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Az allatok zavartalan eletmilkodesehez a
taplalekuknak megfelelo mennyisegben es aranyban
kell asvanyianyagokat tartalmaznia. Ennek
kiilanborti forrasai lehetnek a takannanyozis
intenzitasatol fliggfien. A legelOn tartott allatok
eseten igen fontos a novenyzet osszeteteIe. A gyepek
nOvenyzetdnek elemtartalmat igen sok tenyez5
befolyasolja, tObbek kOzOtt a ho, a csapadek, az
ontozes, a talaj tipusa es tapanyag-ellatottsaga, a
gyeptipusok, a fajosszetetel, a tenyeszidoszak
aszpektusai, a novenyek fenofazisa, a gyephasznalat
modja (Tolgyesi es Haraszti, 1970; Kota es
Vinczeffy, 1974; Banszki, 1990). A telepitett,
intenziv gyepek eseteben az ontozes, a telepiteskor
meghatarozott fajosszetetel, illetve arany
mellett mutragyazassal is befolyasoljak a megfelelo
tapanyagtartalmat (Tolgyesi es Haraszti, 1967).
Reteken, legelokOn, kaszalokon szamos
ugynevezett gyomnOvenyfaj is eloforclul, de arrOl
megoszlanak a velemenyek, bogy ezek a nov6nyfajok
mennyire ertekes vagy ertektelen osszetevoi a
novenyallomanynak. Ujvarosi (1973) azokat a
novenyeket tekinti gyomoknak, melyeket az allatok
nem esznek meg, kellemetlen izaek, mergezoek vagy
szbrosak, elszaporodva a takarmanyt ado novenyeket
elnyomjak vagy kipusztitjak. Tolgyesi (1969) ide
sorolja meg azokat a vadon terma novenyeket is,
melyeket nem vonnak be szandekosan a termelesbe,
de az allatok lehet, hogy szivcsen fogyasztjak Oket.
Gruber (1960) ket, eletmodjukban elteri5
gyomnoveny csoportot lailOnbortetett meg. Az els5
csoportba olyan novenyeket sorolt, melyek a
gyepekben oshonos fajok, de egyebkent az Ujvarosifele gyomfogalomnak megfelelnek. Ezeket, mivel
minden eletfeltetelt megtalalnak termOhely -iikon, igen
nehez kiirtani. A masik csoportba olyan
gyomnovenyeket sorolt, melyek eredetileg nem tagjai
a gyepnOvenyzetnek, csak ott tudnak megmaradni,
ahol az ercdeti n6venyzet valamilyen kultarhatas
miatt kipusztul. Jelenletilk csak atmeneti a
gyepnovenyzetben. Csoportositani lehet meg a
gyomokat aszerint is, hogy az allatok milyen
mennyisegben, vagy milyen feItetelek kozott legelik.
Abszolut gyomnak azok a novenyek szarnitanalc,
melyeket az allatok meg kis mcnnyisegben sem
legelik, szUrosak vagy mergezoek. A relativ gyomok
kaze tartozO novenyek pedig csak nagy tomegben,
vagy eloregedve valnak ertektelenne (Nagy Cs
Vargyas, 1988).
Baskay Toth 1966-ban felhivta a figyelmet arra,
hogy amig a filfelek a szerves es szervetlen anyagok

As allatok zavartalan eletmukodesehez a tciplcilekuknak
megfelelo mennyisegben es ardnyban kell dsvdnyi anyagokat
tartalmaznia. A gyepek ncIvenyzetenek elemtartalmdt igen sok
tenyezo befolyasolja, t5bbek ktizott a h5, a csapadek az ontozes, a
talaj tipusa es tapanyag-elldtottsdga, a gyeptipusok, a
fajosszetetel, a tenyeszidjszak aszpektusai, a novenyek fenofazisa,
a gyephaszncilat modja.
A folyok drtereben gyakran taldlunk extenziv hasznositaszi
legel5ket, illetve kaszdlokat. Mivel ezen terilleteken kemik4liorkat
nem lehet alkalmazni, es a fajgazdagsdg nagy, igen alkalmasak
meghatdrozzuk

