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Száraz és félszáraz gyepek a Kárpát-medencében 

 

Kiterjedésük csekélyebb is, nagyobb is, mint ahogy a potenciális természetes vegetáció alapján várható 
volna. A mezőgazdasági művelésre alkalmas területeinkről a gyepek nagyrészt eltűntek ill. kis kiterjedésű, 
elszigetelt maradvány-foltokra szorultak vissza. Különösen kevés maradt meg a termékeny talajú 
löszgyepekből, amelyek nagyrészét felszántották vagy legeltetés révén jellegtelen szárazgyepekké (un. 
"löszlegelőkké") degradálták. Ezzel szemben a zömmel erdőirtás-eredetű félszáraz gyepek kiterjedése hosszú 
ideig jelentős, sőt növekvő volt, főként a dombvidéken és az alacsony középhegységi területeken, ahol 
egyrészt az istállózó állattartás szénaigényét kellett kielégíteni, emellett az un. szórvány-gyümölcsösök a 
középkortól kezdve a hagyományos kultúrtáj jelentős komponensét alkották. E két gyeptípust, eltérő 
genezisük ellenére, indokolt összehasonlítani, mivel ezek mutatják a legtöbb kapcsolatot a kontinentális 
sztyepp-zónában a kétszíkűekben gazdag rétsztyeppek alövezetével, amely kapcsolódik az erdőssztyepp-
övezethez. 
 

A löszgyepek: növényzet és rovar-együttesek 
 

A Nagy-Alföldre jellemző, hogy a csernozjom-típusú talajok nagy kiterjedésűek. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a sztyepp-vegetáció is nagy kiterjedésű, zonális jellegű lehetett. Mivel e talajok 
tápanyag-gazdagok és kedvező vízháztartásúak, ezért természetes vegetációjuk is magas produktivitású és 
jelentős florisztikai, kompozicionális és strukturális diverzitású. Bár a megmaradt vegetáció-töredékek 
kiterjedése csekély, a nagy fajgazdagság mellett szembeötlő a gyep többszintűsége és életforma-
változatossága. A fajok zöme erős kompetitor, és jelentős a klonális, "falanx"-típusú életformák aránya is. 
Utóbbi a térstruktúra foltosságát okozza, ennek zoogén összetevői is vannak (rágcsáló-perturbancia). Sok a 
konstans faj, számuk csökkenése a degradációt jelzi. Löszgyepeink cönológiailag, regionális florisztikai 
különbségektől eltekintve, a "Porta Hungarica"-tól az Erdélyi-medencéig és a Bánságig alapvetően 
egységesek; egyetlen fő-asszociációhoz tartoznak (Salvio-Festucetum), szukcessziós kapcsolataik lineárisak. 
A jelen kutatások fő feladata a termőhelyi sajátosságok és a regionális karakterfajok alapján való 
differenciáliás lehetőségeinek vizsgálata lehet. Erre a lehetőségre az edafikus viszonyokból, ill. a tájföldrajzi 
helyzetből következtethetünk. Míg a Duna-jobbparti (Paks, Mezőföld) üledékek tipikus löszök, magas 
CaCO3-tartalommal és a zavartalan, autochton diagenezisükkel összefüggő, kifejezett vertikális porozitással, 
addig a nagy-alföldiek un. Alföld-löszök, mész-szegények, szedimentációjuk és diagenezisük zömmel ártéri 
vagy időszakosan vízjárta területen zajlott, gyakran áthalmozódtak, vertikális szerkezetük sem tipikus. A 
dunántúli löszterületek szoros területi kapcsolatban állnak a Dunántúli-középhg. dombsági övezetével, ill. a 
fajgazdag, szubmediterrán hatás alatt álló "ősmátrai" erdőssztyepp-vegetációval. A Tiszától K-re fekvő 
löszterületeket viszont eredetileg nagy kiterjedésű, erdős-mocsaras árterek választották el az Északi-
középhegység déli lejtőitől, tehát a szubmediterrán hatások alig érvényesülhettek, annál inkább a 
medencehelyzetből következő kontinentalitás. A fentiek alapján érthető, hogy a mezőföldi löszök 
gazdagabbak reliktum sztyepp-elemekben (Astragalus dasyanthus, Crambe tataria, Nepeta parviflora), de a 
félszáraz gyepekre jellemző szubmediterrán fajokban is (Centaurea sadleriana, Linum flavum, L. hirsutum, 
Polygala maior, Prunella laciniata, Veronica austriaca). A Tiszai-Alföld löszgyepei DK-en a 
leggazdagabbak, regionális karakterfajaik (Ajuga laxmannii, Anchusa barrelieri, Linaria angustifolia, Vinca 
herbacea, Viola ambigua, Sternbergia colchiciflora) mellett számottevőek az Erdélyi-medencével fennálló 
florisztikai kapcsolataik (Adonis transsylvanicus, Salvia nutans). Hozzájuk képest a Közép-Tiszavidék (pl. 
Hortobágy) löszgyepei lényegesen fajszegényebbek . 
A löszgyepek egyenesszárnyú-együtteseire a viszonylagos fajgazdagság mellett az egyenletes Tettigonoidea-
Acridoidea-arány (karakterfajok: Bicolorana bicolor, Gampsocleis glabra, Platycleis affinis, Tessellana 
vittata ill. Dirshius haemorrhoidalis, Glyptobothrus biguttulus, G. brunneus, Stenobothrus crassipes), 
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továbbá a chortobiont ill. chorto-thamnobiont fajok dominanciája jellemző. E rovarcsoport nem mutatkozik 
érzékenynek sem a fínomabb talajkémiai eltérésekre, sem az eltérő földrajzi helyzettel összefüggő 
tényezőkre. Igy a Tiszai-Alföld löszgyepeinak egyenesszárnyú-együtteseivel egyezőek még a Hernád-völgy 
löszgyep-szigeteinek, sőt a magasfüvű, magaskórós kétszíkűekben gazdag sziki erdőssztyepp- réteknek 
(Peucedano-Asteretum) az egyenesszárnyú-közösségei is. Utóbbiak a thamnobiont életforma jelentősebb 
arányában mutatnak némi eltérést. Ezzel szemben a Nyírség löszös homokjainak Orthoptera-közösségei 
döntően homoki jellegűek, mind faji összetételben, mind pedig az életformatípusok arányában. Más képet 
mutatnak alföldi löszgyepeink alapvetően fajszegény nappali lepke (Papilionoidea) együttesei. Ez még 
azokra a gyepekre is igaz, amelyek éjjeli aktivitású csoportjai (pl. bagolylepkék, Microlepidoptera-családok) 
viszonylag fajgazdagok (pl. a sziki erdőssztyepp-rétek). Magyarázatként az kínálkozik, hogy e gyepek foltjai 
már túl kicsiny kiterjedésűek és túlságosan izoláltak ahhoz, hogy nagyobb térigényű állatcsoportok fajgazdag 
együtteseit őrizhessék meg, ill. a metapopulációs struktúrák fennmaradásához szükséges újratelepülési 
feltételek sincsenek már meg, valamennyi folt inkább "süllyesztőként" működik. Ezt az is igazolja, hogy 
fajállományuk szinte kizárólag nagy vándorlóképességű, kultúrakövető generalistákból áll.  
 

