A gyep

ill 1 lit

termt-szeti eraformis

Ling Istviin
A termes7eti eraorr5sok osnilyozzislit illet6en en a kovetkez(5 csoportositfist
tortoni c..-.61s7,erfinek: a nem meRCilitliato en5forrlsok kt:ize tartoznak azok

tenneszeti

kepz6dmenyek, arnelyek az emberi haszn5lat sor5n jelentr5sen
italakelnak vagy lenyegeben veve megsemmisiilnek. Ez utobbiak kCize tartoznak
fossznis ereclet6 energiallordozok, vagyis a szen, a fold0"z es az 014 A femeket
tartalmazo 5sv5nyolcat is a nem megiljithatak kbze sorolfik, b5r a reciklikfici6
esetell ismet hasznosiLltatavii v5lnak.

A ineOljithato termeszett ergoriAsok kozns jellemvonasa, liogy rt liasznalat kozben
nett fogynak el, vagy inert kimeritItetetlen a forra's, inelyba sznnazriak, pl,
napenergia, vagy inert fizkillag regener5E6dnak, pl. sze!, arapaly, viz, illetve a
biofogiai szaporockis kovetkezreben Uji - aterinel6clnek, mint pl. mikroorganizmunok,

novnyek, ziIlatok Az igazs'ighoz az is bona tartozik, hogy korfibban korUtian
reprodukci65 kepesseggel rendelkezi5 popul5ciak (mint pl. egyes halfajok vagy
kiinak) szAtna annyira lecsbkkent i hogy mAr lenyegileg nem szamithatak a
meg6jithato ert5forrasok ketze.
Vagyis a termesze!es vegetacio, tov51±5 a tnezogazdasigi terfiletek biologial
produkcioja megOjithat6 eroTornis, ineryeket 15ssze1oglala kifejezessel biologiai
erCifornisnak is nevezank.

A gyepeket illett5en a Biologiai LexikQn a kbvetkezoket monclja: "a gyepek Virt,
rigyszirCi terrnszetes vagy antropogen novenyt5rsuifisok fortn5ciocsoporti.
Lehetnek vizben llebegi5 vagy rostzult hin6rtarsulsok (6szo vagy vizalatti gyepek),
id6szakosan efarasztan gyepek (mocsirretek, 15pretek) mezofil gyepek, orokzold
gyepek, tozegtnollis es dagadolgpos es pusztai gyepek. Legeltetes vagy egyeb
kulturhat-Isra kiilonhoz6 antropogen gyepekke, legelakke vagy gyonitarsulisokk5
alak(ilnak At",

A Iv1ez r zdasAgi Lexilson nagyon reszletesen ismerteti a gyepapusokat es a
gyepgazdlkor.lasi mOdszereket. A gyep fogalrrat illet6en a kovetkez6ket irja ez
lexikonz
gyep az evel6 rtifelekkel es herertivekkel illandaan benolt tertilet,
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ame!y vagy termeszetes fiton, emberi beavatkozas

keletkezett, vagy amelyet

mesterseges Piton - magvetesset letesftettek. Az eli5bblek az 65gynpek, az utobblak
n mesterseges gyepek. A gyep lehet lege16, ha termeset allatrkkal legeltetve
hasznositj5k, lehet ret vagy kaszA16, ha a ievagott tennest szenaUnt vagy rn6s

inodon hasznWik fel takarrnanyozasra. A legel6 - kasz516 valtorendszerben
megfele15 titemezesben mindket hasznositas eloTordul."
A ke't lexikon szovege 161 tiikr zi azt a szemleletbeli killoobs6get, ahogy a

biologus es a lnezdgazdasz lAtja a termeszetet Es az el6vilagot. Vegeredmenyben
mindkette5nek igaza van. A baj csak akkor kezdo-dik, ha bannelyik a ketti kozi.11 a
sajAt nezetenek kizAraagossfigAra torekszik Es nem veszi figyelembe a rnisik
szakember elterei nezeteit,
Az asgyepek, a retek es a legelolt nernzetki5zi esszefogisban megvalost116 kutatasa
sip
az International Biological Programme kereteben a hatvanas evekben

megkezcl6crott. Ez a munka egyenesen folytat6dva Epillt be az LINESQ_O Mon and
ram'Aba, amelyet 1971-ben inditottak. A MA L# program elobb
kezdodatt, mint az ENSz 1972-es Stockholmi Konferenciaja az Emberi
Karnyezetra, ainely lenyegeben veve a glob5lis kOrnyezetvedelem intezrnenyi es

inozgalini alapjait teremtette meg,
A MAI3 prograrnon beli.il a hetvenes evekben 14 project szerepelt 6s kozlikik a No

