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A GYEPHASZNALAT ES VIDEKFEJLESZTES oSSZEFiiGGESEI
Nagy G eza
Summary

The principle of sustainability has brought into the mainstream of interest the multiple
use of grasslands.
The European approach of rural development can expect the multiple use of grasslands
in some ways. The present ratio of grasslands in land use may increase by using
grassland to raise fertility of degraded croplands, introducing the new term "sustaining
grassland use",
Grasslands as land use systems show very diversified picture on a national scale. Their
regional distribution is different as regards their proportion in land use and average
size offieleLF Grasslands have great potential for multiple use, agricultural and amenity.
The overall agricultural decline in economy reduced the role of grasslands in forage
production,
From the point of multifunctional, integrated rural development the ecological role of
grasslands is a great potential. Nature conservation value of the Hungarian naturW
grassland is high providing habitats of many protected plant and animal species. 163
from the 363 plant and animal species, described in the Red Book need grassland
vegetation in Hungary_
Although cultural heritage of grassland management is recently on the verge of
extinction, in some rural areas (e.g. National Parks) the tradition ofpastoralism may
get a great attraction for ruraltourism.
Bevezetes
A gyepek hasznalatAnak modjat a tarsadalmi elvarasok hatiirozzal meg. A tortenelem
folyarnan a gyepektiil eloszor a hazi- es vadallatok igonyenek kielegiteset
vartak el. Kest bb megfogalmazodott az is, bogy a lekaszalt gyep, elsosorban szenakent,
a legeltetesi idaszakon kival is Iassa el az ailatallomarlyt. A XX. szazad azonban ennei
sokkal tobbiranyt szerepet. ismerte tel a gyepeknek. A gyep kiernelkedoen fontos a
termotalaj vedelmeben a viz- es szelerazio ellen. Minden m as kulttiranel jobban kepes
javitani a tataj szerkezetet es termekenyseget. A sure gyepialomany lassitja a
vizelfolyast, igy megorzi a temeszetes vizkeszletet, es rnersekli a tenneszetes
z fo lyasok szennyczodeset. Kiemelkedden fonts s szerepe van az elovilig
soksziniise:g.enek inegOvkisaban. NOvenyallomanya sok vedett novenyfajt tartalmazhat,
es mint nyitott vegetacia tipus, sok allatfajnak kind' eliThelyet. Az epitett kornyezet
korill puffer zonakent lokalizalja a kOrnyezetre karos anyagok terjedeset (pl. ipari vagy
kOzlekedesi eredeta kornyezetszennyezes). Telepaleseken bell a parkositis revers
hozzajhul a lakOkOrnyezet szepitesthez, sportoli.sra alkalmas terUleteken kellemesebbe
teszi a kikapesol6dast.
A videk as vid6kfejlesztes a XX. szazad utolso evtizedeben keriiit a gazdasag- es
tarsadalompolitikak homlokterthe. Az Europai Unioban hasznalatos fogalmi
megkozelites szerint videknek nevezheto minden olyan tertilet vagy nagyobb Wrs6g,
ahol dominal a mezogazdasagi tevekenyseg, jellemz6 a told felfilet (erdo, rdt, legelo,