Dombsági - alacsony-középhegységi félszáraz gyepek 
 

A szubmediterrán jellegű száraz-félszáraz gyepek (Brometalia erecti) DK-Közép-Európa megfelelő 
klímatartományaiban széles körben elterjedtek. A szubatlanti-szubmediterrán Bromion erecti társulásai a 
Pannonicumnak csak egyes, Ny-ÉNy-i peremterületeire jellemzőek, ugyanakkor a pontuszi-pannoniai jellegű 
Cirsio-Brachypodion és Danthonio-Stipion tirsae-társulások széles körben elterjedtek, főként a Dunántúli- és 
az Északi-középhegység kollin-szubmontán övezetében. E társulások genezisének és cönológiai 
tagolódásának megítélésében továbbra is sok a hiány és a nyitott kérdés, bár florisztikai gazdagságuk és 
természetvédelmi jelentőségük miatt egyre több munka foglalkozik velük. Legtöbbjük irtáseredetű. 
Kompozíciójukat, struktúrájukat a hagyományos használat (nyári egyszeri kaszálás) stabilizálta. Ezzel függ 
össze az a tény is, hogy a kaszált aljú szórványgyümölcsösök ("Obststreuwiesen") alatt is rendszerint 
félszáraz gyepeket találunk. Florisztikai összetételükön is gyakran "átüt" az eredeti erdőtársulás (pl. az 
Aggteleki-karszton az az "előzmény", hogy sekély termőrétegű gyertyános-tölgyes vagy melegkedvelő 
tölgyes helyén alakultak-e ki). Ezért bennük nemcsak a csoport- és lokális karakterfajok (Alyssum montanum 
ssp. brymii, Cirsium pannonicum, Hypochoeris maculata, Linum flavum, L. tenuifolium, Polygala maior, 
Danthonia alpina) és a szárazgyep- (Festucetalia valesiaceae) fajok (Adonis vernalis, Aster linosyris, 
Dianthus pontederae, Echium maculatum, Hippocrepis comosa, Lathyrus pannonicus ssp. collinus, Nonnea 
pulla, Pulsatilla grandis, Stipa joannis stb.) vannak jelen, hanem a felnyíló xerotherm tölgyesek (Quercetea 
pubescentis-petraeae,  főleg Aceri tatarici - Quercion) és szegélyeik ("Trifolio-Geranietea") erdőssztyepp 
("WS")-fajai is. A korábbi használat felhagyásakor a beerdősödés-becserjésedés gyakran csak nagyon 
vontatottan halad, helyette a Brachypodium pinnatum és más sarjtelepképző gyepalkotók ill. klonális 
életformájú (pl. Chamaecytisus albus, Dorycnium germanicum, Geranium sanguineum, Inula ensifolia, I. 
hirta, I. salicina, Lembotropis nigricans, Prunella grandiflora, Teucrium chamaedrys, T. montanum, 
Trifolium alpestre) és magaskórós termetű kétszíkűek (pl. Aster amellus, A. linosyris, Campanula 
bononiensis, C. cervicaria, C. sibirica, Centaurea sadleriana, C. spinulosa, Cirsium pannonicum, Echium 
russicum, Jurinea mollis, Linum flavum, L. hirsutum, Libanotis pyrenaica, Peucedanum cervaria, P. 
alsaticum, Seseli osseum) változatos összetételű és dinamikájú mozaikjai jönnek létre, ami az un. 
"szegélyesedés" (Versaumung) folyamatának felel meg. Az Aggteleki-karszton a váztalajokon (pl. dolomit-
kibúvások, sziklás letörések) ritkább sztyeppfajok (Dracocephalum austriacum) ill. dolomit-jelző fajok 
(Anacamptis pyramidalis, Cytisus procumbens, Globularia punctata, Poa badensis) jelennek meg, a töbrök 
hólvadék-lefolyás által kilugzott peremein, oldalain még talaj-savanyúság indikátorok is (Antennaria dioica, 
