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Bevezetés

Napjainkban a legeltetés a világ legnagyobb területen zajló földhasználati formája: a
szárazföld teljes területének 25%-át érinti, hatásai globális szinten is rendkívül jelentősek
(Asner et al. 2004).

Hazánk területén, kissé tágabb kitekintésben a Kárpát-medencében és annak környékén a
gyepterületek: legelők és rétek az emberi gazdálkodás és természeti tényezők több évezredes
egymásra való hatásának termékei, amelyek amellett, hogy lehetőséget nyújtanak egy hosszú
távon is fenntartható, megélhetést nyújtó használatra, egy sajátos, egyedi természeti-kulturális
örökség hordozói is. Gyepterületeink, és rétre-legelőre alapozó állattartás utóbbi évtizedekben
megfigyelhető mennyiségi és minőségi változása komoly kihívást jelent a gazdálkodók, a
vidéken élők napi megélhetése szempontjából, és jogos aggodalmat kelt azok körében is, akik
természeti örökségünket és környezeti erőforrásainkat féltik. 

A 2010-es évek elején Magyarország területének kevéssel több mint 8%-a (mintegy 759 ezer
hektár) nyilvántartás szerint a rét vagy legelő (forrás: Központi Statisztikai Hivatal). Ez az
arány az 1950-60-as években még 15% körül volt (közel másfél millió hektár). A gyepterület
– párhuzamosan, bár nem egy ütemben a legelő állatállománnyal – kisebb hullámzásokkal
immár ötven éve csökkenőben van; a rendszerváltást követően pedig drasztikus visszaesésről
beszélhetünk (Haraszthy 2013, Figeczky 2004). Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a gyepek
jelenlegi aránya az országos átlagnál kissé magasabb (10,8%), Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében lényegesen alacsonyabb (6,7%). (forrás: Központi Statisztikai Hivatal). A
statisztikai adatok ugyanakkor kissé megtévesztőek: bár jelentős mennyiségben tűnnek el
gyepek beszántás, erdősítés, vagy egyéb hasznosítás vagy éppen a hasznosítás hiányával
összefüggő önerdősülés, elmocsarasodás következtében, a földhivatali nyilvántartásban
mindez sokszor nem, vagy késéssel jelenik meg. Másrészt az elnéptelenedő aprófalvas
körzetek gyenge termőképességű szántóinak felhagyásával számottevő kiterjedésben zajlik a
gyepek spontán újraképződése, amit a hivatalos adatok gyakran szintén nem tükröznek.  

A legelő állatállomány országos szinten a rendszerváltozás környékén lényegében
megfeleződött, és már közel 20 éve lényegében stagnál (a szarvasmarha állománya 700-750
ezer, a juhé 1,1-1,2 millió körül, a ló és kecske létszáma szinte elhanyagolható). A
szarvasmarha létszáma a két érintett megyében hasonló (30-40 ezer), juh Borsod-Abaúj
Zemplénben kisebb (60 ezer körüli), Szabolcs-Szatmár-Beregben nagyobb, de erősen
csökkenő (160 ezer, tíz éve még 200 ezer fölött) állományban található (forrás: Központi
Statisztikai Hivatal).

Az évezredes állattartás által formálódott gyepterületeink ma jelentős természeti értéket
képviselnek. Természetvédelmi szempontból jól illusztrálja a legelők fontosságát, hogy első,
legnagyobb kiterjedésű, és alighanem legnagyobb nemzetközi ismertségnek örvendő nemzeti
parkunk, a Hortobágyi Nemzeti Park alapvetően ősi legelőtáj. Az is sokatmondó adat, hogy
gyepterületeinken fordul elő a védett növény- és állatfajaink mintegy egyharmada (Batáry et
al. 2007). A hazai gyepek európai jelentőségére utal, hogy a 133  000 km2 kiterjedésű pannon
biogeográfiai régió 14  000 km2-t kitevő Natura 2000-es hálózatának mintegy 27%-át gyepek
teszik ki (Nagy et al. 2007). Az Európai Unió természetvédelmi törekvéseinek megfelelően
kialakított Natura 2000 területeken ma Magyarországon 46 ún. közösségi jelentőségű
élőhelytípust tartunk számon, melyek mintegy harmada legelő- vagy réthasználattal kisebb-
nagyobb részben formált (részben egyértelműen azok által fenntartott) ökoszisztéma (ld. 2.
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fejezet). A Natura 2000 hálózat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét összesen mintegy 350  000 hektár különleges madárvédelmi terület (ennek 15,6%-a:
53,5 ezer ha gyep), és (az előzővel jelentős átfedést mutató) 203  000 hektár kiemelt
jelentőségű és különleges élőhelyvédelmi terület (ennek 27,3%-a: 55,3 ezer ha gyep) érinti.1 

