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Termeszetes gyepeink khlonleges ertike
Vinezeffy Imre
VAltozatos termeszeti adottsigaink fajgazdag nov'enyzetet hortak letra a legel6kOn es
reteken. Az adotisagok valtozatainak szamat zarOjelben jelbljiik.
Domborzati viszonyok: 1-25% kOzOtt, atlag 6,7; A1f:2,5, Hv: 15% (4)
Lejtes iranya:
Eszak, Kelet, Nyugat (4)
Napsfit6ses orak szama: 1700-2200, tenyidoben: 180-245. (5)
AtLagos homerseklet °C: 10; 8-12 kozott, tenyeszidOszakban 15-20 (5 )
Atlagos csapadek mm: 592., Alf: 553, Hv: 662 (4)
Legnedvesseg % -ban: 601ev, 55-65 kOzt, tenyeszicloben 50 ; 44-54 (3)
Termotalaj cm: 2-100; -20, 20-40, 40-80, 80 folott (4)
Atiagos hurnusz %: 2,4; -2., 2-6, 6-10, 10 folett (4), pH: -6, 6-8, 8-; (3)
Taiajtipusok soma: 32 es azok keverekei (32)
Taiaj szelhizes : (3 , rosszkozepes, j6); talajelet: (3, pang6, ktizepes, j6).
Az elmelctileg lehetseges valtozatok sz(tma 66 milli& Ha egy kis terttleteri csak 100
erred r6sze ervenyesul, akkor is 660 valtozat lehetseges. Eredmertykent gyepeinkben
sok szaz noveny el. fiazai botanikusok kozlemenyeibol 483 gyeptipologiai felvetel
atlaga alapjan egy 2x2 rn-es mintanegyzeten 51 fajt jegyeztek fol (22-81 kOzott); a
legelokon 64 fajt (48-81), a reteken 38 fajt (22-54).
Ezek a r6gi gyeptipologiai felvetelek tajekortatast jelentenek a novenyzetUkben
leromlott gyepek kiegeszito helyreallitasiban, amelyre tobben fOlhivtak a figyelmet
es amely egyre szuksegesebb a novenyi fajokban elszegenyedett, vagy a korabbi
gyeptoreseken - masodiagosan kia1akull hianyos osszetetelii gyepeken. Celszena volna
ezt a kerdeskort lcisse elemezniink.
Osszevetve a gyeptipologiai feivetelek eredmenytabrazatit a hazai gy6gy- es
fuszerntivenyeket ismerteth jelenti5s kiadvanyokkal, thegallapithate, hogy a nbYonyzet
69%-a gyagyhatasa (amelyek kozott sok egyattai etkezesre, vagy faszerezesre is
alkalmas), tovabba. 10% kOrCili a csak filszerezesre basznalt novenyek aranya. Nem
csoda, hogy a legelokon kialakult allatok szivesen fogyasztjak a termeszetes gyepek
teljes biolOgiai ortektl, iz- cs zamatanyagban gazdag novenyzetet.
Osszthasonlitottuk 12 legjobb minosegil fit es pillangos tapertek•adatait 12
gyogynOvenyevei. Megallapitottuk, hogy a gy6gynOvenyek 10%-on beluli elteressel a
legkivalobb Rivek es pillangi5sok atlagat adtak, de nyerszsirban es foleg asvanyi
anyagban 30-80 %-kal tobbet riyajtottak.
A terraeszetes gyepek evszSzadok saran alakultak ki az allatok idlando legelesenek
hatasara. Ahul megsztinik a legeles, oft fajban szegenyedik a gyep, az allat pedig
nem nytijtja termelesben, szaporodisban, gazdasagossagban es eletteljesitmenyben
azt, amire genetikailag kepes.
Gondoljunk az evszazadok soran Mautuaba, Milan6ba, Miincheribe, Strassburgba,
Nurnbergbe - a legelokon szuletett, ott felnOtt - labon hajtott 611atalnk csordaira,
nyajaira, amelyek vagy jovedelmet biztositottak: intitragyak, abrakok, seintfin
termesztett takarmanyok es pretriixek nelkill.
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A fentiek ma is 1ehet6s6get jelentenek, amiliez a legfontosabb kellekek: a szaktuthis
megszerzesi lehetoseg6nek btztositasa, az allatok legelteteses tartasa, arainek viszont
alapfelt6tele a vagyonbiztonsig a legelon!

