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A GYEP JELENE ES JOVOJE HA ANT ESZAKI LEJTOS TERI:11E1TM
Toth Sebestyin
Sum ary
The present of the grass-plots on the sloping areas of Northern Hungary is
characterised by the graduated degradation, getting weedy, growing full with bushes,
renewed erosional processes, lack on care and conservation, graduated failure of
nutrient supplying, a minimal number of grazing animals and an important diminution
of grass yields. The property rights of the major part of the land is not clarified_ The
very part of grass-land owners and users aren't prepared for the suitable land use and
they aren't interested in the improvement of the area.
For the future improvement of the grass there is necessary as a first step the
qualification of the grass-land by each settlement and managing organisation and the
indication of the animal species, varieties and groups suitables for the use. From the
part of the government an adequate subvention based aiming the stabilisation of the
situation of land users in the region in the present as well as in the future is necessary.
A gyep jovOje hazank eszaki tajainak lejteis terttletein inindenkeppen a tavolabbi es
k-Ozelebbi jelenebO1 alakulhat ki. A tavolabbi InUlton laeltkl az 1960-as evtized
esemenyeit idezn&m, amikor a foldtulajdonlas es a foldhasznilati szokasok term is igen
komuly valtozasok kOvetkeztek be. Ezek a valtozasok nem kertiltdk el a
gyepgazdalkodast setts_ A szOvetkezetek hasznalatitba killOnbOzO termOkopessega es
hasznositottsagn gyepterilletek jutottak. Az alloinanyok k ON soport-osszeidtele,
nagysaga, legeltetestiez szokottsdga aids es mas volt. Az eszaki taj gyepjeinek
miTiOsitett termOkepessege ebben az idoben a ret eseten 2,0 tiha szenaertek volt, a
legeioke pedig 1,23 thin. Termeszeteseri az atlagortekek nagy termesktilOnbsegeket
takarnak (1. tfiblazat). Az i.1,szaki taj gyepgazdalkodasanak helyzetmerlegelesenel
nagyon fontos szempont, hogy a lejtOs gyepteraletek aranya 5549% megyenkent
valtozo mertekben. 13orsod-Abatii-Zemplen rnegyeben 51,14%, Herpes
r 1 megy6ben pedig 44,07%.
86,70%,.lar
1978 folyaman viigialtufc a ret-legela teraletek arariyat a rnezogazclasagi inavelesi
teri letb61. l i gallapltc itxtk, hogy a vizsgalt gazdalkadO szervezetek 69,18 szazalekanal
kisebb volt az aria) , 35 szizalaknaI. Az efdlotti aranyok viszont speciaIis
gyepgazdasagok megletere utalnak,

-
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Eszak-Magyarorszig ret-legelei terineteinek termokepesseg szerinti niegoszliisa
exten?iv gyepgazdalkodis idejen
I. to he at
Ten-nokepess6gi
osztaly
I.
IL
III.

B rsod-AbaijjZem.p
16h

Heves

Nograd

Eszak bsszesell

megye
13,75
72,04
14,21

I.
IL

28,92
68,23
III.
2,85
Forras: Geczy G. 1968. alapja.n

I: let Osszesen = 100%
27,27
57,06
68,20
42,82
4,53
0,12
I: Legel6 osszesen = 100%
16,54
4,70
83,46
95,09
0,21

