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A BALATON-VIDEKI GYEPEK
BOTANIKAI ES OKOLOGIAI JELLEMZESE
Szabo istrati
A to 5774,5 km 2 -nyi vizgyeljt5 terilleten nagy jelentasege es tortenehni szerepe volt a
gyepeknek. Ezek jeleatOs reszet eredetileg hegy- es dombvideki kaszalo, lege16, telepitat vagy Oshonos ailed-, lap- es moeMrret, favesites kepezte. A mez6gazdasagi szerkezet- es a lakossagi eletfonnavaltas, egyeb gazdasagi es tarsadalmi okok a gyepgazdalkodEst hatt-Ibe 2.eiritoitikk. A Balaton Nkleke Ona- 116 gazdaikod'asi vagy okologiai tajegysegkent nem jelenik meg, es of agrookologiai korzethez tartozik. Ugyanakkor az
arteri - sikvideki, dumb- es hegyvicieki gazdalkodas feltetelei es problemai jellemzik.
Annak ellenete, hogy temeszetes tajegyseg, a fele megnyilvanul6 idegenforgalmi erdeld5des elsosorban a part menu telepalesek fejlOdeset az urbanizacia tranyaba terelte,
es a termeszetes, termeszetkozeli tajelemek, kozettilk a gyepek is, ennek lettek alarmdelve. Viszont 6.'0.116 rendezesi tervvel es vizvedelmi koneepciOval rendelkezik, amelyben kelici5hangsulyt ken kapaia a fives tertileteknek.
indokolt Jenne a Balaton vizminaseg- es a talajok eraizi6 ellerri vedelme erdekeben
ac egesz vizgyfijto gyepga_zdalkodasat es a berme rejlO lehefOsegeket attekinteni, de
egyreszt ez a feladat kereteinket trieghaladja, m6.sreszt.az Odtilotertileti igenyekb61 fakadci
sziikebb korzetben jelentkeznek, A Balaton ikdali5korzethez tartoz6 telepilleseket az 1013/1979 (VI 20.) Mt_ sz, hatarozattal elfogadott regionalis rendezesi tery
tartal-maTza, A korrnany altal meg 1963-ban (102.3. sz. hatarozat) jOvahagyott, gyakorlatilag a part menu telepnleseket magaba fogla16 ildt116terilleti ved6Ovezet 1239 km 2-es
tertilete a hatter telepalesek bevonasival csaknem meghdromszorozodott (3516 km 2
lea)•Atpuskor1985-benmilgvatoz.AkOigsvatoz
leitelbsege 'Matt kb_ 40 a part menti es mintegy 150 az tid11115korzet Osszes teleptilescinek szama. Ez a regionalis rendezesi tery a korabbi intezkedesekhez kepest uj elemkent
mar a kOrayezetvedelemmel Osszefaggo kerdeseket is reszletesen taglalja. Joliette( a
vartnal gyorsabb titemii fejlodes mar a 60-as evekben bekovetkezett, mutt a 1043/69. sz.
Mt. hatirozat is tiikroz, Ennek ertchneben a part mend_ teleptileseken veglegesen megsziint a juhaszat, a szarvasmarha tartas es legeitetes_ szamosallat letszam csOkkenese
ezt nem kbvette, inert intenziv allattart6 telepek Ietosi.iltek, amelyeknek hagyornanyos,
gyep tOmegtakarmany bazisa nagyobbreszt megszunt.