3, volt az, ainely a gyepekkel, es azok hasznosItisaval foglalkozott. A kOvetkezo
ciniet viselte ez a project: Az ernberi tevekenyseg Es a folcihasznjlati eljarisok
hat5sa a legelare; szavann5k, 6sgyepek. A inagyar kutateplc is !, - .1.kapcsoladtak
annalc ir..fejen ebbe a nemzetkbai kutat6si prograinba.
vr:tleticrt (Ty horta, Bogy egy hettel ezebfitt Washingtonban reszt vettem a World
Resources institute kiadvfinyiinak, a Vil5g Er6forrisai 1994-95 szerkesztr5 bizottsagi
6[esen. Az irij ki.5tet most jelent tneg. jelenleg ez a kindwiny ad legszelesebb
hasznosit5sir61, a
Attekint'eczt a ter mgszeti ereirorrfisok mennyiseger61.
4K_5/Iiyezetvalelemmel val6 kapcsolattirt51. SzeretnEk ket tzliblAzatot bemutatni a
vii g foldhaszmilathol 6s ezeri beltil a gyepterfiletek nag-ys5g5r61.
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FoidterVe 0 ,3 falliaszn,i1or 399J-1ben
milIii5 hektirban
Vila fOicltertilete:
13 041

100%

\Fit5g szeintaterillete:
1 438

— 11 %

3 354

25 %

3 894

— 30 %

ilag gyep terulete:
Vileig erd6 tertilete:
FortAs: World Resources 1994-95,
Liithato, bogy a gyep tetinete tab], mint ketszerese a novenyterrnesztes
terDletenek. Az erd6terulet 30 %, mill 5 %-kal tb1313, mint a ret es tegel6.
Erdekes 5ttekinteni azt is, 'logy kontinensenkent mikent alakfrinak ezek az
arAnyok.
Fordterillet es fOldhaszn5lat 1991-ben
milli a hektirban
!Conti/lens

awaktb

Afrika
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Eszak es Ki5z6p Amerika
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Szovietunia (korabbi)

229
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827

OceIrtia

49

431

157

Europa

Forms: World Resources 1994-9S,
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legnagyobb a gyep arAnya. Lenyegesen talk, mint a

n6venytermesztesi tertilet es meglialadja az erd6k aranyfit is.

Azsiiiban is bason16 a lielyzet azal a ktilanbseggel, bogy a hiirorn novenytarsul5si
kateg6ria ter(ileti aranya sokkal kozelebb van egyrn5shoz, mint Afrikaban.
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Amerik1ban Cigy eszakon, mint Dien az erclok dominalnak. Ezt k&ieti a gyep,

majd a sz6ntoterOlet.
n-05 a helyzet_ A sz5nt6 ar4nya igen rnagas, tnajdnern eleri az erd6
pij
ierilletet. A gyep szerenyebb athnyt
terOleten is az erdi5k vanrtak tulsulyf are.
A volt Sz
Ezt kOveti a gyep, majd a szant6 tertilete.
LusztrMia es Oce5nia eset6ben kirnagnslik a gyep arAnya• Ehhez lc€pest az erdo
terWete csak egyharrnad, a szint6e peclig egy tized.
Az adatok azt bizonyiti5k, bogy a villg foldter5fetenek rnegoszIas6ban az r5sgyep,
a [-et es lege16, inelyeken megi4z116 biolOgiai produkci6 kepzddik, ig,en jelent5s
aranyt kEpvisel. A tenyleges produkcia Inert6k&61 azonban mcis actatok adnak
t5lekortat5st.
A Tudomanyos Uni6k Nernzetkozi Tanacsa (ICS[) egyik bizottsAga, a Mirnyezeti
Prol2lermik 1979-ben publfUlta a "The Global
Carbon Cycle" vagyis a Szen globfilis korforgalrng cimQ kiadvanyt. Ebben attekint6
adatok vannak n viiig novenyzetenek eves produkciojar61 tirsulisok
esetko,

eves prim& produkcio (szarazanyagban)
1015 grAv
Vilag sz5razfrAfi terilleten bsszesen
— 100 1.6