2001-es evben negy arteri legelor5I illetve kaszalOrdl keszitettiink
cOnologiai felvetelezest es mertiik meg az ott taldlhato novenyfajok
elemtartalmdt.
Azok a novenyek, amelyeket nem vonnak be szcindekosan a
termelesbe, vagyis tagabb ertelemben haszndlva a gyomniivenyek
igen ertekes elemei a legelok novenyzetenek, inert az allatok
szarnara ertekes mikroelemekbert gazdagabba teszik a legeliit.
Az altalunk vizsgalt teriikteken az idecilisnak tartan 213 resz
egyszika, 1/3 resz ketszikii arcinyted elterl ardnyokat kaptunk; de ez
nem eredmenyezett Mn hidnyt.
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SUMMARY
Animals require well-balanced nutrition. The elemental
content of the vegetation of meadows is influenced by as marry
factors such as heat, rainfall, irrigation, soil type and nutrients,
meadow types, spec ies, aspects of the vegetation period and
cultivation.
Natural meadows used extensively are common sights on river
floodplains. Since chemicals are banned and the species number is
high, measuring the elemental composition of plants on these
meadows is beneficial. Oenological survey and element content
measurements were held on the rich flora offour natural meadows
in the year 2001.
Weeds, in a wider sense, are plants not directly involved in
growing, although their nutritional values make them important
costituents of feed. Meadows are enriched by their relatively high
microelensent content.
On the sampling sites, the ratio deviated from the ideal 2/3
parts monocotyledon and 113 part dicotyledon, but this did not
mean a Mn deficiency as it would have been assumed.

Keywords: floodplain meadows, microelements, Gramineae,
Legumes, weeds
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tekinteteben a szegenyebb ntivenycsoporthoz
tartoznak, addig a gyonmovenyek nagy reszenek
asvanyi anyag tartalma igen jelentos. Vinczeffy
(1993) is hangsalyorta annak fontossagdt, hogy a
legelon az dllat igeny szerint valogathat a novenyek
k6ziitt, igy jutva kellO mennyisegil asYanyi anyaghoz,
vitaminhoz, gyogynovenyhez.
Ennek ismerete, valamint az a teny, hogy a
pazsitfuveken es piIiangosviragilakon kival a tobbi
novenynek is igen jelentos a sialyaranya a szenaban,
teszi indokoltta ezen novenyek elemtartaimanak
vizsgalatat.

killonbozo novenyek elemtartalmat meghatarozzuk.
A 2001-es evben a Tisza hullamtereben negy
telepiiies ktizeldben vettunk ilyen cellal ntivenyi
mintakat, Rakamaz es Vasarosnameny hatdraban
egy-egy legelOn, mig Tivadar es Tiszacsege
hataraban egy-egy kaszalon jeloltiik ki a mintaveteli
teraleteket. Egy vegetacios perioduson belill
hdromszor tortent mintaveteI, mains elejen, julius
kozepen es oktober elejen. A fajOsszetetel
megallapitasara a mintavetelek elott conologiai
felvetelezest keszitettank, teriiietenkent harom darab
2*2 m-es negyzetet jelolve ki (Hortobagyi es Simon,
1991). A kemiai elemzeshez fajonkent atlagrnintakat
gytijtOttiink a novenyek fold feletti hajtasabol.
Szaritas es daralas utan saletromsav-hidrogeuperoxid
elegyes roncsoldst aIkaImazva ICP-OES triodszerrel
vegeztiik az elemtartalom meghatarozdsat (Kovacs et
al., 1996).

ANYAG ES MODSZER
Folyok artereben gyakran taIalunk extenziv
hasznositasu, dtis boritasu, igen ertekes legeloket,
illetve kaszalOkat. Ezekkel a terilletekkel
kapesolatban tObb szempontbol is specialis helyzetrol
kell beszeinank. A folyok aradasa miatt gyakori a
vizboritottsag, illetve elter6 vastagsagu aledekreteg
boritja be a feltalajt, ami a vizgyiljtoterillet
hasznositasatol ftiggi5en ktilonbazo mertekben
tartalmazhat toxikus es potencialisan toxikus
elemeket is (Gyori es Alapi, 2002). Mivel ezeken a
teruleteken kemikaliakat nem lehet alkalmazni, es a
fajgazdagsag nagy, igen alkalmasak arra, bogy a

EREDMENYEK ES ERTEKELESUK
A cOnologiai felvetelezesekre azert volt szakseg,
hogy megismerjiik a teriiletek fajOsszet6telet, illetve
az egyes taxonok aranyat. Az 1. tablazatban
bemutatjuk a terilletek fajosszeteteIdt, a 3°/a -nal
kisebb boritast kepviseIo fajokat nem tiintetve

I. tciblrizat

A mintaveteli teruleteken eldforduTo gyakori nOvenyfajok
A helyseg neve(I)
Tivadar