szautO, gyiimOlcsos), a telepOles szerkezetet tekintve a terseg aprOfalvas, alacsony a
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beepitettseg es az ei6z6ekbol kovetkez6en viszonylag kicsi a nepsdrilseg. .A videk
fejlesztese ugyanakkor olyan szerteagaz6 tevekerlyseg, amely gazdasagi, szociokuinVaiis es okoiogiai folyamatokat es csefekveseket iranyit, Ezek eelja a videken 616
lakossag jOvedcletnviszonyainak es etetkarultnenyeinek javMsa, a ternieszeti
craforrasok vedelme, a kornyezet es a taj megOrzese, a kulraralis ertekek es
hagyomanyok apolasa illetve fenntartasa.
A gazdasagilag fejlettebb orszagokban rnara kftionbs erlekkeut kezelik a videket, es
a Videki Tersegek Europai Kandla szellemeben az alabbi funkciokkal ruhkiz&k
- Gazdaseigi funkciOk: kietnelten a mezogazdasitg, az erdagazdalkodas es a
halaszat. A megfijult termoszeti eraforr6sok, energiahordozok
ferintart6 hasznositasa. Az elOzeieket segito feldolgozas, kereskedelem es
szolgaltatis. A foglalkortatast javit6 gazdasagi diverzifikacio, a videken
folytathato nem ruezegazdasagi tevekenysegek.
- okoklgiai funkciOk: az egeszseges elethez szijksege kOrnyezeii feltetelek
(fold, viz, levego) vedelme. A taj sokszinusegeriek, videki jellegenek
megorzese. A biolOgiai sokszinilseg, a biodiverzitas fenntartasa, vagy
rehabilite.ciOja,, Az, eliShely--vedelevn es rekonstnakciO, osszess&geben az
cikolOgiai rendszerek vedelme.
- Tarsadczinti (kozossegi) es ktaturtilis funkcijk: az evszazadok sorin kialakuit
videki eletfonnahoz .. kotiid6 ko zossegi 6s kulturali5 ertekek Inego'rzese,
fenatartica, apolasa- Ossztarsadalmi elvaras az uybaui:Litt lzkcpWig. szioat'am
pihenesi, kikapcsolOditsi es rekreaciOs lehetosegek biztositasa.
A tovabbiakban azt vizsgaljuk, hogy a gyephasznalat mai sajatossagai hogyan
igazolinalc a videk EU-konform megitelesehez. A fentieknek megfeleli5en a doIgozatban
vizsgaljuk a gyepek fOldhasznafatban betbltott szerekt, tovabba a gyepgazdilkodas mai
helyzetet es lehetasegeit a videkfejlesztes snmpontjabOl. Nevezetesen a gyepek
gazdasagi szereperOl, Okologiai funkcjoir61 es a gyephasznalat tarsadaimi-kulturalis
Osszefuggeseir61 lest 32.6,
A gyepteriiletek szerepe a Fildhasznalatban es a videkfejlesztisben
A videkfejleszt6s deimiciOjabOl egyertelmeien kOvetkezik, hogy a gyep tipikusan a
vidtkre eilemzfl thiclha.sznAlati mod. Szarepet a fdiallas2silatban az 6kolagiai
adottsagok befolyisoljak, de — hazai viszonyaink alapjan is mondhatjuk — a
gazdasdgpolitika batarozza meg.
Napjainkig hazaakban figy tekintettunk a gyepekre, mint a szantA5fOldi TM:welds
novelesenek tartai6ktertileteire. Egy ma az monclhatO el, bogy bazankban a gyepek
szerepe sokkal kisebb a terrni5fOld hasznalatban, mint EurOpa barmely orszagabab,
beleertve a kozvtlen szomsz6dos orszagokat is. Magyarorszagon ma 1.148 ezer ha
gyep talathatb, arnely a mezagazdasagi teruletnek 18,5%-át, a termi5terilletnek 14,3%-at,