A hazai legeltetett és kaszált gyepek formálódását évszázadokon keresztül (a történelmi
tényezőkön túl) a gazdálkodói lehetőségek és ismeretek határozták meg, ami sok szempontból
a természeti örökség tekintetében is értékteremtőnek bizonyult, de ennek ellenkezőjére is van
példa (pl. túlzott erdőirtás, túllegeltetés miatt a futóhomok megindulása, meredek hegyoldalak
kopárosodása). Viszont az elmúlt néhány évszázadban, de leginkább a XIX. századtól a
gazdálkodói megfontolásokban és azok nyomán a gyephasznosításban radikális változások
történtek, ami a gyepjeink természeti értékessége szempontjából komoly kihívást jelent. Az
állattartás intenzifikálódása, a radikális fajtaváltás, a gyepek hozamának növelését szolgáló
erőteljes beavatkozások (pl. vízrendezés, felülvetés, műtrágyázás), a gépi kaszálás és a
szakaszolt legeltetés általánossá válása Nyugat-Európában már lényegesen hamarabb
megtörtént, ami a biológiai sokféleség komoly visszaesését vonta maga után. Hazánkban a
modernizáció késésének köszönhetően a természeti örökségben keletkezett kár kisebb
mértékű volt, de a folyamatok lényegében azonosak. A téeszrendszer virágkorára, az 1960-80-
as évekre tehető legelőink és rétjeink legerőteljesebb intenzifikálása és túlhasználata; s bár a
rendszerváltozást követő mezőgazdasági szerkezeti összeomlás ezeket a folyamatokat fékezte,
újabb kihívásként jelentkezett az állatállomány csökkenése.

A természetvédelmi megfontolások hazánkban alig fél évszázada befolyásolják a legelők és
rétek sorsát, mintegy válaszul a modernizáció kihívásaira. Nem csoda, hogy a
természetvédelmi eszköztár első és máig talán leghangsúlyosabb elemei bizonyos tiltások és
korlátozások, amelyek a gazdálkodás alapvető elemeit is érintik. Egyidejűleg az is
elmondható, hogy a rövid múlttal rendelkező természetvédő szakma nem rendelkezett olyan
kiforrott, gyakorlati ismereteken alapuló tudás- és eszközrendszerrel, ami megteremtette volna
az intenzív gyepgazdálkodás gazdaságilag is életképes természetközeli alternatíváját. A
helyzet szükségszerűn konfliktushoz vezetett. A természetvédelmi oltalom alatt álló
területeken a legelő- és rétgazdálkodás lehetőségei gazdálkodói szempontból még nehezebbé
váltak, és hosszú időn keresztül mindehhez kompenzációs eszközök sem társultak. Az
állattenyésztési ágazat általános nehézségei közepette a legelő jószágállomány fenntartása a
védett területeken még körülményesebb lett.

Bár a gyepterületeket illetően a legelő- és rétgazdálkodással, illetve a természet védelmével
kapcsolatos fundamentális problémák közös gyökerűek, és az azok megoldásában is jelentős
az egymásra utaltság, az alapvetően gazdasági és vidéki lakossági szinten beágyazott
állattartók és a leginkább államigazgatási, tudományos, és civil pozíciókban otthonos
természetvédők között máig jelentős nézetkülönbségek húzódnak a gyepek használatát
illetően. A helyzetet jól illusztrálja, hogy az elmúlt évtizedek mégoly színvonalas legelő- és
rétgazdálkodással foglalkozó szakkönyveiben, tankönyveiben (Gruber 1960, Baksay Tóth
1962, Haraszti, 1973, Szabó 1973, Barcsák – Kertész 1986) a természetvédelmi szempont
említésre sem kerül, első ízben az 1993-ban kiadott, 400 oldalas tankönyvben (Vinczeffy
1993) található összesen 4 oldal (pp. 95-98.) a gyep környezet- és természetvédelmi
szerepéről, annak védett növényeiről, és további egy oldal (pp. 141-142.) a gyep növényeinek
általános értelemben vett védelméről. A gyepgazdálkodásnál jóval fiatalabb természetvédelmi

1 A Natura 2000 területek adatlapjain – forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/ – feltüntetett
felszínborítási osztályok adatai alapján kalkulált közelítő érték.
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szakma első tankönyvei és átfogó szakkönyvei viszonylag későn, az 1990-es években jelentek
meg – a legelső természetvédelem tankönyv 1995-ben (Rakonczay 1995), míg
természetvédelmi biológia témájú egyetemi jegyzet 1998-ban (Margóczi 1998) – és ezek sem
fordítottak néhány utáláson túl különösebb figyelmet a gyepre alapozó állattartás kérdéseire .
Ugyanakkor a szakma problémaérzékenységét mutatja, hogy már 1997-ben megjelent a
gyepek természetvédelmi kezeléséről szóló szakkönyv: az „Irányelvek a füves területek
természetvédelmi szempontú kezeléséhez” (Kelemen 1997).

