sz6r6dasi
egyatthatot) szazalekosan kifejezve a
gazdasagi gyakorlatban a valtozekonysigot az alabbiak szerint minosithetjilk
- 0-10% alland6sagot (homogenitas);
- 10-20% ktizepes valtozekonysagor,
- 20-30% ereps valtozekonysagot;
- 30% feletti szelsOseges ingadozast
fejez Id.
(A ki.11Onbt5zr) mertekl valtozekonysag oka rendszerint abban van, hogy heterogen a vizsgilt sokasag_)
A VIZSGALAT EREDIVIENYEI

, tAsvanyr#6, liedervq, DarnAzseii,
Icsbodak, Dunaremete, Lilt terillethaszialatra vonatkoz6 adatainak
vizsgalata rendkiv(il fonto, inert a rack
es legelak „m221t ja is jelene elvalaszthatatlan az allattenyesztes varhaM fejleraleseta". Tovabba azok nagyobb aranyti
terrnelesbe vonasa a gazdalkodas
extenzifikalasanak lehetseges iranyakent
jelenhet meg.
A Nemzeti AgrarkOrnyezetvidelmi
Program (NP ) uephasznositisi celprogramja anyagilag is erdekeltte teszi a
gazdalkod6t a gyephasznalati e1oir6sok
betartasaba.n. A program a gyepeket vedeltni szempontb61 of fOtipusba soroija
(mikes, dumb- es hegyvideki, homoki
gyepek, valamint retgazdklkoclits es fas
legelok). A gyephasznosit6si horizontalis
program roszben a megleva ertekes gyepek — mint ltves el6belyek megarzeset, reszben a szanto mvelesi agbol kikeralo gyenge rainosegil terulet visszagyepesiteset szolgalja. A gyepgazdalkodasra a jdvaben a legnagyobb hatast a
NAKP, illetve folytatttsa gyakorolhatja a
timogatasi rendszeren keresztill.
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A Szigetkozben a mtivelesi agankent a tersegben a szantok magas aranya volt
vain megoszlas nern ter el jelentOsen az es napjainkban is az a meghataroz6.
orszagos es megyei tendenciatol, vagyis (Lisd: 1. Abra.)
1. Ora
A SzigetkOz terrilethasznaktaban bek6vetkezett valtozlisok (1895, 1992, 2000)

Forreis: Fereaczy et al., 1996 es sajat szerkesztes

A szigetkiiii tersegben a szanto teralete — a megyei atlaghoz hasonlOan az
atlagos 60%-os aranyr61 55%-ra csokkent a vizsgalt idaszakban. A ret
ag aranyat vizsgalva elmondhat6,
hogy atlagosan 7%-r61 2,6%-ra esett
vissza, a legelo muvelesi ag aranya 12%r61 0,9%-ra fogyatkozott. A erdak teraleti aranya 10% ken-111i eraral I9,6%-ra
nOvekedett. A tersegben a maveles aka
kivont terilletek aranya a tObb mint 100
ev alatt megduplitz6dott, azaz 10%-r61
klagosan 20%-ra ernclkedett.
A Szigetkbzben minden oiyan
ahol nem kell szamolni az icl6szakos
belvizveszAllyel, szantOthidi mtiveles
alatt HI. A vetesszerkezet egyoldahl —
haigyornanyos gazclasagi nrivenytke a idszerep annak ellenere, bogy a termeszeti adottsagoknak, az antozesi lehato-

segekrkek ktiszonhetoen a novenyek szeles kOre termeszthet6 a tersegben. Az
idOsza.kosan nedves, fakad6viziel veszeiyeztetert teraletfoltok vagy gyepek,
vagy vizt-ara-vizkedvelo fafajokkai
hasznosftott erdok. A Erkegye szantotertilettnek mintegy 20%-a a sztgetkozi kistersgben
ami idzi a mezOgazdaLkodits tersegi fontossigat.
A Szigetkbz tajegysdgen Milli talilethasznalati killiinbazOsdgek kinnrcatisahoz a Gy5ri MTA Regions lis Kutato
Kb:7,pm' PiniE, 2003) altal 2000 ben
vegzett felmereseket hasznaltam. A
vizsgalatokban megallapitortam, hogy a
Szigetk6z egyes reszeiztek 10zepSzigetkoz, Felso-Szigetkoz, AlsoSzigetktz mezegazdasigi foldhasmitLatiban jelentas kalt5nbs6gek figyethetok
meg. E.zt taniasztja ala a szant.6, ret, lege-
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16 es milveles a161 kivont teraletek negyzetes itla.geltereseb61 (szorasb61) szamitott variaciOs koefficiens (1. alazat),
arnely az egyes muveldsi agak teraletegysegeakenti valtozekonysagat mutatja.
Az ertekek joval 30% feletti etteket kepviselnek, vagyis a Szigetkoz egysegen

bell a milvelesi agak teraleti egysegenkent szelsaseges-en ingadomaki rendkiviil

A gyepteraletek szAzal4kos aranyat tovabb vizsgalva kiniutathat6, bogy azok a
legnagyobb arannyal a KiVep szigetkozi
tfi.zsegben fordulnak elo. (Lasd: 2. abra.)
-