az orszag osszes terdIetenek 12,3%-at adja.
A teriliet- es Odekfejlesztesben a regionalitas az egyik igen fontos alapelv, exert
erdenies megvizsgalni, hogy a gyep mil yen szerepet jatszik hazank regioinak
tablazat). A. regioniths killOnb5egek szembeOtlifiek. Az atlaghoz
foldhasznaiataban
kepest kevesbe „gyepestilt" az orszag kOzeps6 es nvugati fete, Eszak- es KeletMagyarorstiv,m1 azonhan arbyaitya..n az miap al tab gyepterbletet taralunk.
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A videki t6j jelleget nemcsak a fOldhaszndiat mOdja, hanem a fOldhasznalati modok
valtozekonysaga is befolyasolja, Ez alapjan erdemes vizsgni a gyepterilletek
tagoitsagat. Negyedszazados szakrnai megfigyeleseink szerirtt e tekintetben hatfirozott
kuloubsegek figyelhetok meg az orszag killOnbazo videkei kCizott (NAG Y-PETC) 1997),
A bullamos felszinu Dunantnlon inkabb a kisebb gyepteruletek a jeilernznek, as
foldbasznalati modokkal egyutt (erdO, szant6) ez tagoltabb es valtoukonyabb videki
tajat mutat. A hegyvidekeken mar gyakrabban talalkozunk nagyobb OsszefUggo
gYepteruletekkel, ki11OnOsen a neni erdositett domboklalakon. Erneilett azonban tab
apro gyepteralet is van, f51eg a volgyek keskeny vonulataiban. Az 41f01di regiOkban
jellemzbek a nagy kiterjedesti gyepteraletek, ainelyek a Hortobagyi es a Kiskunsagi
Nemzeti Park teruleten afar tObb tiZezer hektaros Osszefugg6 tombot alkotnak.
Talan nern lehet veletlen, bogy a tdrsadalmi veletneny azokat a videki Eertileteket
tartj a kevesbe fejlett vagy elmaracit regioknak (Eszaki-kozephegyseg, Alfold), ahol a
gyepek reszesedese a fOldhasznalatbal atlagon
Hazankban meg nem kell6en tudatosult az, hogy a gyep mi1yen sokoldala funkeiot
tolt be a videki tai formalasaban. A kOzvetlen mezogazdasagi haznositasn retek,
legelok e kaszalok inellett a gyep megtalalhat6 a esatornak tOltewin, a gatak es
autopalyak rersain, a vizfoly4sok es iitszegelyek inenten, a zart katonai
gyakorlotereken, a mezogazdasagi es sportrepillogepek 1esza11Opaly4in, a varhatoan
szaporod6 golfpalyakon, a piheniSerdok setala iitvonalain es piliento,6 tisztasain. A
videki telepaleseken az 616 kOrnyezet szepiteseben es a kikapesolodasban fontos
szerepak van a diszpanitoknak s a sportgyepeknek. A nernzetkiizi tendencidk azt
mutatiak, hog} a gazdasag fejledesevel ere gibbet aldoznak az orszagok a
akezagazdasagi cell gyepek kultut allapotban tartasara, es a nem mezogazdasagi cel -U
gyepterilletek letesites6re es iipoltisara. (NAGY 1992, JANOWSZKY 1993)). Erre
videklejlesztes kapcsan hazankban is fel kell kesztilni.
A gyepek aranya 4 foldhasznalatban regiokent - 1997