117,5
ebb61:
z iOvenytermeszt45

— 7,70

9,1
VieP

17,0 %

20,0
erdi5k

68,0 %

79,9
Farris: The Global Carbon Cycle, 1979,
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10 15 gr szdrazanyag 1 milli rd tonna biomasszdt jelent. Vagyis a vibig szdrazfOldi
beteertve a beiterilleti vizi Okoszisztemik produkci6j5t is bsszesen es
evente 117,5 millfdrd tonna eis6dleges fitomassza kepzi5dik, Megjegyzem, [logy az
1981-ben vegrehajtott hazai 13i0massza felmeres haza'nk tettleten 53,4 milli 6 tonna
novenyi sz5razanyagot muialott ki
arni a vil5g els6dreges biomassza
produkciojanak 0,05 %-it jelenti.
,

bithat6 az adatokb61, !logyidiink biornassza tennelesenek mennyisegi
vonatkozdsait az erdok hatirozzdk meg. Egyiittesen 68 'rot jelentenek. flontsok
ket reszre ezt az adatot:
Tropusi zona erdai:

49,4 %

Nem trOpusi zonfik erdc5i:

18,6 %
Ezek az adatok igen memi5r5en igazoljAk, bogy a troptisi erdok vedelmer61szMO
felhivdsok nagyon reAtis veszelyre hividk fel a figyelmet. A Fold sz5razfOkli reszein
keletkez6 biomassza fele a tropusi erd5kben jilt letre.
A gyep, illetoleg a gyepes tetilletekcn kia1akfilt retek es 1egelok egyUttesen a teljes
nbvenyi produkcio 17 Wdt adj5k. A novenytermesztes reszarinya mindossze 7,7
e0-

Engedjek me g, }logy eztit5n a Final gyepgazdMkod5s egyik sajkos kerdesere,
nevezetesen az energiaforgaloniban hetoltott szerepere hivjam fel a figyelmet.
A gyep; mint termeszeti erigorrls reszt vest a RIM bioszferiOnnk globilis
szabillyozdsfiban. Vedi a talajt, ineg6rzi a vlzkeszietet, hozziifirul a legkor gAzkomponenseinek siabilizMdsAhoz, men C0 -t kilt le es oxigent bocs:ljt ki. A gyep,
ilieti5leg a belote kialalat retek
legelok kozvetlen gazdasigi hasznot akkor
hoznak, lta tillatAlloma. nyt
kincba kapcsot be.

metyet a helyi lakossdg az ember' eleImezesi

A viliigon osszesen 1,2 mitliird szarvasmarha es 1,7 milli5rd juh es keeske 61. Ezek
takarmAnya e1seisorban a teatlenetes gyepekr51 szarmazik. Ez azt jelenti, ► ogy az
emberiseg h6sterrnelesenek jelent6s resze *an biologiai er6forrisra eptil fel,
ainely lenyegeben veve nern igenyli kii!st5 energiaforrisok bevite1et. Egyebkent a
World Resources 1994-95 adata[ szerint vildgfulagban a megtennelt gal ona 37 9.6-át
takarm5nyozdsra haszmiljdk fel. Ez els5sorban a sertes- es baromfitenyesztest
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&intl. Az europai orszfigok kC iiI DfmiAban ez az arany 85 %, ez a legmagasabb,
Lengyelorszigban 47 %, ez a legkisebb ariny.
Tehat a gyep, mint tenneszeti en5rorrisok nemcsak arra ad tehet6seget, bogy biist
ado állatokat takanninyozzon, hanem egyuttal energiatakarekos Ichet6segekkel
gazdagNa a g1013511s, illetve a liely1 anyag- es energiaforgaimat.
Magyarorsz5gon nemileg m5sok az aranyok a termaterilleten beiiil a szant6 7 a
gyep es az erd6 vonatkoz5s5ban, mint ami a virigitlag, vagy akir az cure:pal atlag_