Az utóbbi években a gazdálkodói és természetvédő szakmák között a kölcsönös megértés és
az álláspontok közelítése irányban számottevő elmozdulás tapasztalható. Mindez számos okra
vezethető vissza: Gazdálkodói oldalról többek között egyre inkább megmutatkoznak a
gyepjavítás korlátai gazdasági fenntarthatóság oldaláról; illetve megjelent a kereslet az
ökológiai gazdálkodásból származó, illetve az extenzív tartást igénylő őshonos állatfajták
termékei iránt. Természetvédelmi oldalról egyre több élőhely tekintetében változóban van a
szakmai felfogás a gyepek legeltetéses használatának javára; továbbá mind több teret nyernek
a természetvédelmi kezelést a szélesebb társadalmi-gazdasági fenntarthatósági
összefüggésrendszerben vizsgáló, ezáltal a gazdálkodó érdekeit is számításba vevő
megközelítések.

Az ezredforduló környékén tehát megindult a közeledés a gyepekkel természetvédelmi és
gazdálkodói oldalról foglalkozó szakemberek között. A legelő állatállomány csökkenésére az
újabban megjelent természetvédelmi kiadványok (pl. Haraszthy 2013, Viszló 2011, Rév et al.
2008, Figeczky 2004) mint alapvető problémára tekintenek. Mindezzel együtt a kölcsönös
tudás összhangba hozása, a közös nyelv megtalálása még komoly elmaradásban van, nem
beszélve arról, hogy a legelő- és rétgazdálkodás ősi, évszázados, évezredes (tehát a
mezőgazdasági intenzifikációt megelőző korszakból való) tudásának birtokosai a szó szoros
értelmében kihalóban vannak. A problémát nagyon jól illusztrálja Molnár Zsoltnak a
hortobágyi pásztorok, illetve a Hortobágyot járó, ismerő diplomás szakemberek körében
végzett interjúsorozaton alapuló vizsgálata (Molnár 2011). Ebből kiderül, hogy a
mindennapjaikat a tájban járva, azt használva élő pásztorok és a területet régóta ismerő, de
arra mégis más perspektívából néző diplomás szakemberek a legeltetés és általában a
gyephasználat számos alapvető elemére nézve sokszor lényegesen, olykor homlokegyenest
ellenkező módon tekintenek. A tanulmány nagyon jól rávilágít a megfelelő kommunikáció, a
kölcsönös megértés, sok esetben a nyitottság hiányaira, ami a sorok között kiolvashatóan
inkább az elvárásokat felülről megfogalmazó diplomás csoport részéről hagy kívánnivalót
maga után.

 A természetvédők és gazdálkodók közötti egymásra találási folyamat még az elején tart,
nehézségekkel küszködik, miközben a rétek és legelők területe tovább csökken. A gyepre
alapozott állattartással foglalkozó gazdálkodók és természetvédelmi szakemberek között még
nem alakult ki közös nyelv. Az újabb megközelítések és szakmai eredmények a szakoktatásba
és a mindennapi gyakorlatba lassan épülnek be. A természetvédelmi szempontokat a
gazdaságiakkal összehangolni célzó támogatási rendszerek nem kiforrottak, hosszabb távú
tervezésre nagyon korlátozottan alkalmasak. A piaci, gazdaságpolitikai körülmények nehezen
előrejelezhető változásai pedig egyik egyik pillanatról a másikra megakaszthatják a legelők és
rétek hosszú távon, gazdasági és természetvédelmi szempontból is fenntartható használata felé
tett lépéseket.

A jelen tanulmány célja a természetvédelmi szempontok megjelenítése a
gyepgazdálkodásban. A módszertana az érintettekkel történő interjúk és szakirodalom hasonló
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alapján történő másodlagos kutatás, a problémák azonosítása, feltételezések meghatározása,
elemzés és a következtetések levonása. A tanulmány alapvetően három megközelítési irányból
taglalja a témát, ennek megfelelően három elemző fejezetre, majd ennek alapján egy, a
következtetéseket taglaló részre tagolódik. 

 Az első elemző fejezet a legeltetéses és tágabb értelemben a gyepre alapozó állattartás
történeti szerepét, jelentőségét vizsgálja természeti értékeink alakulása szempontjából:
Mennyire változtatta meg és alakította a háziállatokkal történő legeltetés a Kárpát-
medence és ezen belül hazánk élővilágát? Ma védendőnek tartott, természetvédelmi
értéknek tekintett fajaink, élőhelyeink alakulásához mennyit tett hozzá, vagy abból
mennyit vett el az évezredek óta itt folyó legelő- és rétgazdálkodás?