I. tablazat

Regis
Kbzep-Magyarorszag
KOz6p-Dunantiii
Nyugat-Dunanttil
Del -Duna') till
Eszak-Magyarorszkg
Eszak-Alfold

Os szeseni:414g
Fortis: M agyarorszag

Gyepterillet
1000 ha
63,8

119,9
117,1
122,5
211,7
263,9
249,2

1148,1

Gyep a
mezogaidasigi
Urine
% .6ban
15,1
17,3

17,1
14,1
26,9
19,7
17,8
18,5
Budapest, 1999,

Gyep
termaterillet
% -fiban

Gyep
az osszterfilet
% -aban

11,2.

,6
11,4
10,0
9,0
15,9
14,5
13,5
1.2,3

13.7
11,4
10,2
17,9
2/,4
15 ,3
14,3

2.5

A gyepterilletek gazdasigi szerepe

A videk gazdasagi funkciajilhoz kap-csolod va vizsgalandO a gyepteriiietek
nemzetgazdasagban betoltott szerepe. Ennek kereteben megnezzuk, !logy a gyepek
milyen Trienekben jirulnak hozzil a gazclasiig teljesItinenyehez, milyen
inezagazdasagban betoltott szerepilk, es railyen okokra vezethetO vissza a jeleiilegi
allapot.
A koi- a- bhan ernlitett teruleti reszescdes csOkken6sevel Virhutzmu%ail c --sisktea
gyepek mezogazdasagban betoltott szerepe (LAZANY1 1994, 1995, 1997). Mig a
szazad masodik feleben a magyat' mezOgazdas6g nemzetkOzileg is elismert masiaki
fejles-ztesen merit keresztaL addig a gyepgazdalkodasban konzervaIodtak a szazad else
felenek viszonyai• TaFan csak a gyep volt az egyeduli agazat, timely kimaradt a
mezagazdasag intenziv fejl'O'deseb61. A termeles koncentraeiOja, a nagrizerni
termelesszerkezet kevesbe kedvezctt a gyepek jobb hasznositisanak. ElsOsorban azert
nem, mert a nagy laszaml:) fillatalloindnyok legelletese szinte nriegoldhatatlan tizem- es
munkaszervezesi feladatok ele allitotta a termerest_ A zOrneben termeszetes vagy Item
kezelt gyepek nem adtak elegendt5 termest a kaszatasos gyephaszn6lathoz, sokszor a
gyepek felalete non is igen engedte azt meg, igy a gyepek szerepe a inezOgazdasagon
beliii akkor csOkkerit, amikor Inds agazatok (gabona, tejtermeles, sertes es harornfi)
latvanyos feji6d6sen mentek keresztul, A 70-es evek vogen. a inezagazda§agi teralet
19%-dt kitevo gyevek csitpan nelaany %-kat arult twiTiA a -1-ae.2.6gaidag, 'm-016
ten-nekkibocsdtdsihoz.
A tcrineszetes gyepek alacsony termese, az elmaradt inaszaki fejIesztes coda vezetett,
hogy hazankban.i keradza allataliomany Osszessegeben nem a gyepekre alapozott. Fzen
belt] azon ban a kevesbe intenziv allattarasi agazatok juh tenyeszalIoindny, no vendekes hitsmarha) szorosabban, az intenz.ivebb agazatok (tejela marha, hiz6barany es
hizamarha) kevesbe kOtadnek a gyepekhez. A megya gyepterulctenek nagysega es a
kerOdzo allomany nagysaga kozotti regresszie vizsgalat esak a juhaszat eseteben
mutatort szoros kapcso1atot (NAGY-PETO 1996). Ez is azt bizonyitja, hogy napjainiu -a
mar csak a letszdinaban erosen lecsOkkent juhaszat rnaradt az egyetlen tipikusan
eyephasznosito agazat.
Az allatallornany radikalis csakkenese a 90-es evekben tovabb mersekelte
gyepteraletekrOl siarrnaz6 szalastakannany igenyt. A gyeproi szarmazO Osszes termer
sthwikvtekheu ki.feene a 90-es eve ben nem k,Tte el -a Si)-as 6vek hasznositott
termesenek a fclet, Az orszag gyepterUletenck egeszere vetitett atlagtermes (a
betakaritott termer es az Osszes gyeptertilet hnnyadosa) rendkiviil alacsony (2. tub icizai),
nemzetkozi Osszeliasonlitasban is pOdatlati.
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A gyepgazklaikodas fontosabb mutateinak Osszehasonlitisa
az utibbi evek alapjan

2, lob/Ilan
1981-85

Iviegnevezes
.

1986.90

1991-95

1996

A gyepek tertilete
1148,3
1137,7
1256,8
1205,6
1000 ha
Az osszes termes
912P
896,3
2020,0
1511,7
1000 t szena
A termesatlag
7,9
7,9
16,1
1 1 ,5
100 k ha szena
Fornis: KSH Mez6gazdasagi es Elelmiszeripari Statisztikai Zsebkonyv 1993-96.
Az ut6bbi 6vekben a szalastakarmany gazdalkodas szcrkezete is a gyepek rovasara
valtozott, Tiz ev alai a gyepek 43,5% riszesedese 30,9%-ra esett vissza az orszag
sz a- lastakarmany meriegeben (3. zahicizat).
A srthlastakarminy tnennyisege es azok Osszetetele az uteobbi neha ny evben

3. tabitizat
1986-90 evek itlaga

1991-95 evek atlaga

1996

NIegnevezes
1000 t

1000 t

1000 t

Szalastakarniany
3478
100,0
2379
100,0
2949
100,0
szena
1512
ebbOlgyep
43,5
899
37,9
30,9
912
lucerna
1619
1275
46,5
53,5
1772
60,1
e/ eh
347
10,0
205
8,6
265
9,0
Fornis: KSH IvIez6gazdasagi es Elclmiszeripari Statisztikai Zsebkonyv I 993-96.

