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A HEGYVIDEKI GYEPEK TERMESLEI.TETOSEGE
Nagy Gem
Magyarorszig vartozatos termeszet foldrajzi adottsAgai tajankent eker6 6kologiai
adottsagok kiatakulasahoz vezettek. Az orszagra, killonOsen annak keleti felere
jellemz6 sikvideki adott-sagti gyepek meliett taiklunk az orszagban helyvideki
gyepeket is. A dolgozat esszeroglalja a hegyvideki gyepek jellemzo okolOgiai
adottsagait., ez_ek bat sat Wpigazatkodism CetvitUmti ra a he.griVJAkC gyepek
hozatnnovelesenek lehetasegeit es azok varhato, vagy mar ralizait eredmenyeit.
A hegyvideki gyepek elhelyezkedese
Magyaroszagon begyvideid gyepeket a Mecsek-hegyseghen, a Dunantulikozephegysegben es az Eszaki Kozephegysegben taialhatunk, Nem soroljuk ebbe
kateg6riaba az ugynevezett doinbsigi gyepeket (Zalai dornbsfig, Toina-Baranyaidornbsig stb.) annak ellenere, hogy a felszin bolygatottsaga eserleg azt inciokolna.
Kulonleges, a hegyeknek kaszOniteto hatasok miatt ugyanakkor celszera idesorolni a
hegyvonulatok kOzOtt tneghtiz6d6 volgyek gyepeit. A fentiek alapjan hegyvideki
gyepekr61 a Mecsek Es M6ragyi-r8g, a Bakonyvidek, a ertes es Velencei-heg -yseg
videke, a Dunazug hegyvidek, a Dunakanyar hegyvideke, a Nogradi-medence, a
Cserharvidek, a Mgtravidek, a Bakvidek a lieves-borsodi medencek es dombsggok,
az ltszak•borsodi hegyvidek es a Tokaj-zempreni hegyvidek Okoiogiai korzetehen
beszelhetank. E kbrzetekben osszesen mintegy 24 ezer ha gyep taLilhato, vagyis az
otszag gyepter-Cltetnek kkSze% hatoda.
A hegyvideki gyepek okologiai aclottsagai
A hegyvideki gyepek talajadotmaga ugyantigy vairozik, mint a felszintik. l'obb
tataiitpusok a gyepek Blatt a viztalaiok, a barna etd6tataiok, a c_sclifaztovauk, a. cett
talajok, ill e tve i lapos es vizenyels talajok. Talajtipusonkent a gyepek megoszlasa az
alabbi: rendzina 35 ezer ha, nyl rok talaj 3 ezer ha, $avanyn barna erclOta-lai 4 ezer ha,
agyaghemosodisos barna erdotalaj 2 ezer ha, csenloziom barna erd6talaj 8 ezer ha,
rneszlepedekes csernozjom 2 ezer ha, reti talaj 9 czer ha, onus reti talaj 2 ezer ha,
- 1 Pos reti tab) 8 ezer ha, siklAp 16 ezer ha, nyers ontestalaj 8 ezer ha, egyeb (1000

ha

alatti) talajtipus osszesen 16 ezer ha (Vinczeffy 1988 alapjan). E felsoroias is
Illutatja, bog y tu.Ndonkeppen a hegytet6kon es begyoldalakon tala[hat6 gyepeket
tt2vabb6 a volgyekben es meclencekben talithat6 sikvideki gyepeket sorolta az
agro6kopotencial fehneres szakmai gazdija a hegyvideki gyepek kOze. A talajtipusok
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felsorolasa persze nern szabad, bogy megtevesszen benniinket Hiszen a hegyvideki
gyepek eseteben is igaz az az ititalanos

hogy sz nt afalds vagy tartos
,

szant6foldi miivelesre alkalmatlan teriileteken talalhatOk a hazai gyepek.
A taiajadotts6gokhoz kapcsolodira ceiszetil emlimni a gyepterWetek

