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Gyepgazdaikodals es videkkep
Nagy Giza Pets` Karol)/
Agrfirtudomanyi Egyetern, Debrecen

Ez a kirdisk8r tobb szempontb6I vizsgillhat6. Vizsgalhat6 a viztialis vaI6sig alaRitin (a
taj kepe, a kaonbez6 gyepek megjeIen6se stb.). Eleniezbet6 aszerint, bogy milyen szerepet
tolt be a gyep az alattartisbaxi es a takarrninyoz:Isban. Egyre fi3ntosabb6 val6 szempont,
hogy mi a kapcsolat a term6szet- 6s tijv6delem illetve a gyepgazdalkodas kozott.
egy kissi barabb gondolati osszefuggesben meg lebet pi-1%61rd a gyep szerepet keresni
vidiken 816 nepess6g aetformigban vagy 6letszinvonaIaban.
Gyepteralet es gildhasznalat a 90-es evekben
Haz6nkban a gyepek ter iilete is a gazi2141kodiisban betoltott szerepe a szZizad masoclik
feleben fokozatosan es6kkent. Tulajdoniceppen p6rhazatn 611apithat6 meg a rnez6ga.zdasig
intenzifikala'sa (-ten-acres koneentriiei6, gabona program, no'vekv6 sz6nt6foldi rifordiasok)
6.3 a gyepek szerep6nek cs8kkenese kozott.
A hetvertes 6vekre mintegy 1,2 milli6 hektar gyepteriilet maradt az orsza .gban, amely a
thez6gazdasiigi tertiletnek 20, a term5terilletnek mintegy 14 %-t adta. Az akkori becslesek
szerint hek-tatonkent 1,5 t szenaertak t exult hasznositAsra.
A tirsadalmi.gazdas.igi rendszervaltis, a tulajdonviszonyok is a tennel6Ozemi szerkezet
atrendez6d6se nem volt hat istalan a gyepekre. Az ut6bbi b6 10 6vben jelentSsen osElkkent
az orszig gyepteriilete. Leginkabb az allatletszam latvanyos csokkenisenek kOszOnhet6en
- mintegy harrriadara esett vissza gyeprol betakarftott osszes szenatemis, is az orszag
tarteneteben a legalacsonyabb termiseitlagot ( 530 kg szena liekthonkent) becsultek 1993'. ban (1, tdblizat).
1.tblizat
A gmgazcialkoclas fontosabb mutatemak Osszehasanlitfisa az utobbi ivek alapjan
Li
vie nevezis
1981-1985
A gyepek te•illete
— 1.00
1.256,8
Az osszes terinise
SLO011t szena)
2.020,0
A gyepek terrnisatlaga
Li1j100 kg/ha szina)_ .
16,1
Torras: KST-1 1993. A megyek kiacivinyai

1986-1990

1991

1992

1993

1.205.6

1.165,8

1.127,9

1.098,9

1.511,7

1.327,6

822,9

691,0

7,3

6,3

12,5

11,4
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A gyepek terii1etnagys6g5ban es terdleti aranygban a regionilis kalonbsegek
vfiltozatlanuI felleihetok ( 2. tablizat). Az itiagosnil kisebb a gyepek terEileti aranya a
Dunanuilon es Pest rnegyeben, az orszag keleti feleTen pedig dilr61 eszak fele haladva
fokozatosan n6.
2.tablazat
A gyepgavdfilkodas fontosabb mutat6inak Osszehasonlftisa az utobbi evek alapj'an
ajegyseg
Pest me• e
Eszak-Ma. arorszS•
Eszak-Alfbld
Da-Amild
N .at-Dun6:ntla
Eszak-Dna'nn51
u
Del-Dunantil
bsszesiatla

Gyepteriilet
(1.000 ha)
64,8
215,0
261,8
243,7
117,9

Gyep a methgazdas' i teriilet %-aban
16,1
27,5

Gyep a tennisterti_
let %-aban
11,9
18,3

17,5
1_4,4
18,8

13,8
10,4
14,4

19,5
16,9
' MIIEENIMMIIIMEIBMII
17,6
11,6

124,0
1.148,0

A gyepek szeroe az eatattartd.stion is a takarmilnyortiSban
Hazinkban a kereklz6 illornany takarmayozio Osszessegeben nem a gyepekre
alapozott. Ezen belfil azonban megRlapfthat6, hogy a kevesbe intenziv allattarrts (juh,
htis- es n8ventiekmarha) szorosabban, az intenziv tejterm6 teheneszet kevesbe kot6dik
gyephez. Oszera lehet annals vizsgilata, hogy vajon van-e valamilyen tisszefaggez egy
adott terEileten bail a gyepek teralete es a ker6dz6 allomany nagysiga kozZitt_ Az cue
vonatkoz6 elernz6s azt mutatja, hogy szigniftkins szoros osszefIgges van a megrenk6nti
gyepterulet es a juhalorminy nagysaga kozott (1. abra).