IVIivel a fenti idoszak Glatt a gyepek terCileti arariya csak viszonylag kismertekben
esokkent, a hasznositott gyeptermekek (legeloffl, szilazs, szena) mennyisegenek nagyon
kifejezett visszaesese a takarmany tneriegben azt eredmenyezte, bogy a gyepek
kihasznildsa latvanyosan visszaesett, Mig a korabbi becslesek is ittIagosan tnintegy
50%-os kihasznalasrol szOltak (NAGY 1997), addig napjainkban meg rosszabb
kihasznaidsral szarnolhatunk be. Altalanossa valt, bogy a gyepteriileteket egyaltalan
nem hasznosftjuk- Az anyaszena elventil a gyepeken, a sarjadza's nagyon mersekelt, a
szukcesszi6, a novenyallomany Osszetetelenek vidtozisa ellentetes iranyt vest fel, es a
gyomosodasnak koszOnhetoen komoly ertekveszteseg eri a gyepeket.
Az eddigiekben ernlitett nagyon extenziv gyepgazdalkodas nem rneglepe, ha
vizsgaljuk a gyepek raforditasait. Reprezentativ felineres alapjan a lenyegesen
szakszerfibben gazdalkodO nagyuzemek gyepgazdalkodasi raforditasai is szinte
clenyesznek (4. teiNdzat),
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A nagyilzemi gyepgazdalkodas raforditeisai

4. iribidzat
IValtrAgyazott tell-Oct (%)
Matragya (kgiha az Osszterilletre vetitve)
Miltragya (kg/ha a matragyazott terillet•e vetitve)
Gyoinirtott gyepterdlet (%)
reszesitt
Forms: KSH (1996)

3,6
68,8
0,2

A hazai gyeptertiletek jelenlegi allapota, termessznitje, kihasznalisanak rnerteke, a
takarmanyozasbao betOltOtt szerepe messze a kivanatos alatt rnarad. A itheti5segekkel a
jelenlegi nelyzetct Osszevetve (NAGY-VINCZEFFY 1995; elmondhatjuk, 'logy
tObbszorozheto a gyepek termese, az ailattenyosztesben betoltott szerepe. Ennek
feltetelrendszer& azonban az aktualis gazdasdgpolitikgnak ken rnegteremtenie.
gyepek iikologiai szerepe
A videk Okologiai funkeit5i kOzOtt a termeszeti kOrnyezet. (fold, viz, levegO) vedel met
varjak el. Ebbol a szempontb6I nem veletien, hogy az evelO kultnraknak, eisosorbari az
tvd6x--ke.I anaVazc. vziaie t uk. r 'Nre.geTheib‘K )1ozzajartilnak ac
atmoszfera gazkomponenseinek stabilizaeiOjahoz, azaltal, hogy nag Y MennYisega CE-12-t
ki5tnek meg es 0 2 4 szabaditanak fel. Fontos szereptik van a vizk6szletek megOrzeseben,
es a talajvedeleintPeri.
A gyep, mint termeszeti ero'forras (chat fontos szerepet kap a bioszfera globalis
szabdlyozasaban. Ezen tul kiettelked6 a szerepe a talaj, mint reszhen inegujulo
tenneszeti eti5forfas, termekenysegenek formAlasabon es fenntarlasaban. Kiiztudott.,
hogy a legjobb termekenysegii talajok (reti, csernozioin) kialakuiasaban a gyepnek
nieghatarozo szerepe volt. A gyep gyokerterme5e ugyanis evr61 evre jeIentos
szatazanyag mennyis6ggel gyarapitja a talajt. Ez a szArazanyag a gyep bojtos
gyoketzete Altai finom eloszlasii a talajban, igy a humifikileio saran erzekelhet6en
javitja a talaj szerixzetesseget (VINCZEFFY-NAGY 1994),