Jejteset,

fentebb emlitesre keralt, hogy a hegyvideki gyepek kategoriaja mawlha fogialja a
hegyek ktizarti gyepeket is, ami legfeljebb nehAny tizezer hekt1rra tehetei_ Az
azonban biztonsaggal allithato, bogy a 5-15 % 'cites kozatti 190 ezer ha. gyep egy
resze, a 15-25 % lejtesq' 280 ezer ha gyep nagy resze, a 25 % lejtes f8lOtti 63 ezer ha
gyep teljes eges -zehen a hegyvideki okalOgiai korzetekben talalhato,
A gyepek eghajlati adottsigai hazankban kedvez6bbek a sikvideki gyepekenel. Igaz
ez a homerseklet, a csapadek 6,..s a relativ piratartalom vonatkozasnhan. Arni a
homersekletet flied az orszigos itlaghoz kepest az evi atlagos kOzephdrnerseklet es
a vegetacios id6szak attagos kOzephomerseklete i alacsonyabh. Ezen az Altalimos
megillapitason beliil is nagy valtozekonysagot eredmenyez a lejtes irnnya, vagy
maskeppen a kitettseg. KOzt-udott hcigy a deli lejtokbn gyorsabb a felmelegedes, mi g
az eszald lejt6n lassfibh. Ennek eredrnenyekent a deli lejtOkon korabban eri el a napi
kozephornerseklet a vegetki6 inclulasahoz szukseges 5

° C-s kiiszob erteket, a

vegetaciOs idOszakban rnagasabb az .4itlaghornerseklet es a vegeticios id6szak vege
kitolodik. Mfg a vegetAcii5 korabbi indulasa kedvezt5, a tnagasahh napi
kozeph6merseklet kedvezotlen. A vegetAcio kesobbi befejezese szinten el6nyos. Az
északi lejt6n ezzel eppen ellentetes hatisok ervenyesillnek, ezert k&s6bbi a vegetaciO
indulasa, alacsonyabh a napi k6zeph6merseklet es korabhi a vegetaciOs iciOszak
vege. Az emlitett gondolatmenetet kivaloan illusztrAlja egy uj-zelandi hegyvkleki
gazdasAgban fel(emz6 hdmersekleti viszonyok bemutatisa ( Douglas et /Ulan 1954, l•

A hegyvideki gyepek csapadekelikortsaga jobb, mint az orszigos atlag, ami a tna_gas
hegyek hatAsinak tudhato he. Ugyanakkor a csapadekelosztisban ezekhen
kOrzerekben is eryenyesii) a kondnentalitas, yawls az elosztfis szeszelyessege, Kiilon
gyepek vizelintottslig6r61, ami a
Kell a csapad6khoz kapcsolOdva beszelni
hegyvideki gyepek eseteben egeszen sajitos kepet mutat. Ennek oka els6sorban
ter-6kt lejtese. A terep Jejtesenek TneutekEvel egyenes arzinyban n6 a vizelfolyas meg
a grepeken is, pedig ismert a gyepek ezirinytii gatto hatasa. A hegyoldalakon tehat

vizelfolyfisr61 Kell beszeini, ami csokkenti a talajban tarok csapadekviz mennyiseget.
Ugyanakkor a hegyvonulatok kOzOtti vOlgyeld)en, medencekben azonos csapadek
mellett bosegesehb a calajhan tirelt vizmennyiseg, ami a viz odafolygsahOl ered,

43
Atacsoily tszfra napos iebgl ( 500 1n45

20

U

o

C

K6zepes tszini ultpos IOC) ( 930 itt )

o

4.3

511( fetszin ( 490 rn.)

io

Kozepes infs” rriy6kvs !e)tC) 931) )

t

IA • A
liOnapok

1, 51-pra I

cm -en inert legilotnrs61.(let kaiOnboz,6 tengerszint reletti

ntingassligrl;ff ((gzirit)

4:1(6% irifflynii)