Hieracium pilosella agg., Luzula campestris). Ezáltal az innen közölt szintetikus tabella a nagy fajgazdagság 
mellett a különböző cönológiai besorolású fajok egyenletes eloszlását is mutatja. 
Cirsio-Brachypodion ill. Brometalia-fajok: 32 faj  Festucion valesiacae-fajok: 26 faj 
Stipo- Festucetalia pallentis-fajok: 15 faj  Festuco-Brometea -fajok: 38 faj 
Geranion sanguinei- és Aceri-Quercion-("WS")fajok: 50 faj 
Strukturális változatosságuk összefügg az Orthoptera-együttesek nagy faj- és életforma-diverzitásával. Az 
Aggteleki-karszton a magaskórós kétszíkűekben gazdag gyepekre jellemző a thamnobiont életforma jelentős 
részesedése (Phaneroptera falcata, Ph. nana, Poecilimon fussi, Leptophyes albovittata, Ephippigera 
ephippigera, Oecanthus pellucens); mellettük több ragadozó chorto-thamnobiont és chortobiont is előfordul 
(Gampsocleis glabra, Pholidoptera fallax, Rhacocleis germanica, Pachytrachis gracilis, Saga pedo). A 
magas platókon más chorto-thamnobiontok (Pholidoptera transsylvanica, Tettigonia cantans) ill. 
chortobiontok vannak (Isophya kraussi, I. modestior stysi, Metrioptera brachyptera, Roeseliana roeseli). A 
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magasabb plató-szint félszáraz gyepei két csoportra tagolódnak: a szárazgyep-jellegűeket a Stenobothrus 
crassipes dominanciája jellemzi, a félszáraz-mezofil jellegűekben az Euthysthira brachyptera dominál; a 
szubendemikus Pseudopodisma nagyi szubdomináns. A felnyíló rövidfüvű gyepek a legváltozatosabbak: itt a 
xero-thermophil Tettigonoidea-k (Saga pedo: reliktumjellegű ponto-kaszpi faunaelem) mellett 
biogeográfiailag jelentős chorto- ill. chorto-geobiontok (D-szibériai, un. "Angara"-fajok, pl.: Arcyptera fusca, 
Stauroderus scalaris, Stenobothrus eurasius) ill. geo-chortobiontok (Paracaloptenus caloptenoides, Psophus 
stridulus) vannak. A faunaelemek spektruma is diverz: csak ezekben a gyepekben fordulnak elő xeromontán 
(Paracaloptenus caloptenoides) szubendemikus (Pseudopodisma nagyi) és dacikus (Leptophyes discoidalis, 
Isophya modestior stysi, Pholidoptera transsylvanica) elemek. A félszáraz gyepek lepke-együttesei is igen 
fajgazdagok. Ez több tényezőre vezethető vissza. Jelentős a félszáraz gyepek területi kiterjedése, amely a 
parlagok gyepesedésével sokfelé növekvő. A szegélyesedett gyepek jellemző fajai között számosnak az 
életmenetéhez tartozik a létesülő-megszűnő gyepek folyamatos újra-kolonizálása, ill. az ezzel együttjáró 
metapopulációs struktúra (pl. Colias-fajok, Melitaea- és Mellicta-fajok). Fontos tényező a félszáraz gyepek 
fajgazdagsága azokban a növénycsaládokban (Fabaceaae, Apiaceae, Scrophulariaceae, Campanulaceae, 
Asteraceae), amelyek lárvális tápnövényként (pl. Coronilla, Medicago, Lathyrus, Onobrychis: Lycaenidae, 
Zygaenidae; Verbascum, Campanula, Aster: Noctuidae - Cucullia spp.) vagy mint az imágók nektárforrásai 
(pl. Thymus, Teucrium, Inula, Centaurea stb.) jelentősek. A több aszpektusra tagolódó hosszú virágzási 
időszak is fontos, különösen az, hogy még nyár végén - ősz elején is számos nektárforrás van. 
 