1970-ben a to jogi partvonalit a 105,9 m Adria feletti sakal kimetszett helyen hat&
rortak meg. Ezt kovetnen a vizszintet a siOloki vizmareere vonatkortatott +70 es + 100
cm kOzOtti ertekek kOze szabalyortak be. A gyepeknek killOafele sorsa lett: szoll5telepitesre, heltertiletbe, zartkertbe vonasra kertiltek, felparcellazOdtak, beeptiltek, a part
mentieken mederiszap elhelyezesere szolgal6 zagyterek letestiltek. A termeszetes partszakaszok erZisen megfogyatkortak, amire a 22/1998. (II. 13.) sz. kormanyrendelet a
Balaton es a parti zona nadasainak vedelmere liatalyba lepett. A rendelet gyakorlatilag a
topartnak a (tat es az eszaki vasat, valamint a 71. sz fakozlekedesi IA Altai haterolt keskeny teruletere vonatkozik_ Jelenleg a Balatonra, mint idoszakosan a famsari szerzades
hatilya ala tartozO tertiletre, termeszetvedelmi kezelesi tery keszi_IL Igy a termeszetvedelmi biolOgiai monitorozas alatt duo Ibis-Balatoneval egyntt gyepte -rnieteir61 is friss
informaciokkal rendelkeztink_
Az 1013/1979. sz. hatarozat altal meghatarozott adtilotertlet kOzigazgatast egysegeire nezve GER'ITGE es LEHMANN (szerk. 1985) szerint a kvizi-tertneszetes novenyzet-
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tel fedett tertiletek reszaranya 1865 es 1935 kOzott jelentOsen esOkkent, majd 1083-ig
tovabbi csi5kkenest nemi javulas ellensillyorta. Ezzei parhuzamosan az extenzivin
hasznositott teruletek reszaranya mindvegig csokkenf. Etinek oka egyreszt az intenziv,
nagynzerni hasznositas ternyeTese, a zartkertesites, mzisreszt a terrnelesb61 valO kivonas,
bel- illetve aduloterti1ette nyilvanitas. A gyepteraletek reszaranya 1983-ban a part menti
teleptileseken altalaban 0-10 %, csak Ovetve eri el vagy meg a 15 %-ot (p1.
Keszthely, Keresztfir, Tihany, Badacsony). A nagyobb gyepteruleti arany (20 es 25 %
fOlott) a hattertelepalesekre jellemz6. Je1entOsebb gyepteIepitest csak iliti, Kereki. es a
Kali-medence_tersegOen terveztek, illetve egyes szolOkb-en vegeztek (pl, Badac.sony).
A Nagyberek es a keszthelyi lap nagy reszet addigra szant6-, illetve gyepnitiveksbe
yenta, a Tapolcai-medenceben hatalmas siklap-robek szuntek meg, es ott egyfailt, in-.
tenziv gyepeket is telepitettek (V-51d pantlikartIvet, nadkepil esenkeszt, a szarazabb teraleteken area rozsnokot)
Niez6segi talajok a Mez6fOld losztablajanak a Balatont erinto leis szakaszara jellcmz6ek. Erd6s-sztyepp potencialis vegetaciojara mar esak a keuesei fvlagas-partok fdlatti
tkorjancs (Crambe tataria) barazdas csenkeszes pusztaret (Salvio pratensi -Fesiueetum nipicolae) termeszetvedelmi teriilet emlekeztet. Tipikus sztyeppei elemei az
Agropyron intermedium es az A. pectinatum. Ez utobbi a jellegzetes loszfainOvenyzet
(Agropyro-Kochietum prostratae) alkotoja is. Dales szinez6 fajok a hangyabogancs
(Jurinea 6s a borzas szulak (Convoivulus cantabrica). Losz-felhalmozOdasi
zugokban itt-ott megtalilhatak a szaraz pannon. gyepek (fl rr sr efum. erecii parnaoniti),
ainelyek a laszpusztaretek es a sudar rozsnokos franciaperjes kaszaioretek, tehat ket,
klimazonilisan uralkod6 gyeptarsulas gazdag florisztikai osszetetelet Ori5koltek. A
nasznositas, gondozas felhagyasa, a kOrnyezb szantORildekrO1 erkez6 tapanyagdtis vizek, alkalmi bolygatas rniatt gyornosodnak.