((5)1.(gW

crq

Allan )98, 0,

A vizellatortsfign41 kell tnvlibba megemliteni, bogy a hegyvjd&ki gyepeken az
alacsonyabb hOmersekletnek es a jobb csapadekellitotisignak kaszonher6en job!) a
hornersekiet es csapaclek aranya, igy kedvezOhhek a feltetelek a gyep novekedese
szaniira. 1<tt kell emliteni azt is, hogy a begyvideken rnegasabb a levegt5 Lela&
pirataxtairna, Ez mar Onmagaban is kerive.215 a gyep szArnira. Ha pedig figyelembe
vessEik, hogy ennek kOszanhet6en eroteljesebb a harmatkepz6des, ami a gyep
szarriana kiitikus nyiri id6szakban p(tolhatja a hlanyz6 csapadekot, a magasabb
relativ pAratartalorn balsa meg kedvezobh. Az Osszessegeben jobb, de a kankret
termahelyeken renclkiviil vkltozatos bkolOgiait acions&gok hatasa a gyep tertnes6re
Napos hegyoldalon korabban indul a gyep novekedese, korabban era ei
a novekedes a tavaszi

kotAbban indui a gyep nyari novekedesenek

banyatlisa, a nylri forniszig idejen a gyep teJjesen

az Oszi nOvekedest kovetdien

pedigegy kinyiijtott Oszi filnovekedest figyelhetiink meg. Ezzel szemben az eszaki
sokkal kesObbi is !diet a vegeutch5 indulasa, atneiy kesabbi id8pontban

en

el a novekedes csucsat e`a nnagasabb ertekeknei. Az eszaki lejtesnek kOszanhetoen

kisebb a gyp

klstilesenek vestJelye. Ugyanakkcpr az alacsonyabb

h6rni6rseklettlek keiSzonhettiten koribban fejezOdlk be a flinavekeda- Az itrqekas
(eszaki) es a papas (deli) lejt6, valamint WZ i5iltriZbetal volgyi gyepek termesgOrb ,Ejet
mulatja a hatal vlszonyokra jol adaptfilhato Ui-zelandi gelds (Douglas at Allan 1984,
2. ihra). A ki.ilonhoz6 tengerszint feletti magasnAg6 es lejt&iii gyepek termeset
Putook tersegeben Kasza (1990) , ski a fentlekhez hasonla tredrnenyeket
kaputt.

6 p
2. abr.,. A Icy,t16 ternioc Tara

(Doug1a3 ct Allan 1984)

llegyvid6k1 fryepek LerrnEsleheOsege
A kiankret termOhelyi viszony0 k viltczatossiga nagyon eft6rd
terineseredmenyeket produkil_ A sekely ternlOiretegG, sziklas rendzina talajti deli
lejtok6n a gyepne_k stInte nincs merheto termese, exert nines

