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Gyimes - Keleti-Kárpátok

• Gyimesi csángók, 14.000 fő;
• Katolikus vallású, magyar

anyanyelvű közösség;
• 3 falu: Gyimesfelsőlok,

Gyimesközéplok, Gyimesbükk;
• Sajátos, archaikus elemekben

gazdag népi kultúra (marginális
hegyvidéki terület, kisebbségi

Hidegség
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hegyvidéki terület, kisebbségi
helyzet)



Tájhasználati típusok

Erdő

Szántóföld

Kaszáló
Legelő



Állattenyésztés

• Állattartás: tehén – és juhtartás (tejtermékek és hús előállítása);

• Istállózás: októbertől április végéig (7 hónap);

• Szénaszükséglet: 4 terü (3 tonna) / tehén / év

• A gazdálkodás a széna mennyiségére és minőségére optimalizált

• Hatalmas gyepterületek (16 ezer hektár) kezelése szükséges (kaszálás
vagy legeltetés)



A táj növényzete

Kód Név Társulások Jellemző fajok

6230 Fajgazdag szőrfű 
gyepek

• Violo declinatae – Nardetum Nardus stricta, Orchis moria, 
Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaeus

6430 Magaskórós • Telekio - Petasitetum hybridi Lilium martagon, Aconitum6430 Magaskórós
szegélytársulások

• Telekio - Petasitetum hybridi Lilium martagon, Aconitum
moldavicum

6520 Hegyi 
kaszálórétek

• Arrhenatheretum elatioris
• Festuco rubrae - Agrostietum

capillaris
• Anthoxantho - Agrostietum

capillaris

Agrostis capillaris, Festuca 
rubra, Gymnadenia conopsea

7230 Láprétek • Carici flavae - Eriophoretum
latifolii, 

• Caricetum vesicariae,
• Scirpetum sylvatici

Eriophorum latifolium, 
Dactylorhiza maculata, Geum
rivale



Bennvaló kaszáló Kinnvaló kaszáló

Ganyézás van nincs

Kaszálás kezdete
Június 24. (Szent 

János) táján
Augusztus 6.(Urunk 

Színeváltozása búcsú)

Kaszálótípusok

Kaszálások száma 2(3) 1

Széna 
mennyisége/minősége

több/rosszabb kevesebb/jobb

Jellemző fajok

Franciaperje,
közönséges bakszakáll,
mezei zsálya, őszi
kikerics.

Veres csenkesz, fehér
zászpa, pirosló hunyor,
bérci here, fekete
áfonya



Virágos kaszálók

• 105 edényes növényfaj 16 m2-en – Fehér-Kárpátok;

• 81 edényes növényfaj 16 m2-en – Gyimes, Pogányhavas;

• 78 edényes növényfaj  16 m2-en – Davos, Svájc.

„Hát, én itt öregedtem meg, itt vagyok, de őszintén mondom, meg kell álljak, s 
végignézzek rajta, hogy azt nem lehet elmondani, mennyi szép színű virág van, 

egyik szebb a másiknál!”

1. Lokális tényezők (alapkőzet, klíma, talaj, kitettség stb.); 

2. Regionális tényezők (fajkészlet, folyosók, fragmentáltság stb.);

3. Történeti tényezők (gyepek kora);

4. Tájhasználat, annak mintázata, hagyományos tájhasználat.



A gyimesi gyepgazdálkodás elemei

• Kaszálás (kaszálás, kaszálás időzítése)

• Parcellák kaszálási sorrendje (parcellarotáció)

• Tavaszi tisztítás (avar, ágak, hangyaboly, vakondtúrás)

• Trágyázás (ganyézás)

• Szénamurha kiszórása

• Bartacinvetés (Onobrychis viciifolia)

•Mérgező növények (burjánok) gyérítése

• Forráslápok (selymékes helyek) lecsapolása

•Moha-borította (bundzsákos) helyek visszaszorítása



Kaszálók kezelése
„Ha valaki megkúrálja, ad hasznot.”

Kaszálás és annak időzítése I.

„amikor má’ kezd porozni, akkor lehet
kaszálni. Má’ június huszadikán má’ kész
van. Nézni, poroz-e a virágba’. Akkor a fű
meg van érve. Aztán akkor má’ kaszálás alámeg van érve. Aztán akkor má’ kaszálás alá
van kerűve.”

„Amikor a papvirág hullatni kezdi, akkor azt
a füvet kell kaszálni. Mer’ akkor má’ vénül el
mindenféle.”



Kaszálók kezelése
„Ha valaki megkúrálja, ad hasznot.”

Kaszálás és annak időzítése II.

Magdolna napja
Július 22.

Szent István napja
Augusztus 20.

„Tudod-e, hogy az időjárás es
változott? Régebb valahogy
későbben, most korábban vót

„Mindenki ismeri a területit, s tudja,
hogy annak mikor kell nekifogni,
kaszálni, hogy legyen jó, minőségileg
es legyen olyan.”

Szent János napja
Június 24.

Július vége –
Augusztus eleje

későbben, most korábban vót
vajh két-három esztendőbe’ es a
nyilatkozat.”

„Nem regeltetődik meg, akkor
egyhamar felnő a fű, s gyéren nő.
Az a magas imolafű felnő, akkor
nem nő közötte aprófű. Ha
etetődik, akkor gyakrodik meg a
fű.”



Kaszálók kezelése
„Ha valaki megkúrálja, ad hasznot.”

Parcellarotáció

„Úgy sorozzuk be, hogy érjék meg ott
az a kaszáló, csináljuk más helyt.
Jövőbe csináljuk azt hamarább, érjen
más helyen a mag bele. Úgyhogy
magoztatni kell a kaszálókat is.magoztatni kell a kaszálókat is.
Úgyhogy azt akkor hamarabb
csinálom, jövőbe csinálom későbben,
így változtatom.”