A barna erdOtalajok tipusai nagyobbreszt erdo- es szantOiOldi inave1es alatt alinak,
vagy kert- es szolokultdra alakult ki rajtuk. A._ .BadacsonyOrs Szepezd koziitti permi
vOn5s homokko vonulat podzolos barna erditalajan kisebh francia perjes — aranyzabos
kasza16, es a pannon Uledekek csekely humusztartahnii homokja feie atmen6 barazdas
esenkeszcs legel6 toltok talalhat6k. Az agyagbeinosadasos barna erdOtalajok kisebb
francia petjes kaszakret tdredekei a Zala bal parti dornhsoron, a Mareali-haton figyelhet6k meg, sok esetben szOrvany gyikni3lest3sOk ala hfizOdva. A jellegzetes franciaperies
ret (Arrhenathereturn) tiibb evszazados emberi tevekenyseg (kaszdlas, tragyAzas) eredmenye, florisztikai 6sszetetehi,k egesz. Ktizep-Ela&pa -an esaknem azonos_ lvlagas ftiva
kaszalOret. Fels6 gyepszintjeben uralkodO a fi -anciaperje ((A rrhenatherum elatior),
gyakran elegyedik a csomOs ebfr (i)uctylis glotnerata), a pelyhes zabfil (lielictotrichon
pubescens) Cs a selyempede (Hoicus lanatus). Eisosorban a talajnedvessegi viszonyok
alapjan eesetpazsitos (alopecuretosattn), tipusos, aranyzabos (trisetosum), mezei zsaly a- s
(salvietosum) es sudir rozsnokos (brometosum erect° valtozata alakul ki.
A bOseges vizellatassal rendelkezo reti talajok kOzt11 tipusos red talaj a Kalimedeneeben es Sirrriellek - Zalavar hataraban, Iapos red talaj a Si6 vOlgyeben, meg a
keszthetyi hap szegelyeben, FOnyed, SzOkedencs es Savoly tersegeben van. Rai eesetpazsitos (Aiopecuretion), reti csenkeszes (Festnceium pratensis), fehertippanos
(Agro5teturn albae) es sedbilz,is (Deschampsietion)meszkedvelo mocsarTetek jellemzik,
annket a melyebb reszeken magassisos (Magnocaricion) rack es nadasok
(Phraginilion) valtanak fel. A mocsarretek — ktlionosen a Teti csenkeszesek — egykori
ligeterd6k bel en Nagy iecsapoks, szarazza valas hatasata magassas retekbi51 alakultak
,
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ki. Nagy hozain-U, ja rninOsegii, gazdasagi szempontbal igen jelentos retek_ Az eesetpazsitos moesityret az krterek egyik legjellegzetesebb, inagasftivti tarsuiasa. Vizenyos
helyeken magassas elernekben gazdag (caricetosum), tipusos allonianyaban sovanyperFes (Poa
cloininancia-tipusa kiszarado, holygatott allomknyiban reti perje
(Poa pratensis), selyemperje, csillagp6zsit (Cynodon dactylon) vagy soya') y esenkesz
(Festurct pseudovina) jeliemz6. A reti esenkeszes mocsarretek a legertekesebb es legjobb hozainh retek koze tart.oznak. FajOsszetetelere jel1etnz5, bogy a mocsanetek kozal
ennek van legjellegzetesebb es tegszinesebb tavaszi aszpektusa. A talaj vizviszonyai
alapjan magassasos (caricetosum), tipusos, franciaperjes reti csenkeszes tarsulasai
(arrhenathereiosum) ktilonbOztetheta nieg. A secibuzas mocsai -retek a lapmedencek