Avery adottskg0
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gyepnek gazdasigi erteke_ A barns erd ,5 talajd e szaki lejtakon ezze/ szergiicn alit
kozepes termokepessegdnek tekintheto a gyep. A kiegyenlitett vizeilitottsagti
hegyvonulatok kiilatti volgyekben pedig egeszen kiemeiked6 termesekre van
Jebetoseg. Tulajdonkeppen a vizellatottsig alapjan kallmialhato a lejtOs terilleten a
gyep termese. Minel eroteljesebb a vizelfoi* ann-al kisebb a terra es lehetosege.
Irodalmi adat szerint a sik felszinbez kepest a 15-17 %-os iejton a lehetseges termes
mar. csak 66 %-os, 20 %-nal rneredekebb lejton pedig legfel)ebb 50 %-os lehet
(Kamaris 1966).
Az i5kologiai adottsagok szabta termeslehetoseget a gyepek novenyi Osszeteteie
realizaija. A gyepek novenyi o'sszetetelet eredetileg maga az okologia hatarozza meg,
azonban arra szamos mss tenyezOnek is van hatasa. ilyen tenyezOnek kell tekinteni
elsosorban a iegeltetest, hiszen a t6liegeltete.sre a heg -yvideki gyepek sokkal
erzekenyebbek eppen az erOziOs veszely miatt -, mint a sikvideki gyepek. igy a nem
szakszerti legeitetes nemcsak a novenyi osszeteteit, de a gyepek boritousagat is
rontia. Masik ilyen tenyezOnek ken tekinteni a gyepen alkalmazott agrotechnikk,
Ezen beltil eiseisorban a miltragyazast kell emliteni. ivitltr -dg-yazassai - foleg N-nei gyepek hozama novelhet6. A leites miatt azonban kiiionos gonddal kell figyelni a
rrnItrigya felszini mozgasara, hisz az eifolyo viz magaval viszi a hatoanyagokat : is.
Ezert a N-miitragya adagok rneghatarozasfit es a kijurtatas idejet korfiltekintoen ken
vegezni. Az agrotechnikan beRil masodsotban a gyep iniiveleset kell emliteni. A talaj
indokolatlan teirni5ritese es a mtivele,s nem megfelelO iranya neveli a vizeifoiyast,
ezairai csokken a gyep szamara hozziferhetO viz mennyisege es megn6 az erOzio
veszelye.
Egy adott hegyvideki gyep gazdasagi ertekenek (ni5venyi osszetetelenek) es
termesenek novelesere tobbfele modszer lozul valaszthatunk. A gyepjavitas
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jelenti, bogy vetes nelkill noveijOk a termest, vagy javitjuk a novnyi osszetereit. A
gyepjavitas lehetseges eszkozei a hatekonysig sorrendleben a tnCitragytz.as, a
szakszerii apokis (gyomirtas, g2zoli5 kaszalas, alit gyepek talaimilvelese) es a
kimeletes hasznosit -ls. (Jones 1934, 1937, Klapp 1959). Gyepjavitisra akkor van
leheroseg ha az ertekes fiivek es piliangOsok boritottsiga eleri a 10 (Crowley 1980),
a Ntr...inya, bogy
Vag y- 20 sreazalekot (Liissus 1984). Ennek a ra6dszernek az
viszonylog hosszti id6 keti a kiviint eredmeny elereseig (Tildi 1964). Amikor a gyep
egyetlen problemaja a nem keno zirtsag, szoba j het az tigynevezett rnegpergeteses
gyepjavitas (Gruber 1960), amikor hagyjuk, bogy a Rivek magot erleijenek es
elbullajtsfik magjukat,
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Ha a gyepjavitis nem jarhat6 a gyepet fel kell ujitani. A fehfijitis annyit jelent, hogy
vetessel juttat,uk it gyepbe kMnt hivelret es pinangOsokat. A felujitgs sikere anon
malik, bogy a vetett novenyek rnegerosodesehez sziiks6tges felteteleket mennyiben
sikeral megteremten/. A leiiijitas legegyszerabb modja a t5reses (szintasos)