 A második elemző fejezet a természetvédelmi szakma legeltetéshez/kaszáláshoz és
általában a gyepek hasznosításához való hozzáállását vizsgálja a szakirodalom
tükrében: Mennyiben tartotta a hazai védett, védendő fajok, társulások, élőhelyek
szempontjából természetvédelmi szempontból kívánatos kezelésnek a legeltetést vagy
kaszálást a szakma régebben, és hogy tekint erre most? Hogyan és milyen mértékben
változott a természetvédelmi hozzáállás a kérdéshez, ennek mik lehetnek az okai, és
mik a lehetséges következményei a jövőre nézve?

 A harmadik elemző fejezet legeltetéssel foglalkozó gazdálkodókkal és
természetvédelmi szakemberekkel, (elsősorban nemzeti parki természetvédelmi
őrökkel) 2014/2015-ben készített (mély)interjúk elemzésén alapul. Az
interjúalanyoknak hasonló kérdéseket tettünk fel a legeltetéssel és általában a gyepre
alapozó állattartással kapcsolatban. Célunk képet kapni a természetvédelem gyakorlati
szakembereinek, illetve a gazdálkodóknak a gyepgazdálkodásra vonatkozó
elvárásairól és javaslatairól, megismerkedni az érdekek és nézőpontok hasonlóságaival
és ellentéteivel.

 A következtetéseket tartalmazó záró fejezetben a fenti elemzésre alapozva
összegezzük a kérdéssel kapcsolatos problémákat és feladatokat, illetve az ezzel
kapcsolatos ajánlásokat természetvédők és gazdálkodók számára.
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1. A legeltetéses és tágabb értelemben a gyepre alapozó állattartás történeti szerepe
a természeti értékeink alakulása szempontjából

1.1. A legeltetés viszonya a természetes életközösséghez – elvi problémafelvetés

A legelőre, illetve rétre alapozó állattartás földtörténeti szempontból újkeletű jelenség. A
legelő táplálkozású vadállatok háziasítása jelen tudásunk szerint 11  000 éve kezdődött, a
Kárpát-medencében pedig csupán a Kr. e. 7. évezred vége felé jelenik meg a legeltetés
(Bartosiewicz 2003). Ezalatt a néhány ezer év alatt ugyanakkor nem csupán a teljes emberi
életformát és kultúrát formálta át radikálisan (Matolcsi 1975) a gyepre alapozó állatartás,
hanem a természeti környezet formálásában is meghatározó, a klimatikus, vízrajzi, talajtani
folyamatokkal összemérhető tényező lett (Asner et al. 2004).

A legeltetés természetvédelmi megítélése kapcsán gyakran felmerülő elvi – de sokszor a
gyakorlati kezelési tervezés során is érvényesülő – szempont egy adott, legeltetéssel érintett
élőhelytípus (pl. szikes puszta, sziklagyep, mocsárrét), élőhelyegyüttes (szikes tó-rét-mocsár-
puszta alkotta élőhelymozaik, bokorerdő-sziklai cserjés-sziklagyep komplexum, ligeterdő-
nedves rét-láp együttes), vagy tágabb értelemben akár egy biogeográfiai térség (pl. a Kárpát-
medence erdőssztyep övezete) beavatkozásmentes „természetes” állapotához való viszonya.
Azaz az adott legeltető használat mennyire áll közel vagy távol attól az állapottól, amikor még
nem érvényesült az ember háziállatokkal történő legeltetése, és csak a vadon élő állatok legelő
hatása érvényesült. Erre a szempontra a továbbiakban a jelen tanulmányban „ őslegelő elv ”
néven fogunk hivatkozni.

A szempont elvi háttere abból fakad, hogy a természetes, emberi beavatkozástól mentes
állapot definíció szerint a legtermészetesebb. Minél inkább eltér az emberi beavatkozás a
természetes folyamatoktól, annál kevésbé természetes az adott élőhely, élőhelyegyüttes,
biogeográfiai térség állapota. Ez a nagyon fontos és alapvető elvi megfontolás azonban, még
elméleti szinten is csak korlátozottan alkalmazható (elsősorban azért, mert a természetes
klimatikus, biogeográfiai, stb. változások hatásai az emberi beavatkozásokkal párhuzamosan,
nem elválaszthatóan folytak az elmúlt évezredekben). Mindenesetre, ha az elvi
természetvédelmi cél a lehető „legtermészetesebb” állapothoz való közelítés, akkor a
beavatkozásmentes állapot ismerete nagyon fontos. A legeltetés vizsgálata esetében a
beavatkozásmentes, természetesnek tekinthető állapotnak (elvi szinten) azt jelölhetjük ki,
amikor a legelő hatás csupán az őshonosan – a környezeti feltételek által meghatározott
populációnagyságban, dinamikával és saját természetes viselkedési paraméterekkel – jelen
levő állatfajok részéről érvényesül. Ebben a helyzetben tehát a vizsgált nézőpontból a
természetes állapot úgy tekinthető, mint „őslegelő”, ami a háziállatokkal történő legeltetés
hatására „kultúrlegelővé” változik. Az őslegelő elv mechanikus értelmezése szerint tehát
minél hasonlóbb a kultúrlegelő állapot az őslegelőhöz, annál természetesebb.