Tiszacsege

Visirosnam&y

Rakamaz

Agrostis alba

Arrhenatherum elatius

Agropyron repens

Poa angustifolia

Lolium perenne

Dactylis gfomerata

Phleum phleo ides

Phleum pratense

Poa pratensis

Festuca pratensis

Poa pratensis

Phleum pratense

Poa trivial is

Lathyrus vemus

Poa trivialis

Lotus cornicuIatus

Setaria glauca

Lathyrus tuberosus
Vicia cracca

Medicago saliva
Trifolium pratense

Carex hirta

Trifolium repens

Carex praecox

Carex hirta
Eleocharis palustris
Lotus cornicuiatus
Trifolium campestre

Vicia angustifolia

Convolvulus arvensis

Trifolium dubium

Plantago major

Trifolium pratense

Vicia cracca

Lathyrus pratensis

Potentilla anserina

Trifolium repent

Vicia grandiflora

Lathyrus tuberosus

Potentilla argentea

Vicia cracca

Vicia cracca

Potentilla recta
Galium boreale

Convolvulus arvensis

Viola grandiflora

Potentilla reptans

Daucus carota

Vicia hirsuta

Rorippa austriaca

Plantago major

Plantago lanceolata

Vicia sativa

Symphytum officinale

Ranunculus repens

Plantago major

Vicia sepium

Taraxacum officinale

Potentilla reptans

Convolvulus arvensis

Ranunculus acris

Galium verurn

Ranunculus repens

Plantago major

Rorippa austriaca

Potentilla reptans

Symphytum officinale

Ranunculus repens

Taraxacum officinale

Rorippa austriaca
Symphytum officinale

Potentilla recta

Taraxacum officinale

Rorippa austriaca
Symphytum officinale

Megjegyzes: A 3% alatti boritasU Ovenyek fajszazna terilletenkent 10-15 lozotti(2)

Table I: Frequent plant species of the sampling sites
site names(1), Note: Number of species under 3% cover between 10-15 per site(2)

56

A
kiilonbozo
terilletenkent

novenycsoportok

A 2. talcizatban harom niivenyi csoport
eIemtartalmat hasonlitottuk ossze a vegetaciOs
periodus ktilonbozo aszpektusaiban. Mig a
pazsitfiivek es a pillangosviragnak csaladja egy-egy
rendszertani egyseg, addig a harmadik csoportba az
osszes tobbi begyiljtott fajt soroltuk. A gyomnoveny
fogalmanak nem egyseges ertelmezese miatt keraltlik
annak hasznalatat, es az affogo „egyeb novenyek"
elnevezest alkalmaztuk. A tablazatban feltuntetett
eredmenyeket mg/kg-ban adtuk meg legszaraz
anyagra vonatkortatva.

arinya

Tivadar, kaszalo: Majusban a teriileten talalhato
novenyzet osszboritottsaga 80-90%-os volt. A
novenyek 30-35%-a a pazsitfiivek, 55-60%-a a
pillangasviragnak, mig 10-15%-a egyeb novenyek
koz01 ker ill ki. Jitliusban az osszboritottsag merteke
nem valtozott, a pazsitfiivek tovabbra is 30-35%-at, a
pillangOsviragnak 15-20%-at, mig az egyeb
novenyek a fennmarada 50-55%-at adtuk ennek a
novenytakarOnak. Oktoberre ez az arany nem
valtozott lenyegesen.
Tiszacsege, kaszalO: Majusban az osszboritottsag
90-100%-os volt, 55-65%-ot a pazsitfiivek, 5-8%-ot a
savanyaftivek, 25-30%-ot a piIlangOsviragnak, es
csak 5-10%-ot kepviseltek az egyeb novenyek.
Jliliusra azonos osszboritottsag mellett 45-55%-ra
csokkent a pA7sitfilvek, 10-15%-ra a
pillangosviragnak mennyisege, mig az egyeb
novenyek mennyisege 30-45%-ra novekeclett.
Oktoberben ez az arany nem valtozott lenyegesen.
Vasarosnameny, lead& Majusban az
osszboritottsag 100%-os volt, ennek 70-80%-at a
pazsitfiivek, 8-10%-at a pillangosvithgnak, mig 1012%-at az egyeb novenyek tettek ki. Az ev soran
nem valtortak jelentosen ezek az aranyok, melynek
fo oka az lehetett, hogy a legelot ebben az evben nem
hasznaltak.
Ral
_c_guaz„lege16: Majusban a tiszai arviz miatt a
legelonek kb. a fele jarhatatlan volt, a masik felen
tudtunk felvetelezest kesziteni. Itt az osszboritottsag
80%-os volt, 50-60%-ban pazsitfiivek, 15-20%-ban
savanyitfiivek, mig 25-30%-ban egyeb novenyek
alkottak a nOvenyzetet. PillangOsviragnak nem voltak
szamottev6 mennyisegben a teraleten. Juliusra a
legel6 egesz terillete bejarhatOva vat, az
osszboritottsag 100%-os volt, nj fajok kertiltek el& A
n6venyzet 50-55%-at pazsitfiivek, 20-25%-dt a
pillangosviragitak es szinten 20-25%-at adtuk az
egyeb novenyek. Oktoberre a Iegelot tiillegeltettek.
Az osszboritottsag 85%-ra csokkent, megvaltozott a
novenyek aranya is, a pazsitfiivek aranya 20-25%-ra
csokkent, a pillangosviragnak 25-30%-at tat& ki a
nOvenyzetnek, mig az egyeb novenyek reszaranya
jelentasen megn6tt, 45-55% korilli