1. tiblazat
Variacies koefficiens aSzigetkoz kulonboz terdletein
M. e.: %

Tertileti egyseg

Szintd

'Zit

Kdztp-Szigatkoz

61,22
160,40

171,26
206,09

Legelo

'dunks alel
kivont terfilet

61,22

105,70

144,94

166,97

177,10
81,36
92,38
_ Al s6-Szigetkoz _
Forras: a uori NITA RICH NYUT1 2003 adataibOl sajit szemitAs

147,09

FeLso-Szi eticaz

,

2. abra
A Szigetkoz egyes tertiletein a ret s legeld megoszlisgnak szazalekos aranya, 2000

Forras: a gyari MTA RICK NYUTI 2003 aclataibol sajat szerkesztes

A tovabbiakban vizsgaltam a kortszigetkozi teleptilesek fobb =Welds' agaiflak terateti nagysdigat es azok megoszlisat
az bsszes szigetkOzi, a megyei es az orszigos inezagazdasagi teralethez viszonyltva,
majd a .statisztikai solcasag let vagy tObb
reszadatanak camas kozOtti aranyat is ki-

fejeztem a koordirtaciOs vicurzysztimmal l
(2.tabliz),mujhogyavizslt
tdrsOgben I ha sztintora mennyi legelo, ret
es maveles alt51 kivont teralet jut

14m.licillu vi~02.101 Chi)

RA (b.) v614/

)wef Ntrom La
Szlist60")

(6)
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2. tAblitzat
1 ha-ra jut6 htilonboza muvelesr terulet argnya
Teriileti egysogek
6
Asvan
DarnOzseli
Dunaremete
}-16.dervar
Kisbodak
•i

POski
kozi -szi etiOzi Ma
elso--szi eilcozi at1aa
als6-5zigerkbzi &lag
Szi etkoz
or-Moson-So ron me. e
Fornis: saytt vizsgalatok

Ret
0,1499
0,1610
0,0445
0,0044
0,1290
0,0490
0,0f55
0,0787
0,0160
0,0640
0,0335
0,06%

Szernleletesebb, ha az eredmelayt 100
ha-ra vonatkortatjuk, Igy kimutathato,
hogy 100 ha szaritora vetitett ret ilagysaga AsvanyrAro (atlagosan 1 ha),
DarnOzseli (16 ha) es Kisbodak (13 ha)
egesz
k6rnyeken a Jegnagyobb, mely
SzigetkozhOz (3,35 ha) viszonyitva is
kedvez6nek rnondhato.
Leger tekinteteben j6val szerdnyebb
ertekeket kaptunk, itt AsvAnyrarot (2,5
ha), HedervArt (5,3 ha) es PLiskit (6,3 ha)
emelhetjtik ki, a szigetkozi atlag legeloterdlet 1,15 ha volt A mtiveles 861 kivont terfileteket vizsgalva az ertekek a 313 ha kOzOtti kategariaba sorolhatOk be.
(A szigetkOzi atlaghoz 15,77 hai hasoniaan alakultak.)
A gyepterWetek fOldrajzi elhelyezkeciesenek, megos2Jasanak kiroutatisai
vetoen a SZJE Tajtervezesi es Terfdetfejksztesi Tanszek Altai 2000-ben k.szitett,
a terseg egyedi driekeinek hasznositisit
ertekeio terkepeit tanulmanyortata at amelyekben a szerz6k reszletesell kidolgozott tervekkel, a SzigetkOzt ovezetekre
es teralethasznalati kategorizikra bonrasaval tar* fel a terseg ha.sznosithatosavinak sokszinuseget -, es tobbek kozOtt
ennek alapjan tettem javaslatot a gyepte-