1 . tibra
A gyeptertilet es a juh darabszirri Osszefugge.se
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A basznosithat6 allatiajok letszarnanak radikiais osOkken6.se az utabbi evekben (3.
#shi zt salt zast emk4nyezeit szAiastakurrnhy gazahlkocliis szerkezet6ben.
K8ztudott, bogy a juh 6gazat szinte kizar6lag gyepre alapozott, mig a taihaszn6
a szAntololcli sziilastakarmanyck
szarvasmarha alornany ta.karrnanyozas4ban
(sil6kukorica, lucerna szena) a jellemz6ek. Feitehet6en a tipikusan gyephaszaosit6
juhi11orminy letszEirruinak nagyohb me,'retti csi5kken -ese mina a szaritott
szitastakarrainyiakon bail a vicp%zina afinya 43,5 %-tot (1_9%6-913) 37,2 670-ra esett
vissza 1993-ra (4. tiblat).
3.t.iblkat
A ker6dz6 fillatallomany v61tozisa 1990-1994.k8z5tt
1.000 db

1990
Szarvasmarha Osszesen
ebb6lteh6n
Juh bsszesen
ebb61 an a uh
Fornis: KSH 1990-1994

942
426
1.043
795

1.75L
630
2.069
1.396

4.tibLizat
A szaastakarmbyok mennyieige es azok osszetetele az ut6bbi n6115ny 6vben
Megneveze's
_
Szilastakarrnny, zoid
ebb61 lucern
e sib n.
Szglastakarrnany, szerla
ebb61 gyepszkna
lucernaszka
e:. 6b miles

1986-1990-es evek atlage
1.000 t
c'76
100,0
7,212
88,8
6.404
808
11,2
100,0
3,478
43,5
1.512
46,5
1.619
10,0
347

1993
1.000 t
4.191
3.712
479
1.858
692
1.020
146

Fr..-o -100,0
88.6
11,4
100,0
37,2
54,9
79

A videkk6p alakftfisa szerripontjiib61 ez a tendencia serriniik6ppen seen kedvez6. A
korathan hasznidt legel5k maguiza hagyisa az anyasze'na e1veniiI6sehez vezet. A labon
marado szar.az terms a ]egtobb esetben a gazdatian terillet benyont kelti. A hasznaat
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dmoradSsa tarvenyszerjen a novenyi tillom,dny megvaltozis6hoz vezet, arni a taj jelleget
valtortathatja meg nay terrneni ketszikil gyomok, gyombokrok eluralkodasa, az
alacsony vegetaci6t igeny16 gyepnOvenyek visszaszorulasa).
A lecsbkkent atiata- llomanynak koszkhet5en olyan tijakr61 dint el az allot, rely tajakhoz
az napjainkig hozzatartozott. Az omladoz6 Ivan szahisok, arvalkod6 gulyakutak a
gazdatlan es remenytelen videki kip benyornasat keltik.

A gyepek szercpc a term'eszetvedelemben
NemzetkOzileg es hazankban is egyre nagyobb hangsalyt kap a terrniszet. 6s tajvedelern
k6rdese. Ebb5I a szempontb61 u kevesbe bolygatott evele; vegetioi6kriak, az erthinek es a
gyepnek van a legfontosabb szerepe. NemzetUzi bsszehasonlftasban Ivlagyarorszagon
viszonylag laves a gyepek tea-Wei afanya - a fEddhaszniclatban ( 15 To kOrtili a NyugatEur6pai 40-60 TO-hoz kepest), Ennek ellenere a hazai gyepteriileteknek killonosen fontos
szerep jut a termeszetv6delemben. 1992-ig az orszigban 627.975 ha-t nyilvdnitottak vedett
terilIette, ami az osszterilletnek 6,7 %-a, a terrn6teriiletnek 7,9 %-a, a mez6gazdasagi
terilletnek 10,3 %-a. Ennek a tertiletnek egynegyede gyep mavel8si 6gai terulet (5.
teiblAzat). A gyepgazdalkoclds szernpontj6b6lkillon figyelmet erdernel, hogy a legszigoriLbb
vedettsegil teriileteken (nemzeti parkok, terrneszet -vecielrni tertiletek ) eppen a gyepek
aranya a legielent6sebb.
5.tablazat
A terrneszetvedelmi terilletek megoszlasa.rmivelesi Agak szerixa

I

Veclett teriilet
Nemzeti paa-kok
Tajveclelmi kOrzetek

--

Termeszetvedelmi to ineLek
Osszesen (ha)
(9)