25,84
65,07
9,09
2.2,03
76,24
1 73
,

Az egybeftiggO gyepterilletek aranyanak rnegallapftAsa az eszaki tajon kidei -itette, logy
a 10 ha-nal nagyobb egybet1ggO teriiletek aranya 69,65%. Ez viszonylag elorlyds
lielyzetet jelent a gyephasznositas szervezese szempontp -b61. gazdilkocie szervezetek
30,48 szdzalelcanal 300 ha-nal kisebb volt az egybeftigg6 gyeptedikt, 26,67
szfizalekanal 300-600 ha, 24,76 szazalelcanal 600-900 ha, 18,09 szazalekanal pedig 900
ha-t meglialadO .
A tabbi tnix Felesi aghoz hasonloan a gyeptertIletek kiterjedese is valtozott. A tajon
l el it az 1980. evihez viszonyitott terfiletcsokkenes ► ersaell 1998.-ig szamitva. -1‘16g,rfid
niDgy6ben 14,38% volt, Haves megyeben 13,73%, Borsod-Abatij-Zernpl6n megyeberi
pedig
Az 6szaki talon a legnagyobb gyepfelillet savanyt1 talajokon talalhato 38,23
szAzalekban. Ezutin az erodah teriiletek gyepjei kovetkeznek 30,98 szazal&kal, majd
gyepek 15,53 szazalekkal, a 'Barad& hornok es lap teriileilcen foglal helyet
A gyepteriiletek megoszl6sa gazdalkodisi forma szerint Eszak-fvfagyarors -ag
megyeiben
2. tablcizat

EN,

Egyeni
GazdalkodO
gazddlkocla s zervezetck

37205
1993
1998
130570
350,95
1:1993 = 100%
*szerz6 altal be salt adat

143215
62087
4335

Nein
Ebbol:
szbvetkezetek mez6gazdasagi
hasznositasii
hektar
115245
35128
50039
19389
43,42
55,20

osszesen

215548
212046
98,38

A taiajtipuson kival az aranykoronaban kifejezett tisztajovedelemmel is minOsiteni lehet
jellenizo, arni 83,53
a gyepteruleteket. A tki atIagahan 6,95 aranykorona erta
sz4z.a16ka az orsztigos allagnak,
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A gyepterilletek gazdalkodasi forma szerinti megoszlasaban a 90-es evekben
jelentos valtozasok kOvetkeztek be. Az egyeni gazdalkodOk altal birtokolt teralet 1993lioz viszonyitva 3,5I-szeresere nOvekedett. A gazdalkodo szervezetek altal hasznalt
terilietek 43,35 szazalekra csokkentek. A szovetkezetek Altai hasznalt tertiletek a
statisztikai nyilvantartas hianyossagai kovetkeztthben esak beesillhetok. A beesles
alapjthi a sz5vetkezetek altal hasznositott tertilel 1998-ban 43,42 szaz,aI6ka az 1993-ban
birtokolt teraletUnek. A nem mezOgazdasagi tulajdonban le -v6 gyepteraletek
elfelezOdtek, de tcvabbi sorsuk nem ertelmezheto (2. tablazat).
A gazdalkodasi formihoz tartozas mellett kivanesiak voltunk arra is, hogy
napjainkban niilyen a gyeptertiletek gazdasagmeret szerinti megoszlasa. Az 1997.,
1998. evi adatok azt mutatj1k, hcgy a gyepterulet 60 szazaleka nem volt bescrolhata a
gazdasigok merete szerint. A fennmarado 40,04 szazalekbal 29,2.4% a 301 ha-nal
nagyobb mereta gazdasagokban, 5,51% a 31-300 ha-os gazdasiigekban, 5,29% pedig a
30 ha-nal kisebb gazdasagokban talalhato.
A gyepek jelenlegi termesitlagainak megyenkthati vizsgalata eIszomorito
eredmenyeket produkal. Ivlig a 80-as ovek vegen sikertilt megOrizni a 20 evvel korabbi
terme.sAtlag szinteket, addig 1998-ra a termesatlagok rendkivtili csakenesenek 1ehetlink

A gyepek szenaban inert hozaminak vititozSsa Eszak-Magyararszag rnegyeiben
3. tab lazat

Borsod-Abaiii-Zeraplen

Ev
. egyeni

osszes

1981-1985
1986-1990
1998

1377
1132
430

1382
999
500

1986-1990
1998

82,21
31,23

72,29
36,18

Heves
me gye
osszes
egyeni
azda1kod6 inil
2080
1339
1035
948
4
240
I: 1981-1985 .=.- 100%
49,76
70,80
0,19
17,92