Koordinici6s viszon ;thm tl a
Le el6
Mriveles i 161 kivont
0,0253
0,133 0
0,0028
0,0610
0,0300
0,0165
0,0540
0,0840
0 ,0918
0
0,0650
0,0128
(1,06305
04530
0,0739
0,0248
0.0105
0,0825
0,0212
0,0458
0,0577
0,0116
0,0250
0,1104

riiletek njszera hasznositksara (3. abra).
A Szigetkaz egyedi tajertekeinek meg6rzeset szolgA16 tervezetet alapul veve javasolhatd a vizsgait teitpulesek kozQI
Asvanyraro, Puski, Kisbodak
ken es texsegaben az erdo-mez6 megoszlas es a rack fenntartam, Darnozselin

es

Asvanyraron a kisparcellas rnavelds
megorzese, a mez6v4diS erdesav ApolAsa,

fasor telepitese, a tortenelmi lovaglout
ferintartasa, Az egyedi tajdrteket jelento
rdtek inegorzesevel es hasznositAsaval
megteremthet6 a legelare alapozott allati
term& eloallitas es ez4ltal a tersegre jellemzo, egyedi tajjellegG allati term&
eloallitasa, a hozza kapcsolhato lehet6seggel (lovas turizrnus, tnintafarmok, a
farmok, a tartott allatok latogatisa, ezalla] szerepet vallalhatnak a diakok kOrnyezettudatos oktatasabat, nyari taborokkal stb.) a hagyomanyos ertelemben
vett allati termekek mellett az Oat termek mint szoigaitatas is rhegielenheine a
tersegben. A terilletre j61 tnegtervezett es
vegrehajtatt gyephasznalatot kOvetaen
kbevetei keletkezhet (teriiletalapt Limogatas, az eloalliton piackpes hrls es tei
naveli a turisztikai erteket stb,).
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3. abra
A kozep-szigetkdzi gyepteriiletek ajszeril hasznositisinak modellje
Szigetkazi gyepteraletek
Nedves lip es moesarretek
Ode gyepek
i.=>
1
Mezofita
Mezohigrotita
Hidrologiai gyeptipus
1 A talaj perusarfograt evi
66 CO
itlagos viztelitettsege (%)
Kiszirado kekpetjes 16pretek, Meszes talajti kekperjes
Alfoldi gyornos fide
laprit, Alfbldi mocsarret,
Okoiogiai adottsigni,
J
gyepek
Eesetpazsitos mocsarret,
gyep-fekves tipusok
Csenkeszes nedves ka.szaloret, S6dbtizas rnocsarret
Eresezpizsit
Eesetpazsit
Red csenkesz
Reti csenkesz
Karesil perje
KaresA perje
•,. (Fobb) •yepalkot4k
Puharozsnok
Puharozsnok
Csomas ebir
Csomos ebir
Varhato szarazanyag ter2,0-4,0
5
mks (t/ha)
Felhagyott gyep, Degrada- Felhagyott gyep, DegradaMfivelesi-gazdAlkodasi il16dott gyep, Kas7A16
lodott gyep, Kaszalo
lapot
-111-1111Hasznositisi javaslat
(Leke16), kasz,116
Legelt5, kaszalo, rit
Hasznositis szorint
Osgyepek
Osuepek hasznositisa,
ha.sznositasa,
Gyeptelepitis teeknologiaOj gyepek telepitese, (yeUj gyepek telepit6se, Wetetja szerint
tetlen) szantOk gyepesitese
len) mint& gyepesitese
Okologiai
alapfl organikus Okologiai alapii organikus
•yeptermesztes modszere
vagy bio gyepgazdalkodAs vagy biLgyepgazdidkodas
szerint
.=:›
Felintenziv gazaikodas
Filintenziv ga.zdaIkodas
Riforditis szerint
Tejhasznu is husmarha,
Juh, navendek marha (esetjuh, 16 (esetleg, keeske, biHasznosithato Allat szerint *4>
leg keeske)
val )
A gyepteriileteken tartott, tenyesztett allatokhoz, az eldallitott ailati termekekbez
ka csolbsdo leheti5segek (szolgaltatasok)
Mintafarmok, bemutato gazdasagok
Gazdasig
Gyomas arterek karbantarisa, gyomirtitsa
TAjjellegu termikek ertdkesitese
Kereskedeiern
Tersegi termdkek boltliWzatanak erositese
Kornyezettudatos oktatashan, nevelisben szerepvallalis, OhoOktatis
rok szervez65e a farmok kOr6
Turisztikai eelpontkdnt feltantetni {loves, kerekparos, falusi tuTurizmus
rinnus)
Forrea: sajat vizsgalatok
Gyepek jelietnthi

ao-loo

o
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