Hogy aztán ez az elvi megfontolás mennyire fontos gyakorlati oldalról, egy-egy legeltetési
rendszer természetvédelmi megítélése szempontjából, az csak az alapján ítélhető meg, ha
relevanciáját az adott kérdésben pontosan megvizsgáljuk, és összevetjük egyéb
szempontokkal. Az alábbiakban tehát ennek az elvnek az alkalmazhatóságát és korlátait is
vizsgálat alá vesszük.
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1.2. Természeti változások a Kárpát-medencében a legeltető állattartás
megjelenésével párhuzamosan

A Kárpát-medencében az ember komolyabb természetátalakító tevékenységének kezdete
(másként fogalmazva: a természetes állapot vége) egy konkrét évszámmal nem megadható.
Hogy az ember, az emberősök jelenléte és befolyása mikor választható el a „természetes”
folyamatoktól, az egy adott vizsgálati szempont körülményei között is önkényes döntés. Jelen
esetben – a háziasított állatokkal történő legeltetés viszonylatában – viszonylag nagy
pontossággal kijelenthetjük, hogy a Kr. e. 6500-6000 körül (Sümegi et al. 2003), a
kezdetleges földműveléssel párhuzamosan) jelenik meg ez a gazdálkodási forma, és onnantól
kezdve – ha változó intenzitással is – gyakorlatilag folyamatosan jelen van térségünkben
(Bökönyi 1978, Matolcsi 1975, Bartosiewicz é.n.).  Ha tehát „beavatkozásmentes”
referenciaállapotot keresünk, akkor számításba kell venni a természetes legelés és a legeltetés
hatásának különbözősége mellett az élőhelyeket, élőhelyegyütteseket, biogeográfiai térségeket
befolyásoló egyéb (pl. kilmatikus, szelekciós, migrációs) változásokat is. Ezen kívül a
mindenkori általános klimatikus, élőhelyi, biogeográfiai jellegzetességeken túl mindenképpen
figyelembe kell venni a Kárpát-medencében a teljes negyedidőszak folytán jellemző, a
környező régiókhoz képest jelentős térbeli változatosságot, strukturáltságot, mozaikosságot,
amely makro-, mezo-, és mikroszinten (pl. élőhelyek, élőhelyegyüttesek, kistájak, nagytájak
mozaikossága) egyaránt érvényesült (Sümegi et al. 2003, Sümegi – Kertész 1998, Fekete –
Varga 2006).