Cyep -

zant6

Erc16

Egyeb

11.556

60.542

58.428

28.613

58.818

73,952

243.844

49,837

13.461

12.270

75,196

152.955

314.542

85.282

11,9

24,4

50,1

15,6

4.822

'

i

6.832

Forras: Termeszetvedelmi 1. ,I:latok 1992.
1-lazAnkban a vidett nrreeny es fillatfajok tobbsege a tenneszetes gyepeken el. Ezeknek a
gyepeknek a v6delme, a videkkep es a biol6giai valtozekonyszig fenntartisa az
Okoszisztemaban egyre nepszertibMvalik. Ebben a kerdesben azonban a rrtez6gazdasagi
termeles es a termeszetvecielem erdekei ktida.rib.5z6ek. Ha a termeszetveclelem fontos az
orszag szarnaa, az anal-anal; be kell avaikoznia, Eur6p6ban j6 peIdak vannak arm, hogy a
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mez6gazdasag es a termeszetvedelern tud egym6s mellett elni. Sk6ci6ban a farmerek
alami tarnogatist kapnak, ha a vedett fajok artinya megmarad a ffillomanyban.
Hollandiaban tigynevezett ' tgazdalkoddsi megillapodasok" kiitnek kompromisszumot a
farmerek 6s a termeszet-ved& erdekei kOztitt. Fzek a megillapodisok tiszletesen leirjak
milyen szabiayokat kell a farmereknek kbvetniiik a gazdalkodisban es tartalmazza azokat
a tamogatasokat, amelyeket a fannerek kapaak az dokasok betartars‘tert.
Hazankban is sziikseg van aura, hogy a terrneszetvedelmi teriileteken belfil a gyepekre
kidolgozisra keziiljenek azok az iranyelvek es koakret intezkedesek, amelyek biztositj6k
jellegzetes, sok szempontb6I Eur60.ban egyeduld116 videki kep rneg6rzeset, esetleg

A gyepteraletek tufaidonviszonyai
1994. rna:ius 31-en az orszag gyepter[iletenek kOzel 20%-a a ki.115nbez6 vialalatok, kbzel
35%-a a kiilonbOz5 sztivetkezetek es 46%-a az egyeb szervezetek kezeleseben, vagy
tulajdonaban volt. A videki kep alakit6..sAban ez utobbi csoport, ilietve ezen ban az anauei
gazdalkodok es a lakossiLgi gazdasigi tevekenyseg (46,1%) erdemel - tobb kerd6jelet is
tartalmaz6 - figyelmet. Nem tudni, bogy mi az tij tulajdonosok szaindeka a
gyepterrileteirkel. A gyepek feltdrese sarV15 szamos path van azon 01, hogy
evszizados tidkepet v61tortat meg (lejt6s gyepek, melyfek -vesti fide retek eltanese),
termeszetvedelmi teriileteken javatehetetlen karokat okoz, vagy okozhat.
A sokszor kenyszer6segb61, vagy gazzlasfigi erdekb61 megindulo tijrahasznosinisnak is
vannak kerdeljelei. Keno szakmai ismeretek birtokiiban kezd-e a gazdfakodo a gyepek
imivelesebe, hasznositas6bal A virhat6 haszorira koncentriihe csapan, vagy a gyep
igenyeire es a takaros hater szempontjaira is figyelenimel van? A Itidtartilsb61 tudjuk, hogy
csak az els6re van figyelermnel, annak eredmenya a hazinkban idegen sivatagszerti FEU
es a j6vitehetetlen niivenyi degradiici6.
A szakszera legeltetes, mint a leggazdas6gosabb hasznosilisi mod Man figyelmet
6rdernel. Az 6pelt 1ege16, a j6 dllapotd legel6berendezesek a gondozott taj es a takaros
hater benyoma`sit keitik. A stabil, niajd a mobil 1ege16 keritesek kialakulisk itletve
megvasiirl6sEit a vil6gon mindeniltt segftette az adttm. 361 titgondolt szakmai program
reszekent az ilyen lepes slunk is szUksegszerCi es raindenkeppen hozzEijolnil a legeltetesi
kultdra javultisahoz es a rendezettebb hatarkep kialakulaistihoz.
A gyepgazdaikodas eS a j5vedeimek kapcsolata
Magyarorszag szdmos tajan a mez6gazdaszig az egyetlen megelhetesi forr6s. A jobban
jtivedelmez6 sz6nt6fOldi novenytermesztesnek koszonhet6en a legjobb gyepeket feltorttik
es a gyepkenti foldhasznAlat csak a marginalia terilleteken maradt meg.
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Vizsgiatuic a gyep methgazdas6gi terilleten
aralnya 6s a csaladok egy f5re jut6
bevetele kozEttti tisszefliggst az orsza.g feridrajzi tijain. A regresszio analizis azt mutatta,
hogy negativ -osszertigge. s van a gyepek terrileti arinya 'es a csalidok egy f6re jut6 bevetele
kozott (2. abra). Ez azt jelenti, hogy a gyepek nagyobb terUleti aran
. ya egy regioban Itisebb
osal6di jovedelinekkel jar.

A gyepterillet a mezogazdas6gi terUleten %-ban 8 a brutt6 javedelern 5sszeftiggdse
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Gyep a mg-i teralet %-alan (1994)
A gyepgazdalkodks allami arnogat,is azt jelenti ezen osszertigg6s alapjin, hogy a
szeg6nyebb agi6kban 4161thaz jut= tirnogatfic Az aliani t6.mogat6.s kozvetetten
hozz6jiruina a gazdalkodas szakmai szinvonalaak nove1es6hez, a termeszetvddelern
megval6sibisdhoz, a valtozi.kony es hurnonikus viclekkep