szelso zonajaban terjedtek el. Fiziognenniaj at a zsombekos navesii sedbfiza
(Deschal7 psia. caespitosa) hatamzza ineg, allomAnyaban mocsarreti fajok uralkodnat
Tennestik kOzepes unennyisegii es minosegii. A talaj nedvessegviszonyai alapjan tipusos, kekperjes es Lanciaperjes szubasszociaei6i vannak. A fehertippan jelent6s toltelekfaj, de ta.-rsulasai rilabban jelentkeznek (pl. Csehi-berek, \tors — Rehely), Told pantlikafti Yes allorridnyok (Phaia•idetum) foitszerfien magassasosokhah, mocsarreteken dominalnak nagy konkurencia-ereje miatt fajszegeny tarsuldsokban_ Elgyornosodott helyeken
is gyakori (SZABO). A mocsa- rretek rendszeres kaszklas hijan elgyomosodtak. Szkaz
kortllmenyek kozott a siska, hadtippan (CalainagrOstis epigeios), tide tenn6helyeken a
magas aranyvesszO (Solidago gigantea) invizioja
A retlap (vagy
talajok a Zala-volgy, a Tapolcai-, a Zsidi-Vindornya-, a fcliinederice uaelyebb reszein, az Als6-ZalavOlgyberi, a Kis-Balatonon es a deli berkekben
(Nagy-, Csehi-, Lellei-berek) tozeges iszapjan vagy tozegjen jotter 16tre. A
siklaptarsulaSok termeszeteS allotuanyai er6sen visszaszorultak. A magassiis tassulasok,
lApok, moesarak inezeigazdasagnag kevesbe ertekesek, fenntartasuk termeszet- es kornyezetvedelmi szempontb61 fontos. Az tide esates (Schoeneturn) es nyalfarkfil yes
(Sesierietion uliginosae) lapretek megsz-Cintek, de megritkultak a kiszrac:16 kekperjes
lapretek (Molinieturn) is. lielyenkent kiterjedt telelOsasosok (Ciadietum) vannak. A
Balaton jogs partvonalan beluli szittyos (.Iuncetum), kelperjez, csates, lapret toredekek
es maradvanyok nagy ritkasigszarriba niennek es kiiejezett termeszetvedelrai ertekeket
jeientenek_ A lecsapolt es telkesitett retlap talajoion s.zant6foldi rwaveles folyik, esetleg
azt fcihagyva fijragyepesitettek Oket, vagy elgyomosodtak. A kotusodo tozegen szarazgyepi fajok jelennek meg. MAsutt a talaj vizhaztartasanak megvaltozksat szikesedes,
sziki, szikes moosiiri fajok jelzik (pl. Ordacsehi, Fenyves, Szentgyorgy).
Kazethatasn talajok kortil a koves vaztalajok a dolomit gerinceleken, a bazalt kefolyasokon alakulnak ki. A nyilt es a zart sziklagyepek (Sesefro-Festucetum pallentis,
Festuco-Brometurn pannonici), a szikla- es pusztaftives lejtak (ChlysoposonoCaricetuni Jet € till, Cleistogeno Festucetum rupicolae), pusztaretek a fokoz6d6 taiajkepzodes menten jOnnek tare. A balaton-felvideki tipikus dombvideki barazdis csenkeszes legelOk a legelteles megsztintetese 6ta beeserjesednek. Egyreszt ritka fajok — pl. lila
es deres csenkesz (Festuca amelhystina, F. pailens), krvalin yhaj (Stipa sp.)stE alkotják,
rhasreszt pannon pusztai, delvideki es magashegysegi flOralernek 616helyei. Mez'ogazdasagi ertektik valtozO, tenneszetvedelrni jelentOseguk nagy.