Ha 100-nak vesszuk a 8 millio 227 ezer bektar term6terilletet, akkrx rzen bell a
sz5nto 57 %-ot jelent, a gyep 14 %-0t, az erd6 20 %-ot. Vagyis ?lagyarorszagon
gyep ardnya a biologiai produkci6 kepzeseben kisebb, mint a vi15g szAmos MIS
orszAgaban, Ennek eHenere alifthatjuk, - es a mini tanacskozAs ei5adasai is
bizonyitani fogjOk - bogy nincs keno mertekben meg hasznositva az orsz6gnak az

a termeszeti eraforrasa, amit a gyep es a rajta kialakfilt rack es legdok jelentenek,
A hasznositas ebben az esetben is az energla merieg javftlsat eredmenyezheti a
Vannak jelent6s korlatck e!sdsorban
mezeigazdas5gon belul,
munkaer6gazd5lkodisi es piaci korratok. Ezeket is merlegelni kell, tovabba a
termeszetvedelmi Erdekeket, amelyek szinten krit&Inek a gyep hasznositdsi
kerdeseihez.
A hazai foldhasznilati strukt6ra 5trendez6dese saran fij feladatkent, de regi
gondolatket jeFentkezik a gyenge term5kepessega gyepek, rnargin5iis
mez6gazdas5gi tealletek erd6sitesnek kerdese_ Bizonyara itt is tovabblépesre van
sztikseg. A gondot a megreleI6 szervezeti keretek es a mobilizalhato take hiAnya
jelenti. Lakossiigi ossnfogas Es va!amilyen allarr i preferencia egyOttr!s fellepesevel
lehetseges eredmenyt elerni a jovoben.
Vegezetill VinczefFy Irnre proresszor Orhoz szeretnek fordulni, akinek kereken tr61
evsnizados tuctominyos munk5ss5ga meghatirozo motion prult ho2;z6, a hazai

gyepteri.iletek megismeresehez, a gyepgazdgilkodiis tudorrignyos mega!apoz5sahoz.
OktaIt& es kutatot erdemeit hozzSert5 kollegfii fogjik eirnonciani.
Szeretnem (It szernelyesen is nagy tisztelettel, szeretettel es nag5,Tther.sillessel
kelszonteni. Szeretnek Neki jelkepesen egy ajandek igeretet is litnytijtanL Tern
konkret aiind6kot, harem egy igeretet_ Ez pedig a ki5vetkez6:
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Aniikor leprt az Alcademi5n a 115titk5ri megbizatlisoin, elhatirortam, bogy
nyugclijba megyek. fern azert, Inert a pihenesre vfigrytarn, tianem azert, hogy

szakmal problemAkkal foglalkozhassam. De azt is elhatArortain, hogy a telki
nyugnimam Illegal/Asa erdekeben 1.0 ev alatt elolvasom J ikai osszes rnGveit es
feldoigozorn a madkvildgra sz616 utalftsokat a nagy lrfa~ regenyeiben. Ez ev
jarnuirphan elkezdtem ezt a munkit. Kozben ptt a felk6r6s a alai ekladzis

megtart5sara. Gondoltam, keresek egy szep idezetet a gyepek leirdsara Tal5Itarn
m5r is neh5nyat, Az ai5ndek igeret Vinczeity professzorhoz az, bogy ttz ev
arnikor nAca Ismet kerek evfordul6 lesx, 5t rogorn

Neki a teljes jokai

idezetcsokrot a gyeptc51, a retail, a legef6m5l.

Az eddig talalt legszebb !this az Uj foldesCir elmCi regenyben olvishate, a nehiny
Ora rmiiiva bekovetkezo Tiszai ftrviz Witt. fine az idezet:
"Meg minden zold volt.
A retek s5rga es lilaszin vir5gsz5nyeggel bevonva; a sz5ntofoldek minclenfele
szinirnyalatil zold t51 likra hasogatva, a lap5Iyokon elszort feller es fekete ny5jak
legelesztek, f elier tehenek es fekete bivalyok.
S a re[kek5 nap sugar5val milli6 gyern5nt ragyogott a llisz5lakon, s mint az ember
5rnyeka messze

karillOtte fenyl6 nitnbusz t5madt a harmatos fiThen.

Milyen boldog Ada! Iii bekiTtlne ki arm gondolattal, !logy rnindez egy nap, fel
nap aiatt elmitljon, semmive legyen, !logy amt most boldogs5g es pi3-ezls, az egy
5lomidel atatt ne legyen Inds, mint Or es ketsegbeeses?
Pedig az fgy volt mil- egyszer megirvaTM.
Eddil; az idezet. Valoban jolt ax 5r es mindent eliinteitt. De kesobb levorVilt a viz
es a bfol6giai entifordsok ismet inegfijuitak.
Ezt kiv5nom en is minclenkinek, vagyis ax 511ando megiljutist es a folyamatos
produkcia6t.
Szerzo*:

Dr. LAng Istv5n
akademikus, MIA
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