Záró következtetések 
 

A fennálló részletkülönbségek ellenére megállapítható, hogy a fenti két társulástípus az, amely mind 
florisztikailag, mind strukturálisan a legtöbb kapcsolatot mutatja a magasfüvű, kétszíkűekben gazdag 
rétsztyeppekkel (kräuterreiche Wiesensteppen). Ez különösen vertikális profiljaik összehasonlításakor válik 
nyilvánvalóvá. A magyarázatot abban látjuk, hogy mind a löszgyepek, mind a Cirsio-Brachypodion és 
Danthonio-Stipion gyepek egyértelműen Aceri-Quercion kontakttársulások (vö. "WS"-fajokban való 
gazdagságuk!), előbbiek főként zonális, utóbbiak főként pedig intrazonális jelleggel. Ezért utóbbiak, bár 
genezisük alapján többnyire fél-természetesek, nagy diverzitású, jelentős komponensei a Pannonicum 
erdőssztyepp-mozaiktájának, ezért természetvédelmi prioritásuk is elsőrangú.  
 
 

Abstract 
Loess grasslands, semi-dry swards: composition, structure, insect assemblages 

J. V. SIPOS - Z. VARGA 
 

Loess grasslands of the Pannonian lowland and the semi-dry grasslands of the hilly areas are compared. 
Loess grasslands may be regarded, at least partly, as zonal communities; they display a high species diversity 
and a high number of constant species. As a consequence of the high diversity, the loess grasslands are richly 
structured by tall-forbs and display a patchy structure of clonal forbs. The floristically richest stands are to be 
found in the "Mezőség" of Transdanubia, where also several species of the semi-dry grasslands occur due to 
the sub-mediterranean influences. Loess grasslands of the SE part of the lowland (county Békés) show the 
closest connection to the zonal meadow steppes and to the swards of the Transsylvanian basin. The 
geographically slightly differentiated association (Salvio-Festucetum) is widely distributed on the Pannonian 
lowland and adjacent hilly areas from the "Porta Hungarica" of the Carpathian basin to the Transsylvanian 
basin in the East and to the loess ridges of the Banat in the South. The successional connections of this 
associations are nearly linear. The meadow-steppe like semi-dry grasslands (Cirsio pannonicae - 
Brachypodion pinnati, Danthonio - Stipion tirsae) are widely distributed in the hilly areas surrounding the 
Pannonian basin. They display a very high diversity of floristic composition and they also can be 
phytocenologically subdivided into numerous cenotaxa. They were originally mostly semi-natural, 
extensively used grasslands (traditionally mowed once a year), but they have been also recently developed, 
as more advanced stages of old field succession, especially of old vineyards, but also of former arable lands. 
They are phytocenologically extremely complicated, due to their manifold origin and many transitional 
types, and they also display an exceptional high floristic diversity, as a consequence of the mixture of the 
steppe grassland, forest-steppe and forest-skirt species. Since their traditional use was discontinued, structural 
change occurred, resulting in an extension of polycormon and tall-forb plant species ("Versaumung" in 
German). Floristical and life-form composition, physiognomical structure are considered in connection to 
two dominant phytophagous insect groups. The microclimatically sensible, but trophically not specialized 
Orthoptera-assemblages reflect mostly the physiognomical structure of vegetation. They proved as good 
indicators of structural changes of vegetation based on quantitative relations of their well-defined life-form 
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types. Because they are relatively unsensible on smaller-scale heterogenities of their environment, their 
assemblages can be easily parallelized with the plant associations. Lepidoptera are often food-plant 
specialized, thus their resources regularly display a patchy pattern. Hence, their meta-populations often cover 
a larger area which can be characterized by smaller spots of larval food-plants, stands of nectar-sources and 
also by a landscape-scale structure of sigma-associations. It means that they do not have a well-defined 
indicative value as a community, but "individually" several species can be regarded as "keystone species" of 
large-scale spatial patterns of vegetation. Conservation value of these swards is discussed. 
 