A homoki gyepek, legelok a deli di nesorok es a kis-balatoni hatak, a hatterterhletek
bels6 medenceinek (Zsidi-Vindomya-, Kali-medence) vtiltozatos fajosszetetela nOvenyallomanyain a rovidfavfi, elsOsorban barazdas esenkeszes allomanyok uralkodtak. Savanyti honiokoii eztistperje (Corynephorus caneseens) es csarabosok (Caihmeturn) es
,

-

69

pelyhes zabfii yes — komOesinos (Avenastrim cp. , Phleuin phleoides) allomanyok
ntilnek_ el. A deli dunesorok a csates es sas-lapretektol (Caricetuna davallianae), a
magassasosoktal a parti sasos mocskron (Caticeiwn distantis) at toretlen
szukcessziasorral vezettek a barazdas csenkeszes homok-pusztaretekig. Azert nines
tudomasunk roluk, inert elsOkent lettek pareellazva, es utols6 kepviselaiket nem lehetett
zagyter, viztarolo kialakitasa elol megvedeni (1asd: Ber6ny — Szentgyorgy, varsi FOveny). Tekiniettel a veszesen meggyerult ritka fajok soka.sagara (p1. gaz1 6. — Hviirocotyle
vitigaris, Hiatus hagyma — Aiiium suapeolens, kosborok — Orchitiaceae, cinegeffiz
Sa rosinarinifolia), nagy termeszeti ertek ment veszendObe. A kis-balatoni szigeteken
gyornosocia, bolygatott, legeltetett homoki legelokre emlekezteto tipusaik meg megtalalhatoak.
Az egyeb taws terfiletek kozott kOlOnleges termeszeti es kulturalis Ornksegi erteket
kepviselnek a pusztul6 hagyasfas legelok: eseresek - Rezi-cser, Felso-laposmajor .
(Zsid-Vnoryamec),gtnos-lyevadkr(Zszit6),
moiyhostOlgyes - cseres (Vonyarcvashegy), a kOzvetlen kozelben kocsanyostolgyes
(Szokederies), g•ertyanos-tOlgyes (Mesztegny6). A teleptilesk6rnyeki felruderalis gyepek, tit*, titszelek, mersgyek, horhosok gyepjei igen fajgazdagok, mikOzben magukon
viselik az eros antropogen batasok florisztikai belyegeit, jelentOs gerimegOrzO es genforrks szereppel birnak.
A balatonmelloki, meg jelentos raves teruleteket magukba fogialo tajegyegek a
hegy- es dombvideki jellegu Balaton-felvidek (elsosorban rneszkovon es dolomiton) . a
kismedencekkel (pecselyi, vaszolyi, dorgicsei, monosz161), a nagyohh is valtozatosabb
zsidi-viadornyai medencek (homoki gyepek, lap- es mocskrretek), a sikvideTki
tajegysegek (tapoleal, kis-balatoni es a deli berkekben talalhata retlipok, rnoesaltetek),
hegylabfelszini jellegu volgysegi gyepek (Eger -viz, Koppany es Sio monk, somogyi
halom- es dombvidek)- Szembe kell neznunk azzal a tennyel, bogy az egeszseges kOrnyezet biztositasa es a lakossag helybentartasa, megelhetesi forTisainak biztositasa
szetnpontjabal jobban kell eini a helyi gyepek adta lehetOsegekkel. A gyepteruleti
vesztesegcinket szemlelteti, hogy beesleseim a kis-balatoni retek es legelOknek legalabb
3/4 resze, mintegy 12.00 ha sziint meg. mGvelesiag vaitortatas (kivett kateg6riaban
iitem tOmeder Jett} es tiltetvenyek telepitese kOvetkeztehen.
A jOvore nezve megfontoland6, hogy TASI es SZEL (1986) szerint a gyOgynOv6nyek fajaranya legelokon 29 %, tide roteken 39,4 %, hegyi kaszalOkon 42,5 %,
IUHASZ (cit. VINCZEFFY 1998) szerint a termeszetes gyepekben 474 vedett novenyfah VINCZEFFY szerint kb. 500 mozel6 faj el. Jelentos rnennyisegti es igen fajgazdag a
gornbaterm6s. A keszthelyi lapi hUsmarha tartas tapasztatatai alapjan is egyertelintl az
extenziv hasznositas jOtekony hatitsa a legelli fajosszetetelere es megjelenesere a nem
gondozott terilletekkel Osszehasonlitva. Az kpolt tuves teriiletek balatoni tajkepi es
tajertek novelO szerepere mar korabban felhi.vtuk a figyelmet (SZABO 1980), arni az,
aktnalitasabal mit sem veszitett.
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