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A KAPOS VOLGY FELSO SZAKASZANAK GYEPVEGETACIOJA

Vanyur Gyorgy — Mate Sador
A '80-as evek vegen elkezdndOit gazdasagi es tarsaclalmi valtazasok hatasara,
napjainkra jelentos atalalailason ment at a hazai agrargazdasag. Atalakult a teljes
tulajdoni rendszer es ezzel egytitt termeles szinvonala is Jelent6sen csbkkent az
allatletszam es az alacsonyahb termokepessegu, relative nagyohlri raforditast igenylo
tertilete1Cb61 tobb tfzezer ha pa.rlagon maradt. Az Europai Unix fel6 valo kozeledos ezt a
folyairiatot csak tovabb fokozza, Igy a szantotertiletek tovabbi csokkenesevei keIl
siAmolmink a jOvoben is. Az Hy modon felszabadulo teruletek hasznositas6ra ket
iehetseges Way mutatkozik, az erdrOve ill. leseiove
Ezen lehetasegek ismereteben inditottunk Litatasokat a Kapos
tertileteinek vizsgalatara, rrielynek celjakent a jelenlegi allapotok felmereset es a
lailonfelekepp hasznositott teruletek produkci6j6nak mer6set tezta
egy
A K s yagy nem allot utt&llo — foldraizi ertelemben 'nett — kistijat,
tOrteneti-gazdasdgi egysegkent definialhato, amely a S omogyi- dombsagot v a- lastj a el
Zselicti51. Volgysegt61, ill, a Tolnai-hegyhatt61. Vizgyiljto tertilet 1242,5 kin, hossza
kOzel 111 km. Kiskorpad tersegeben
forrasvidekt61 a DornbOvir-DobrokOz
tersegig tart6 folyoszakasz ret-legelO teruletin jeloit -tink Id 7 mintaveteli tertilet, ahol a
ha,zinkban altalanosaa elfogadott, 2x2 m-es random kvadatokban vegeztiink 5-os
boritasbecslest az elgordulO fajkombinaeio megallapitasara. A kivalasztott teruletekkel
igyekeztiik reprezentalni az altalanos viszonyokat a Kapos menten ill. azokat a ni6g
raeglevo tertneszetkOzeli allapotokat rogziteni , arrielyek a kesabi rehabilitaciOs
tevekeayseg alapjaul szolgalhatnak_ A .Kapos evert felsb szakaszara jellerrizo, bogy a
folyo medrebe mayen bevagOdva az ev nagyobb reszeben kis rnermyisegil vizet
A — valamikori arter — sur-an lakott es az antropogen behatasok erOsen erezhetok a retlegell5 terCileteken is.
Az. els.5 to et egy degradAlt mocsa -ri taisuins, melyberi alacsony falszain mellett a
sas fajok boritasa dorninalt. Az itt lev6 nOvenyallomany takaririanyerteke alacsony.
A masodik terillet egy kiszaradO mocsarret, melynek novenyallornanydban Briza
media, C)rchis lam -flora, stb. is elofordult. Feraitartas hianyaban a. pazsitili fajok
rnagasabb boritasa mellett a neot-itonok terjedese 3elletnzi a teruletet.
A haunadik allomany egy fennhagyott franciaperie ret, ahol dominans a pazsitfiivek
boritasa, de jelentos az egyeb novenyek arariya is.
Negyedikkent egy j61 feantartott kaszileretet vizsgaltuak, ahol a pdzsitftivek
boritAsa jelentos es mellettiik megtalalbatok az ertekes pillangos takarmitnynovenyek is
a tArsulasban,
Az otOdik kaszalo navenyosszetetelebol az tunik ki, bogy hilhasznaltak a terilletet,
mert a gyomok arAnya magas a fajszamban es a borilisban is.
llatodikkent egy 8 eve fennhagyott szanto novayosszetetelet vizsgaltuk, arnelyet
6-vente gyszer Vets.ier tnegkaszalnak. A kaszalas hatisara a pazsitftivek boritasa
jelentos, de rnelletttik a gyomboritas is aagy. A pillangOsok pedig nern tudnak
betelepedni,
A hetedik teralet evtizedek ota semmilycn au:Welds alatt nevi 411, a rajta kialakult
tarsul'isban magas a nitrofil gyainiok aravya,, bar jelentos a $zsitgi loolitas is.
A. produkcios foiyarnatok jelenleg folyamatban vannak.
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