Nograd
sgyerii

osszes

1434
1135
680

1408
1108
575

79,15
47,42

78,69
40,84

Borsod-Abadj-Zemplen megyeben az 1981-1985. evek atlagahoz viszonyitottan az
1998. evi. atlag 31,23%, es 36,18 szazalanak [del meg az egy6ni gazdalkocloknal es az
osszes gazdasagban. Heves megyeben a legrosszabb a Fielyzei. Ott a inegfele16
viszonyszamok .0,19% es 17,92%. Nograd megyeben valamivel kisebb a csokkenes
merteke, 47,42 es 40,84 szazalthkra esett vissza a termsszint. A termesklagok rohamos
csOkkenese tobb tenyezi5vel magyarazhata. Ezek koziil megernlitendo:
- a tu iajdon visz onyok tisztaz atlansfig
- a gyepriivet es reti , szenat fogyasztii ilIatallumanyok letszknanak
nagymerteku
csOkkenest.
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A szarvasmarha es juh aillornany a gazdalkodo szervezeteknel es egyeni

gazdaikodeiknal
4, 1 cib tat

v
1980
1990
1998
1 990
1998
.

Gazdalkod6 szorvezete
Szarvasmar
Ebbol:
Szarvasmar
Juh
tehen
ha
lia
ezeT d 2LY alp
63,5
169,8
390,4
51,7
129,0
„.
53,0
150,1
27,9
47,7
22,2
17,6
I: 1980 =100%
83,46
38,45
75,97
34,96
4,51
28.09
53,97

zdalkoda
tehen
99,3
57,8

16,7
57 ,00

- A lecsokkerit allatAllorriany keivetkeztelien a gyeptelepiteseknel eirnarad a szervcs
tragya hasznalat, ugyanakkor a kisebb legeltetett 611oinany kisebb tertilmn ludja
elasegiteni a tapariyag-visszapatiast (4. (ablazat.).
- RendkMil IccsOkkent a imatragyazott gyeptercilet es kisebbek a kiszOrt mutragyahat6anyag adagok is (5. tiblazat.).
A irititrgyazis alakulasa Eszak-Magyarorszig gyepteraletein
5. tabilizat
FIeves