A gyep a taiajliedeiemben a fentieken u 1 azert is kiernelked6 hatiis(i, inert a
Fitk6203eNii riiinaen rrias 'Icihtiiiitnal job-ban Osszetartja a ta]ajt, nagyon surd
kiloinanyayal egyediilatl6an lassitja az esetleges vizelfolyast. Ennek . kovetkezteben az.
erOzionak, vagy detlacionak kitett lejt6s vagy lam ta1ajii terilleteken a gyep
kOrnyezetvedehni szerepe alig helyettesithetL.
Hazank szantai kfignyezetvedelmi szempontbol igen sertilekenyck. AltalAnos
talajok el savan yod s a, a t al aj szerkezet d egrad icioja, a s zerves an yagt artaloni
csakIcenese, ainely az intenziv gazdalkodas velejar6ja.
A gyep talajtegeneralo hatasa r6gOta isinert A neflizetkOzi tendenciik ismereteben
varhata, hogy ez gyakorlatban is egyre nagyobb tent kap. A fenntarthat6 gazd6lkod5_s
szellemeben gyaizortatta valik a „fenntart6 gyep ,sites". A kimerillt, degradalodott
szdntOk atmeneti gyepesitessel relailtivalhatOk. Javui a talaj szerkezete,
szervesanyagtartalma, tornpul savassaga. Ezen 051 sznniolni (Cell a „fenntart6
gyepesitessel" mAid a szantOR51di milvelesre alkalrnatlan es ezert onnan veglegesen
kikeriin s2Ant6kOn, vagy a szantafoldi rintivelesh61 atinenetileg kivont (set-aside)
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teriAleteken is. Ma ttieg az ilyen Whileteket jobbara egyszeruen elhagyjak, vagy pariag,
esetleg ugar teroletkent. szinte Lzsak jelicapesen vagy egyaltalan ultra mavelik. Ez
karnyezetvedelini szempontbol t6bbszorosen is karos. Az elgyomosod6 szinto szinte
gYornbankkenr fertozi a szoinsedos univelt tertileteket. Ezen VII a mCiveletlea
teriileteken burjanozharnak az alitrgeneket termel6 gyomfajok (vadikender, parlagfii),
amclyek ma mar a lakossag jelenfos hanyadanal okoznak kinz6 alleriat. Elabb titobb
varhatO, hogy a foldhasznalokat kotelezik az elhagyott fertiletek muvelesere es
gyomfalanitasara, amelynek a Jegmegfelelabb mOdja az clhagyott vagy kivont szanfibk
gyepesitese es a gyepek sztiksE. g szerinti alkalmi legeltetese vagy kaszalisa. A
,fenntart6 gyepesiles" kateg6rikjaban ken emlfteni az er6ziOvecielem c6ljaval
1etesitenda gyepeket, az ipari meddahany6k favesit6sot, a kommunalis szemetteleyek
foldtakardsat kovett5 gyepesibest.
A gyepek okoli5giai funkciojfEinal kiilan is ki kell emelni a terrne - szetvedelemben
betoltOtt szereptiket. Tit nem csak arrf51 van szO, hogy a gyepek nav6nyallomanyaban
szamfalan vedett novenyfaj inegtalalliar6, honem an61 is, hogy a yep nagyon sok
vedett allaifainak nyair elOhelyet. HazAnkban az erdok =nett a gyepek
terineszetvekielmi szerepe a megliatarozo. A vedett terblet kiizel 50%-a erdi5, 25%-a
gyep, a fennmarad6 r - s2 szant6 s egyeb. Ezen till azonban mindenkeppen erdeke,
hogy a szigonkb veclettseget jelento nemzeti parkokban es terrneszetvedehni
teruleteken gyepek tercilete eleri (12 erdOk ossztethietet (5, toblazal).