2. tableizat

Nov6nyi taxonok atlagos elemtartalma a 2001-es ev egymist
k6vet6 aszpektusaiban

Panitfiivek(1)

Ca

Cu

Fe

K

Mg

Mn

Mo

P

Zn

A kiiliinbozo nOvayesoportok elemtartalmanak
vizsgalata

nisi nos-

Egyeb

A rigua k(2)

n8venyek(3)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

maj us(4)

1500-2500

7000-11000

8400-9000

jialius(5)

3000-4000

8500-13600

13000-17000

oktober(6)

3500-4700

9500-11600

13000-28000

majus

4,5-7

9-12

8-12,5

j alias

6-8

8-10

8,5-14

oktober

7-10

6,5-13

9,5-15

majus

80-100

110-230

110-760
110-205

jUlius

60-170

110-200

okt6ber

115-160

1 I 5-220

150-270

majus

I9000-27000

21000-24500

26000-34000

Anus

20500-25000

14500-23600

25000-32000

oktober

13000-35000

16500-22000

23500-36000

majus

800-930

1800-2400

1900-2500

jkilius

960-1600

2100-2850

2400-3200

oktOber

1000-1900

1500-2250

2200-4000

majus

25-50

30-50

30-86

j6lius

20-45

20-40

20-50

oktober

30-60

16-40

25-50

majus

0,3-0,4

0,5-1

0,5-0,7
0,6-0,8

jtilius

0,3-0,5

0,6-1,2

oktober

0,3-0,5

0,6-0,9

0,6-1

majus

2800-4000

3000-4200

3400-4700

jtil iu-S

3300-4 I 00

3000-3600

4300-4700

oktober

2500-5400

2600-3800

3600-5500

majus

20-50

30-60

30-75

jillius

30-50

55-65

60-80

oktober

30-55

40-85

50-90

Table 2: Average element content of plant taxa in subsequent
aspects in 2001

A novenyek kemiai elemzesehez az egyes
fajokbol a tertlIetre jellernzo atlagmintakat
gyiijtottunk. Bar a negy mintaveteli teriilet talaja
hasonlo (az idoszakos vizboritast kOvet6en exogen
eredetil feltalaj kialakulasa jellemzi), a fajosszetetele
igen eltero volt, azt azonban tudjuk, hogy az egyes
novenyesoportok elemtartalma viszonytag alIando
(Tolgyesi, 1969). Ez a teny, valamint az, hogy a
begyOjtott fajok kozott nem talaltunk valamilyen
elemre nezve alciumulalot, illetve hogy igen nagy
szamn meresi eredmennyel rendelkezOnk, teszi
lehetove altalanosabb ki5vetkeztetesek Levonasat.

Gramineae(1), Legumes(2), Other plants(3), May(4), July(5),
Octaber(6)

Eredmenyeink alapjan elmondhatjuk, hogy a
pazsitfiivek jellernezhetok a legkisebb Ca, Cu, Fe,
Mo es Zn tartalommal, a pillangosviragnak Mo
tartalma kiemelkedo, mig az igen nagy fajszamot
kepviselo egyeb novenyek Ca, Cu, K, Mg es Zn
tartalma igen jelentos volt, mutatva ennek a
csoportnak a takannanyoz.asban betoltott fontos
szerepet. Az egyes novenyi taxonok viszonyiag
allando elemtartalmat ismerve belathat6, hogy
lenyeges a legel6k nOvenycsoportjainak aranya. A
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pazsitthvek es pillangdsviraguak mellett az egyeb
novenyfajok is igen ertekes elemei a legelok
novenyzetenek, mert az dllatok szamdra ertekes
mikroelemekben gazdagabba teszik a legelot.
Tolgyesi 1969-ben megjelent konyveben szamol
be a red szena derntartalmaval kapesolatos
eredmenyeirol. Arra a megallapitisra jutott, hogy
akkor megfelelo a szena osszetetele, ha az nagyjdbol

1/3 reszben tartalmaz ketszikii, mig 2/3 reszben
egyszikil nOvenyeket. Ha az egyszikiiek aranya ennel
jelcntasen kisebb lenne, mangan hiannyal kell
szarnolni a szenaban. Az altalunk vizsgalt teruleteken
az egyszikilek aranya gyakran csak 50-60%-os volt,
de a meresi eredmenyeink szerint nem volt lenyeges
kallinbseg a novenycsoportok mangantartalma
Wain.
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