B-A-Z

Ev
1980
1990
1998
I11928,
100%

Nogrid

me

ha
30744
11763
3203
10, 42

t
3011
1033
3,5
10,79

e.szak 6aszewn

ha
11406
3860
683

t
1595
317
65

ha
1_3150
8013
73

1517
926
6

5500
23546
3959

6133
2276
396

5,99

4,08

0,56

039

7,16

6,46

- A szervestragyazas ehi ara&isa kOvetkerteben eimarad a tole varhat6
temte,snoveke-des, r e.L gazdagodik a gyeptalaj szerves anyag tartalma, nern noveks2.ik a
pillangosok aanya a yepfd altoradilyhn belt& i5.sszzasegeben elbalvanyul
gyepgazdallaxIds biogazdalkodds jellege,
- A miitragyazas minimumra csokkeriesevel esOkkennek a fahozarriok, esOkkeri a
gyepek allateltart(5 kepessege, a hasznositak allati termek termelese, me116ktermek
(szerves tra.gya) cloaIlitasa ch-itgul C gyeptakarniany es az elOidlitott allati terrnek, Mas
oldalr61 kadvezatlenal valtozik a aiiillomany ossztotele, romiik a talaiget
feltetelrendszere, a taiaj vizgazdalkodasa, a ezaltal a gyepek taiajvedO kepess6ge.
kitettseg'd 1ejtos gyepek szarazsagtaresc, fokozodik a termesingadozda,
Csekken a
arni kizarja a tervszeril gyephasznositast,
,
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- A gyepek lerorniasa kovetkezteben csokken a legelot hasznosit5 ailattarto esaladok
jovedelme, aini eiszegeriyedest idez elo nern esak esaladi, hanem kis- es nagytersegi
sziaten is.
A 141- megOrzese, gondozasa es szebbe tete)e teren is akadnak akadklyozo tenyezok.
igy:
- A teruleihaszhositas szabalyozatlansaga okoz gondokat,
- A gyepek kornyezetfejlesztesehez hianyoznak a agar- 'es kornyezetpolitikai
dOntesek, s cnnek kovetkezteben a helyi elhatarozasok is.
- Neill alakult ki a gyeptulajdonosok fejlesztesbeni erdekeltsege.
- Enna kOvetkezteben nines meg a sziikseges ismaretszerzes iranti ig6ny sem,
- Felen5sodtek Liz, eraziOs foiyamatok, amelyek nein csak a mavelesi ag teriiletein„
hanem a szomszeidos iuvele i agak tertlietein is komoly taiajvdeimi gondokat
(..4(ortiatnak.
- Leesokken a csapadekbot hasznositott viz m en 11 yisoge, ami megvaltortatja a
filallomany Osszetetelet, talajved6 kepesseget, s ezzel egyt1tt cs6kkenti a hasznosithat6
fahozamokat.
A gazddlicoda szervezetekna hiinyos a gyepkarbaritartds, amelynek soran fontos
teencio lame:
- a gyepen tatalha.t6 idegen anyagok (hulladek) osszegy -ajtese, eltavolitasa;
- a hangyaholyok, vakondhirisok, tragyalepenyek ehnunkalasa;
- a felfagyott lege16 felaletek hengerezese;
- a inohasod as megsztintetese;
- a rneglevO arkok, esatornak rendben tartasa;
- a legelo taiajv&do berendezaseinek karbantartasa;
- a dele1O- es itatOhelyek rendbehozatala;
- a legeB fasitasok megvdese, fekijitasa;
- a keletkezett gyalogutak es g6puyomok, marhazongorak megsztintete,3e;
- a gyombokrokkal (vadrOzsa, galagonya stb.) fertozodo gyepeken mielobbi
gyomszabalyozast vegezni, lehetiMeg a retegvonaj menten letrehozott gyep- cs
bokorsaYokkaii
- a hasznosithsi eelnak megfeiel6 tpanyag-visszap6tlast meg -valasitani hogy gyeptink
jol beallott, auto nbvdnyalionlanya legyen, Inert esak akkor tudja megvedeni az alatta
elterta Inds iiiiivelesi aghoz tartoz6 terfaleteket.
A ]ejtO8 terilleta gyepeken, ahol fennall a koparosodas veszelye, nagyon fontos az
erOzios barazdak, arkok megsztintetese, annak erddceben, hogy ne alakulhassanak ki
vizmosasok. A mar megkvO vizmosasokna/ elengetilletetien a vizmosaskjek
biztosftasa, a vizmosasok fenek6nek szabaiyo -zasa, az oldalak tovabbi rnegerositese,
hogy ell erainet6 legyen a faterma feitiletek esokkenese es a nagyrnertekil talaj4 , altalajes anyakOzet veszteseg.
Az eimilit idoszak adataira alapozott helyzetelemzes alapjan ailithato,
- A termeszetes gyepek jelenlegi fillapotukban nem biztosithatják a nyereseges
allattartas felteteleit,
- A gyeptertiletek kikapcsolasa az illat6liornany takarmanyellitasabed szantotertileteket
kot le, arnelyek esetleg sikeresebben biztosithatnat a szantafoldi es zOldsegkultArak
ifiinosegi arutermeleset,