A termeszetvedelmi tertietek megoszlisa nritivel6si agak szerint
5. hiblazat

Vedett terfiletek

Stint()(yep

(ha)
(ha)
Neinzeti parkok
66247
14304
Tajvedelmi korzqtek
94567
68362
Termeszetvedelmi tertiletek
7526
2451
0
4; 25,1
12,7
Forms- Termeszetvedelem 1994 (KIM TV H)

Era'
(ha)
63558
252592
11028
48,8

Egyeb
(ha)
33629
51132
89986
13,4

A teruleti aranynal tobbet mond a gyepek OkolOgiai szerepdraii a biodiverzitas
fenntartasaban betaltoft szerep_ A kOzelnifiltban meg -vizsgaltuk, hogy a hazankban ela
veszelyeztetett (kozvetlentil, aktualisan, potencialisan) allatfajok fennmaradiisaban
milyen szerepe van a gyepeknek, Ehhez a VOrds Konyvben (1989) jellemzett, meg
tifettietd faiok fethisdr verfak afatp u l Gyepes vegetahicif igenyfdriek tekintettnk az adott
fait, u nerm iben a nOveny eisasorb an vagy kizarOlag gyeptarsulasban el. Az allatfajok
szoporoda helykent, taptalekszerzosi terilletknt vagy Jellerrizo tartOzkodasi helykent
ig6nye1hetik a gyepes vegetici6t.
A 6_ ta_blazatb61 lathato , hogy a tertneszetvedelmi szempontb61 figyelmet drden -tic5
allatfajok 43%-a, a novenyfajok 63%-a igenyli a gyepes vegetaci6t, osszessegeben
azt jelenti , hogy a 363 fajbol 6ppen 163 faj, azaz az osszes faj 45%-a kotardik a
gyepelchez, arni a tertilleti aranynal hangstilyozottabban jelzi a gyepek termeszetvedehni
szerepet.
Bar a kezdeti lepeseket mar mcgtettfik, de nem sikertIlt meg tdrsadalnii konszeuzust
teremteni a tuiajdonosi-ga_zclilkodasi Cs a termeszetvedelmi e'rclekek kolcsonos
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ervenyesiteseben. A videlc meg sokaig ra Iesz litalva a gyepek gazdasdgi hasmositi4ara.
Kormanyzaii eszkOzOkkel arra kell torekedni, he gy a termeszetveclelnii erdekek sziikseg
szerinti mettekben, a gyepek termelo funkciOi — az elazOek figyelerribe vetelevel — a
lehetasegek keretei kOzoil mind nagyobb meaekben ervenyesubenek,
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A prepek trsarlahni, kalturilis funkcioi
Az urbanizalt tarsadalora videki oet iranti nosztalgiaja 6rtekk64t emliti a videki
kOzOssegeket, a hagyomanyokat orz6 videki kulturat, a termeszeth z kazeki eletet, az
tpntevekeny szepiteset, a kornyezet gondozasat, Napiaillkbari sajnos csak
zarvanyszernen maradtak fenri azok a k -uiturdlis e-rtelcek, aihelyeic eredete
gyepgazdalkodassal hozhato osszefuggesbe.
A legeltetes ill. szenakeszitkg hagyorndaya es nepi eszkOzei, a plisztorCarsadalom
eptiletei, ruhadarabjai, nepdahti, a keri5dzoket tartO videki pckrta szenapajtiti, a
gazdAlkod6 csakidok rendszeres napi munkaja, az 6shonos rnagyar pazdasagi al/atfajok
es haziallatok Ineg6rzendO erlkkeket kepviselnek, es a Nyugat-turapaban gyorsan
fej1od6 iparag, a vid6ki turizmus marnara kirtjlnak „thmgaricurnot",
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Mar ma is erzekelhetoen fontos szerepe van a diszgyepeknek a lakohelyek
kulthaltabba teteleben. Ha meg nem is altalarios, de vannak mar videken rendszeresen
nyirt, esefleg OntozOtt pazsitok az udvarokon, a hawk elotti utcafronton,
falukozpontuk parkjaiban. Kelzeptivon biztosan megjelennek a videki teleptilesek e1sosorban a varosok — kOrtil a helyiek kikapcsolOdasat segitO pihent5 parkok
rendszeresen nyirt, apolt pazsitjaikkal. Elore lathati, hogy a videkfejleszts
eurokonform megvalositasa sork hazankban is kiteljesednek a gyepek feat reszlelezett
tarsadaimi-kulturalis funkcioi.
Osszefoglalis
A magyarorszagi gyepek malls megiteleshez szilkseg van arra, bogy a gyepteriiletek
ertekeleset a nemzetkOzi tendencia.k figyelembe vetelevel hazimkban is elvegezzlik.
Eszerint a gyepek ma mar sokoldalaban szolgaljak az orszag javat, mint hogy allati
termekeket allitanak elo. Ma mar tudatosulni latszik a gyepek potolhatatlan s -zerepe
termeszeti eroforrasok vedeimeben, a talajterrnekenyseg regeneraci6jaban, a biologiai
diverzitas megorzeseben. A gazdasagi fejlOdes elore haladasaval varhat6an kiteljesedik
a gyepek szerepe az epitett kOrnyezet esztetikusabb megjeleniteseben es az egeszseges
eletm6d szolgalataban.
Ezek a funkci6k _01 illeszthetok a videkfejlesztes euro-konform megvalositasain
mivel nemzetkOzileg elismert a hazai gyepek bkolOgiai potencialja, fejieszthetok
kihasznalhatok a gyepek szocialis, kulturalis funkcioi, es jelentos tartalekaink vannak a
gyepek gazdasagi szerepenek nOvelesehen.
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