A Kárpát-medencében a háziállatok legeltetésének kezdete, a Kr. e. 7. évezred vége, az
európai holocén vegetációtörténeti felosztása szerint az úgynevezett boreális (vagy mogyoró-)
korszak lezárultát követő atlantikus (vagy tölgy) korszak kezdetére tehető. A boreális
klímaperiódus a jelenleginél szárazabb és hűvösebb volt, ami a Kárpát-medencében általában
a fátlan, gyepes területek kiterjedésének, míg az erdős, illetve a vizes élőhelyek
szempontjából kedvezőtlen volt, így ez utóbbiak kiterjedése korlátozott lehetett (Járainé
Komlódi 2000). Az ezt követő atlantikus korszak melegebb és csapadékosabb,
kiegyenlítettebb klímát hozott, ami jelentős erdősödést (jellemzően a hegy- és dombvidékeken
zárt erdők, az Alföldön erdőspuszta), továbbá a vizes élőhelyek kiterjedését vonta maga után
(Járainé Komlódi 2000). Az erdősödés ugyanakkor nem volt általános: mozaikos táj egyes
részein (pl. a Hajdúság, a Bácska, a Borsodi Mezőség, a Hortobágy) a helyi adottságok 20%-
nál nagyobb erdősültséget még emberi beavatkozás nélkül sem tettek lehetővé (Sümegi –
Törőcsik 2007). A későbbi legeltetett emlős háziállatok ősei közül ebben az időszakban jelen
ismeretink szerint csak az őstulok és a vaddisznó él a Kárpát-medencében, illetve a vadló,
amely már visszahúzódóban van (Vörös 2003a, 2003b). Ezt a helyzetet változtatta meg a Kr.
e. 6500-6000 körül az ún. Körös-Starčevo kultúra népessége, amelynek megjelenésével
egyszerre került be a Kárpát-medencébe a háziasított szarvasmarha, sertés, juh, és kecske.
Utóbbi két olyan faj, amelyek vad ősei korábban nem éltek a területen (Bökönyi 1978,
Matolcsi 1975, Bartosiewicz 2006). A szarvasmarha és a sertés esetében bizonyíthatóan
valamilyen mértékű helybeli háziasítás is folyt, ami úgy képzelhető el – mint az a
vadászó/állattartó kultúra átmeneti időszakában jellemző – a vadon élő őstulok és vaddisznó
populációt mintegy vérfrissítésként használták a háziállat állomány fenntartásához (Bökönyi
1978). A sertés/vaddisznó esetében ez a fajta vérfrissítés egészen a közelmúltig, ha csökkenő
jelentőséggel is, de létezett (Bartosiewicz 2003), a szarvasmarha esetében az őstulok
kipusztulása (ember általi kipusztítása) megszüntette ezt a lehetőséget. 
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A szarvasmarha, sertés, juh, kecske legeltetése tehát mintegy nyolcezer éves, gyakorlatilag
folyamatos hagyomány a Kárpát-medencében.  A házasított ló jóval később, középső rézkori
leletekben jelenik meg, majd a bronzkorban válik jellemzővé a Kárpát-medencében (Bökönyi
1974, Matolcsi 1975, Bartosiewicz 2005, 2006), amikor őse, a vadló mai ismereteink szerint
megközelítőleg egy évezrede hiányzik a természetes faunából (Vörös 2003a, 2003b). A ló
hazai legeltetésének kezdete arra az időszakra tehető (Kr. e. 3. évezred), amikor újabb, az
atlantikusnál hűvösebb és továbbra is csapadékos klíma uralkodik: ez a szubboreális (más
néven Bükk 1) korszak. A szubboreálisban az erdők további kiterjedésének és záródásának, és
a vizes élőhelyeknek is különösen kedvez a klíma. A teljes beerdősödést ebben a korszakban
vélhetőleg már nagyrészt az emberi tevékenyég akadályozza meg (Járainé Komlódi 2000). A
szamár – amely európai gyökerekkel nem rendelkező, afrikai eredetű háziállat, bár rokona, az
európai vadszamár ( Asinus hydruntinus ) a neolitikumban még élt a Kárpát-medencében
(Vörös 2003a, 2003b) – még később, a római korban, azaz az első évezredben került hazánk
területére (Bökönyi 1974, Matolcsi 1975). A Délkelet-Ázsia területén háziasított bivaly
megjelenése talán ugyanerre az időszakra datálódik, először az 560-ban érkező avarok
hozhatták be a Kárpát-medencébe (Gaál 1966, Matolcsi 1975), biztos megjelenését viszont
mintegy 1000 évvel későbbre, a török korra teszik (Bartosiewicz 2006). Ez már az
úgynevezett szubatlantikus (más néven Bükk 2), tulajdonképpen ma is tartó klímaidőszak,
ami a csapadékmennyiség csökkenése, az átlaghőmérséklet kismértékű emelkedése folytán a
korábbinál valamelyest kevéssé kedvez az erdős vegetációnak. Az emberi tevékenység ekkora
viszont már alapvetően felülírja a természetes vegetációfejlődési folyamatokat (Járainé
Komlódi 2000, Sümegi – Törőcsik 2007).  Legelő háziállataink közül a háziasított lúd
megjelenésének az ideje a Kárpát-medencében valószínűleg a vaskorra (Kr. e. 1. évezred)
tehető (Bartosiewicz 2006). Az viszont bizonyos, hogy őse, a nyári lúd ( Anser anser) őshonos
a Kárpát-medencében.
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1.3. Az őslegelő fontosabb fajai és legelési szokásaik a legeltető állattartás
időszakában