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- A gyepteruleteken beltil zinte minden telepalesen, -vagy gazdalkodo szervezetnE
varmak of Fan reszek, amelyek megfele16 meliordeiot ktwetl5en alkahrnassa valnak az
intenthrebb, nyereseget hoz6 hasznositasra,
- A gyepteraletek kozsegenkenti, gazdaikodo szervezetenk6nti tagoltsaga olyan, bogy a
fejlesztesi elkepzeleek vegrehajthsat nem akadalyozza a tnlaj donosok megfeleto
6sszefogasa e!5eten •
- A fejiesztesi m6dszerek es a termEszeti adottsagok Altai ietrehozott termeskaidnbsegek
azinimaJizalasa eRlekeben ki ken zArni:
- a tkidnyosan eivegzett agrotechnikai nimikakai (matragyaza aclagok,
hatoanyag atanyok megvalasztAsa);
- a gyepszenortetes elnullasztasal, arneiy rizegakaciaiyo77a ct gycpriON,.. -eilyek
szatnara kedvezo viz-levega army kialakulasat a gyOkerzonaban, es a csapad6k
feivehetb anapotban %fah) tauozasat;
- a lejtOs ter-aleteken a vizerOzias folyamatokat, amelyek elpuaztitjak a
nOvenytakar6 egy reszet, s lehorcija a legtennekenyebb talajreszecskk:, ,ket
bennCik fogiait tapanyagokkal egyatt;
a termele fejlesztes egyetlen 11164:tiara sem alkalmas teruleteket, amelyekcn
csak. legfebtbb a talajvedelem, vagy az endosites feltetelei teremthetak ineg;
- a helytelen termestnerest, mivel az felrevezeto, es megzavarhatja a
diinteshozakat -,
- bogy a takarmanytennelesrc szukseges terilicteken ide}ehe tie vegezza- el a
sztikseges tn6lyla7itist, talajjavitast es vizreadezest, valamint az evenk€nt
szaksges karbantartasi munkakat,
Ezek utin a teleptilesek es a gazd2kodi5 szerventek szintjen a tuiajclonban,
vagy hasznositasban leve gyeptettletek ramositesevel pontositani keli, bogy kortlitik
melyiket, miler al)atfajja),
fajta val, vAgy faAkkal keJ1 hasznosivani ahhoz,
hogy biztosithatb iegyerk a jOvedelmezo allaitartas. El kell i uloniteni azokat a
ieriileteket,
of az 613attartis szOkgeges a tertletek hasznositAsinoz, de, az
helyben tur0.sahoz sulks es jOvedelemliez kozponti tainogarasra is sztikseg lest. Az
ezek utan megmarado terilletek a kOrnyezet vedehnet szolg616 gyepek, ahol az eurOpai
k6zOsgeg orsz6gaiban mar sikerre] aikaimazott megoldasokat kelt alicatmazni.
kell a gyephasznosite allatfajok szamat, azokon l elUl keresni kell azt a
fajtavalasztekot, amely a Pvedeleraterrnel6s, a taj kornyezetvecleime es a
t6rsegfejlesztes szempontjait teginkabb biztositja az aliat(artok szinnara_
Altalanos, jovOkepjavitai itanyeivkent kell elfogadtatimnk, bogy:
MiDclea3 lejtos tertiletti gyepen elanyben kell reszesiteni a vizvisszatartast es a
takarekos csapadaylz felhaszn 616st.
- Az bikoszisztemak gazdagsaganak szernpontjabOl rendlcM1 fontos a retteraleteken a
vines es vizenyeis teruietek fokozott vedelemben reszesitse_
- A talaj- es kOrnyezehiedelem javitasa, valamint a gazdalkodasi koltsegek jelentos
csoki-centesc erdekeben gyepesiteni kell a 12 s?.zaielai61 rnereciekebb lejlhsij
szantOterilleteket.
- Az filtetveny- e erdotelepitesre var6 teruleteket is celszera elogyeposite2ben
reszesiteni.
- A telepiiiesek terilluten talilhato tajsebeket, szern6t- es huDad6k lerak6 lielyeket
gyepesiteni kell a kOrnyezetszennyezes megszantetese e-rdekeben_
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- A gyep g azci aikodas-fejlesztes rnegalapozasahoz biztositani kell az agazat
tevekenysegehez magas fokon erto sza_kemberok i elenlaet, akik e/vegzik a
gyepgazdasagi inunkak Osszehangolasat a haszriosito allattenyesztesi agazatokkal, es a
rnezogazdasaggal egyattrnakodest folytat6 nepgazdasAg' agakkal_
- A gyephasznositalc sorabol peril hianyozhatna,k a j61 kepzett gazdfilkodok, pasztorok,
Iibapasztorok,
vandor-Olaztato
kondasok,
gulyasok,
csikosok:
juhaszok,
baromfitcnyeszti5ic meheszek stb.
- Az 4±szaki taj II)ez6gazclasagi oktatasi, kutatasi intezmeny -einel torekedni ken a
-ismerelnyifitasra,
%.-Licv.. .t31-')
mtvwdziska s . s,t, .,%Q..t.t4t'(•\ -ik--&-t‘o,
szaktanacsadasra, 6S a fejlesztai megold6_'.sokat felta-r6 kutatimunkara.
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