fijratelepites- A sekely termoretega koves-sziklas talajokon szantasra nines lebetOseg.
A 10 %-nfi/ meredekebb Jejton pedig a vizerazi6 veszelye miatt nem szAnthatunk
(Gospodarczyk et al 1984, Naylor et al 1983). Ilegyvideki gyepek felCijitasanal ezert
elstlsorhan a feltileti snuvelesi mOdokra szarnithatunk. A talaj vetes elotti nnivekesere
elsosorban a tircsa es a talajmaro terjedtek el. A nyugati orszagokban sikerrel
alkalmaztak a miiveles nelkuli direktveteses fel6jitast (White et al.). Hazai
eredmenyek azt mutatjak (Nagy 1988), bogy a feliileti mtivelest k5vetr6 vetessel
bizton3Agosabb a gyepek fOtijitasa, A ki5zeIjovOben varhatOan tohh tizezer hektAt
lejtc5s tertiletii santot vonunk Id a mavelesbOl, melyeknek egy resze gyepesitesre
kerf.ilt, SzAnnfik gyepes/raere a feluleti miivelest kovet6 gyeptelepites ajanlhato,
Eppen a s*tos hegyvideki adottsAgok miatt elofordul, hogy egyaitalgn nines
lehetOseg talajmfivelesre, vagy a direktve?..etOgep hasznilatara a szildds talaj, vagy a
talsAgosan meredek lejtes miatt- Ekkor felulszorassal 61.1thato fel a gyep. A mag
eIszordsara bfirmilyen legi-, foldi-, k6zi eszkoz relhasznalhata- A magrakatas itizinYa
miatt a feltilszOras sikere el6gge hizonytalan. Ezen tIgy lehet segiteni, bogy az elsthrt
magot aliatokkal Mieg juhokkafj tapostatigk a to afba (Schechmer iNieururer
1984).
A hetvenes evek eiejen a Debrecen/ GyepgazdAlkodasi Technologia aikalmazAsaval
tobb hegyvideki gazdasAgban vegezrunk gyepfelajitist, vagy gyeptelepitest. Az 1974
6_,_s 1977 evi reprezentariv rein -let-es (Vinczeffy 1981) eredmenyei alapjan
telepEdeselter, azok Okologiai adottAgait 6,5 az elect terrneseket az 1. tabiazat fogialia
ossze. bithato, bogy Wimp/ex - feleijitgsi technoJogiAval - amennyiben azt az
kOrtiltnenyek igenylik - kimagaslo eredmenyeket lehet elerni. Han&sulyozni kell
azonban, itou alka/mazand6 techno)OgiAt es a realizalhatO termest csak az adott
teriilet alapos ismerete utan lehet meghatarozni,

Osszefoglalis
Niagyarorszagon 242 ezer hektair gyep talalhato a hegyvideki 6kol6giai
korzetekben, fippen a felszin vAltozekonysaganak kOszonhetoen a mepek 6kologiai
adottsdga nagyon eSter6. A talajtipusok kozial a rendzina ( 3 ezer ha), az
agyagbetnos6dA3os barna erdOtaiaj ( 83 ezer ha), barnafold ( 41 ezer ha), a red talaj
(9 ezer ha), a idpos reti talaj (8 ezer ha), a siki(tio tab., ( 16 ezer) es a flyers i-5ntestalaj

( Vincze ffy 1981 a lapj an )

Uz em i gyep e k jeliemzo okologiai a.do cr5 agai 6 rerni esere drnenyei
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( 8 ezer ha) a Itgjeliemzobbek. A gyepterilletek lejtese nagyon eltero, a sac fekvestOl

volgyi gyepek) a meredek lejtokig ( < 25 90 valtoik.
A hegradeki

gyepek eghajtali adottsAgai altalaban kedvezobbek a s1loAd6ki

gyepeknel. A homerseldet alacsony-abb, az evi csapadek mennyisege ti5bb, a relativ
paratartalom magasabb. Ezen behil azonban a 1ejt65 merteke es iranya nagyon nagy
killonbsegeket okoz, A nupos deli 'elites kedvezotlen, az Ornyekos eszaki lejtes
kedvez6 a gyepgazdalkodas szamara.
A gyepek terrnset a fend tenyezdk hat irozzak [neg. Agrotechnika nelkiii a gyepek
termese iltalah-an alacsony. JO novenyi iisszetetelq gyepen miitrOgyazassal, gyenge
A igepfeJaiitisi
l
neivenyi Osszettelti gyepeken felufit ss 1 navelhetiCek a tern - 'est.
technolOgiakat a sajatos hegyvideki adottsigokhoz kell adapthlni.
Reprezentativ Ozemi felmeresek szerint telepit6ssel vagy feliilveressel a lejt6s
gyepeken is eierheta 5-7 Oa kOze3tti szenatermesek ilzerni atlagOban, A tabja
mereta maxim lis termesek a begyvideki gyepeken ennel 50 %-kal magasabbak is
lehetnek.
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