„S a hegyi kaszálókot, azt má’ csak augusztusba’. Akkorra van elkészülve.
Szóval meg van érve, mer’ az is meg kell érjen, hogy a magja
visszahulljon... Hát akkor má’ mondjuk, ha mindig, minden esztendőbe’
mondjuk korán vágódik, hogy még a magja nincs megérve, akkor má’
vékonyabb a fű. Nincs olyan dús.”



Kaszálók
Szénacsinálás Szénatárolás

Állatok etetése

Szénamurha

Összetört növényi részek+
magok+por

Murha 
összegyűjtése

Murha tárolása
Tele életképes 

magokkal

Murha kiszórása

magok+por

„Uzsonna”



• 4-5 zsák szénamurha kiszórása / év
• 0,1-0,2 hektár terület / gazda / év

• A murha eredete: kinnvaló és bennvaló 
együtt.

A murhaszórás a kaszálókon fontos, mert:

Ebben az évben is

Soha nem szórt

Kaszálók kezelése
„Ha valaki megkúrálja, ad hasznot.”

Szénamurha használata

A murhaszórás a kaszálókon fontos, mert:

• Felgyorsítja a gyep-lékek záródását, 
segíti a növényzet folytonosságának 
visszállítását, a taposott helyeken, 
rendkívüli aszály vagy száraz fagy  
sújtotta helyeken, vakondtúrások, 

hangyabolyok helyén

• Felhagyott szántók visszagyepesítése
Kinnvaló kaszálók

Bennvaló kaszálók

Murhával beszórt

Szokta alkalmazni



„apró lapi, ami így marad, az rothad belé, s akkor
hizlalja a földet, javítsa. Annyi, minha ganyéval
hintené az ember”

„Ahol gyöngébb fű nő, s sován. Köves területekre,
porondos helyre, ahol köves. Aztán akkor jó fű lesz

Kaszálók kezelése
„Ha valaki megkúrálja, ad hasznot.” 

Szénamurha

porondos helyre, ahol köves. Aztán akkor jó fű lesz
egy darabig. A murha, ha viszed, az jó.”

„Még szórtam ki es egy 
felhagyott szántófődre. 
Hamarébb bepástosodik.
Hamarább fű lesz ott.”



A kaszálók flórája
• Összfajszám: 210

• Kvadrátonként akár 70 faj is előfordulhat

• Bennvalók átlagosan 39,7 faj/16m2

• Kinnvalók átlagosan 48,3 faj/16m2

Gentiana utriculosa Viola declinata Trollius europaeus



Szénamurha-vizsgálat

• 8 kinnvaló és 8 bennvaló szénamurha-minta

• 1 liter murha  - 6.000 életképes mag (58 

faj/minta, össz. 135 faj)

A leggyakoribb fajok a csírázási kísérletben:

Lándzsás útifű

Nyúlszapuka

Bartacin

Egynyári perje

Lándzsás útifű



Kaszálók kezelése
„Ha valaki megkurálja, ad hasznot.”

A burjánok gyérítése

„Az emberek, tavasszal, amikor kibújik,
akkor kimennek egy kaszával a
kaszálókra, s ez az eszpenz, ez korán
nőni kezd, bújik hamar, akkor azt a fű
közül, azt a kasza hegyivel levágják.”



Évkör a bennvaló kaszálókon

I.I.
II.II.

III.III.XI.XI.

XII.XII. 1. Trágyázás

3. Ganyésúrlás, 
takarítás

2. Murhaszórás

7. Őszölés –
IV.IV.

V.V.

VI.VI.
VII.VII.

VIII.VIII.

IX.IX.

X.X. takarítás

6. Sarjúkaszálás

5. Kaszálás

7. Őszölés –
legeltetés

4. (Tavaszi
legeltetés)



I.I.
II.II.

III.III.XI.XI.

XII.XII.

Évkör a kinnvaló kaszálókon

1. Tavaszi IV.IV.

V.V.

VI.VI.
VII.VII.

VIII.VIII.

IX.IX.

X.X.

2. Burjánok 
gyérítése

1. Tavaszi 
tisztítás

3. Kaszálás

4. Őszölés



Társadalmi, gazdasági 
és ökológiai (természetvédelmi) kérdések

Extenzív gazdálkodás – nagy munkaerőigény
Alacsony jövedelmezőség

Extenzív gazdálkodás felszámolódása 
(intenzifikáció, felhagyás) 

– fajszám csökkenése– fajszám csökkenése

EU- támogatási rendszer
nem elég hatékony

Agrár-környezetgazdálkodási 
célprogram a kinnvaló kaszálókért



Kaszálóvédelmi célprogram

• A kinnvaló kaszálók felhagyása,
juhlegelővé alakítása egyre nagyobb
probléma

• Előír mindent, ami a hagyományos
gyepgazdálkodás része

• Tilt minden olyan tevékenységet,
ami nem eleme a „hagyományos”
gyepgazdálkodásnak

• Új elem: búvósáv (5%) meghagyása

• Maximális terület: 5 ha



Következtetések, záró gondolatok

• A gyimesi kaszálógazdálkodás egy kifinomult,
a végletekig intenzifikált extenzív rendszer;

• Több olyan lépés van, amely a gyepek
fajkészletét, vegetációját is befolyásolja;

• A gyepek kezelésében céljuk a zavarás• A gyepek kezelésében céljuk a zavarás
hatásának kiküszöbölése, mind gyorsabb
gyepregeneráció elősegítése.

• A gyimesiek legfontosabb tevékenységét –
tejtermékek és hús termelését – EU
ellehetetleníti – új stratégiák szükségesek a
fajgazdag irtásrétek megőrzéséért.
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