Hogyan változott ugyanezekben a korszakokban a vadon élő legelő állatfajok jelenléte a
Kárpát-medencében? Földtörténeti rátekintésben a természetes emlősfauna dinamikusan
változó (Kordos 2007), a klíma és vegetáció változásaival összefüggésben akár néhány ezer
éves periódusokban is megjelennek és eltűnnek ugyanazok a fajok (így a pleisztocén
eljegesedési és felmelegedési periódusaiban). Ha a földtörténet jelenkornak azt a szakaszát
nézzük, amikor a háziállatokkal történő legeltetés is jelen volt a Kárpát-medencében, akkor a
következő a kép (Vörös 2003a, 2003b, Kordos 2007 alapján): A természetes legelő szerepű
emlősfauna fajai közül folyamatosan jelen volt az őstulok ( Bos primigenius ), a vaddisznó
(Sus scrofa ), az európai őz ( Capreolus capreolus ), a gímszarvas ( Cervus elaphus ), a mezei
nyúl ( Lepus europaeus ), a mezei hörcsög ( Cricetus cricetus ), és újkori kipusztulásáig az
eurázsiai hód ( Castor fiber ). A bölény ( Bison bonasus ) jelen ismereteink szerint nem
állandóan kimutatható faja a holocén faunának (Vörös 2003a). A kelet-európai vadló ( Equus
ferus gmelini) mai ismereteink szerint a neolitikumban van jelen utoljára a leletekben; viszont
meglehetősen nagy arányban, és ugyanebben az időszakban még az európai vadszamár
(Asinus hydruntinus) is kimutatható kis arányban (Vörös 2003a).  Mindemellett időszakosan
egyéb fajok vélhetőleg természetes megjelenéséről is tudunk – jávorszarvas ( Alces alces ),
mezopotámiai dámszarvas ( Dama mesopotamica ), maralszarvas ( Cervus elaphus maral ), –
amelyek legelő hatása vélhetőleg csekély nyomot hagyott az életközösségekben (Vörös
2003b). A kőszáli kecske (Capra ibex), és a zerge (Rupicapra rupicapra) hazánk mai területén
bár kimutathatók régészeti leletekben (Vörös 2003b), azonban mint magashegységi fajok csak
mint perifériális jelentőségű legelők jönnek számításba. Sajátos módon a nyílt, rövid füvű
területekhez kötődő, szintén legelő táplálkozásúnak tekinthető közönséges ürge
(Spermophilus citellus ) folyamatos jelenléte a hazai faunában mindössze 5-6000 évre tehető
(Kordos 2007). Azaz megjelenése éppen egy olyan időszakra (az atlantikus korszak végére),
amikor a természetes folyamatok a beerdősödés révén a számára alkalmas élőhelyek
visszaszorulása felé mutattak (Járainé Komlódi 2000).

A legelő vad összetételének zömének tekintetében tehát a jelenlegihez alapvonásaiban sokban
hasonló évezredeken keresztül a helyzet. Leglényegesebb változásnak az őstulok – a Kárpát-
medencében véglegesnek a XIII. századra tehető, de már a VII. századtól megindult (Matolcsi
1975) – kipusztulását tekinthetjük, ami gyakorlatilag teljes mértékben az ember hatásának
tulajdonítható. A mezolitikumban és a neolitikumban még gyakori vadló, a vadszamár
meglehetősen korai elűnése bizonyára főként a természetes klimatikus változásokkal járó
élőhelyátalakulással és részben az emberi vadászattal magyarázható. A valószínűleg amúgy is
korlátozott állománynagyságú bölény kipusztulásában fontos szerepet játszhatott az ember
(vadászat, élőhelyátalakítás), de időszakos megjelenése és eltűnése mögött (már amit a leletek
szintjén – vö. Vörös 2003a – ismerünk) természetes dinamikai folyamatok is állhatnak.

A Kárpát-medencei „őslegelő” állapot ismeretéhez a fontosabb természetes előfordulású
vadon élő legelő fajok legelési, élőhelyválasztási, és viselkedési szokásaiba is betekintést
szükséges nyerni. Bár a mai, megváltozott élőhelyi viszonyok mindezt jelentősen módosítják
(pl. a mezőgazdasági növények fogyasztása ma már akár uralkodó szerepet is betölthet
táplálkozásukban), az alapvető, fiziológiailag meghatározott jellegek tekintetében nem kell
nagyobb változással számolnunk. A fontosabb szóba jöhető természetes előfordulású legelő
szerepűnek tekinthető fajok a vizsgált időszakban a következők: gímszarvas, az európai őz, a
vaddisznó, a mezei nyúl, a közönséges ürge, a mezei hörcsög, az eurázsiai hód, és a már
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kipusztult őstulok, bölény, és vadló, továbbá a lúdfajok. A mai vad legelőfauna – helyenként
jelentős – részét alkotó dámszarvas, muflon és üregi nyúl pedig mint meglehetősen újkeletűen
betelepített fajok (Vörös 2003b) nem vehetők figyelembe az „őslegelő” szempontjából. 

