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A gyepgazildlkoddis jelent6sege domb. 6,s hegyvid6ki tersegekben

Kriszti6n Jeasef
GATE nneischmann Rudolf Mez6gazclasfigi Kutatointezet, Kornpolt

irkz. eredmenyes domb- es hegyvideki gtadfilkocl5s, a mez6gaziclasfigi tertiletek
hasznositiisa, ralajv 8- delme egyargnt feitetelezi a ker6dz6 411atfajok sikvidekit61 nagyobb
arany6 letszimat_ A 17%-nal rneredekebb lejt6sa tertiletek els6sorban gyep nuivelesi
aghan hasznosithat6k. Ezt nern csak a hazai, banem a kiirnyez6 orszigok mez6gazdastigi
gyakorlata is igazolia. Az Eszaki Kozephegyseg mez6gazdasaigi terilletein kialakult
mlivelesi ig arinyok is mutatj6k a hegyvideki gyepgazdalkodtis jelent6s6g6t. Mfg
zaki
Magyarorszig mezEsazdasa`gi tertiletein gyepes torLiletek ar4nya 18%, addig az Es
Kozephegysegek megyeiben 28%. Ez onmag4ban is bizonyitja a te.rsegben
gyepgazdilkoda's fontossag6t.
A gyepes terfiletek hasznosft6 6.11atfajok neThil nern tekintheti5k ugyanakkor produktiv
terilleinek. Talajve.delmi funkci6juk ugyan nern hanyagolhat6 el, de rnez6gazdasigi
hasznosft6s nelka a gyepes terOletek elboz6tosodnalz, ertektelen paring teriiietekkg valnak.
Qjrahasznositisuk csak rekultiv6ei6t kovetoen lehetseges gyep, vagy eridgszeti mCiveI6si
igban egyarka vagy koltse'gekkel vegezhet5.
Az elmCilt evekben a kgri5dz6 611atallorna'ny nagyaninya csokkengse volt jellemz5, a
ttibl6zat adatainak megfeleleen.
A ke'rd5z6' alltallomany vatoLisa, 100 hektar gyepes terOletre jut6 allornSny
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Sajn6latos, hogy a domb- es hegyvideld t6rs6gekben akkor is sokkal kevesebb volt a
ker6dz45 611atal1orn6ny, amikor a mez6gazdaszigi tertneks elisrnerten =gas szinvonah5 volt
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az orszagban. A es/Sicken6s rninclket allatfajnal nagyarayti volt, tragikis a Sufi diforniny6,
ahol a het ev alatt a Iitsziim kevesebb mint harmada Jett. Akkor is indokolatlan ez a
csakken6s, ha tudjuk, hagy a jab veszelyzeeti a meredek kit& terilleteken a gyep
411ornanyt. Ennek csak abban az esetben van rellis veszeIye, ha t6llegeltetik, tipratja
teriAatet- Akkor Se/21 VMt CZ illahliaos, ;u2-zikor a jc]enlegimek dupl6ja volt DZ 111073-3ii.rky a
domb- es liegyvideki tg.rsegekben. Meg is el5zhetjiik a tdllegeItetest, u hegyvidgki legeli5k
er6zi6j6t, megfele15 szakszerft legeltet6ssel, a gyepillornany ipolas1val, tapanyagellatiiiv al.
A kistbb a latletszarrs rnindket icl6szakhan tObb okra vezetheti5 vissza. Alapvettl ok volt,
jelenleg is az, bogy a szarvasmarlia es a juh igazatokriak neat rnegfelelow a
jovedelmezi5s'ege.Kecivez 6- vziltozis csak megfeleI.5 irviszo.l ok eseten varhat6. Nem
n'elkiilOzlieti a megkianbtiztetett tiimogat6st a hegyvicleki tersegek mez6gazdasEga, ha
elismeriiik, bogy sztiksgg van az ott termelt termiSkekre, mcg kell vgdeni az er6zi6 Altai
veszelyeztetett teriileteket a toviibbi degraclki6t61, az ott
el szegenyed es t61.
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nepesseget az

kielegft6 511atigtsztim, a begyvideki gyepes terilletek szakszerd hasznosfulsa felteteIezi
az erOzi6 veszelyeztetett szintifireildeken tt j6 talajv4c16 hat6sti eve15 kultt'n-LI
termeszt6sEit. Vegs6 soron a gyepgazchakodfis, az 1-111atteny6sztes fejlesztese a domb- es
hegyvideki ters6gekben a mez6gazdasagi termeles alapja. Alapja a terrnffild er6zi6 elleni
vecieltrignek, a termeszeti kdrnyezet vectelm6Frek, a kedveatlen ternteszeti adult:550
tersegek fejleszt6senek.
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