A gímszarvas kifejezetten erdős vidékeken él, nagy migrációs hajlam jellemzi,
táplálkozásában pedig a fásszárúak (fák és cserjék levelei rügyei, időszakosan kérge) és a
lágyszárúak (kétszikűek és egyszikűek, gyepek és mocsarak fajai egyaránt) hasonló
jelentőségűek (Faragó 2002, Szemethy et al. 2007, Kelemen 1997). A gímszarvas legelő
hatása tehát számottevő, és mai gyep jellegű társulásaink természetes ősei közül azokon
érvényesülhetett, amelyek erdős környezetben fordulnak elő (hegy- és dombvidéki
gyeptípusaink gyakorlatilag mindegyike, az alföldi erdőssztyepphez kötődő gyepek, ártéri,
lápi és mocsári élőhelyek), viszont az alapvetően fátlan tájakon (így szikeseinken, illetve
szárazabb klímaidőszakokban az alföldi homoki és lösztáj ős-sztyepptársulásain) kevésbé
számolhatunk érdemi szerepével. Mivel a fiatal facsemetéket előszeretettel rágja, szerepe
lehetett az erdő- és erdőssztyepzóna nyílt gyepes és mocsári élőhelyeinek dinamikus
fenntartásában (legalábbis lokális szinten). A hazai faunában 16-17  000 esztendeje
folyamatosan jelen van (Kordos 2007). Jelenleg hazánkban 15% fölötti erdősültség felett
jelenik meg, és a XX. század erdősítései nyomán is érzékelhető az állomán növekedése
(Szemethy et al. 2007a). Szélesebb elterjedése az erdősültebb korszakokban lehetett nagyobb,
ennek ellenére a régészeti adatok alapján egészen a mezolitikumtól a középkorig viszonylag
kiegyensúlyozottan magas (kb. 25% a vadászott állatok között) arányban van jelen a
leletekben hazánk területén (Vörös 2003a). Az ember élőhelyátalakító és vadászati
tevékenysége tehát vélhetőleg viszonylag (pontosabban: összehasonlítva más fajokkal)
csekély mértékben korlátozta elterjedését.

Az európai őz jellemzően a ligetes erdőfoltok és fátlan élőhelyek mozaikjából álló
erdőssztyepzóna lakója (azaz a nyílt pusztai és zárt erős tájakat kerüli), territoriális
viselkedése miatt csekélyebb migrációs hajlamú. Táplálkozásában a lédús, energiadús
könnyen emészthető növényi részeké a főszerep (rügyek, fásszárúak friss hajtásai és levelei,
lédús kétszikűek, zsenge fűfélék), jellemző a változatos, „pákosztos” táplálékválasztás
(Faragó 2002, Csányi – Lehoczki 2007, Kelemen 1997). Mindezt figyelembe véve a gyep
jellegű élőhelyeken legelő hatása – összehasonlítva a háziállatokéval – igen mérsékelt, viszont
élőhelyi preferenciáját figyelembe véve a Kárpát-medence nagy részén mai gyep jellegű
társulásaink természetes ősei közül szinte mindegyikben érvényesülhetett, bár a zárt erdők és
a nyílt puszták (pl. kiterjedt szikeseink) zónájában kevéssé. Mivel a fiatal facsemetéket,
cserjehajtásokat is előszeretettel rágja, fontos szerepet tulajdoníthatunk neki az
erdősztytepzóna dinamikus erdő/erdőszegély/sztyep rendszerében a nyíltabb vegetáció
fenntartásában. A hazai faunában 16-17  000 esztendeje folyamatosan jelen van (Kordos
2007). A klimatikusan nagyobb erdősültséget feltételező korszakokban (ami, mint fentebb
láttuk, nagyjából egy időben kezdődött a legeltető állattartás Kárpát-medencei
megjelenésével) elterjedését számottevően befolyásolhatta az ember erdőirtó tevékenysége.
Ez a hatás hosszú időszakon keresztül inkább kedvező élőhelyi viszonyokat teremthetett a
számára a zárt erdők megnyitásával. A holocén kori régészeti adatokban (Vörös 2003a)
ugyanakkor ez ilyen egyértelműen nem mutatható ki: a neolitikumtól a különböző
korszakokban 10-20% körüli az aránya a vadászott állatok között a leletekben, és a
minimumot éppen a jelentős erdőirtással jellemezhető vaskor jelenti. A nagyon csekély fás
vegetációjú területeken (mint amilyen az Alföld nagy része volt a történelmi közelmúltban) az
őz el is tűnhet. Vélhetőleg nagy részben a XX. században jelentős eredményekkel járó
alföldfásítás állhat a hátterében a faj utóbbi évtizedekben kimutatható rohamos terjedésnek
(Csányi – Lehoczki 2007).
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A vaddisznó a vizes élőhelyekkel jellemezhető, kisebb vagy nagyobb mértékben, de erdősült
területek jellemző lakója, a nyílt füves pusztákat, száraz tájakat, illetve tartós téli hóborítású
vidékeket kerüli. Területhű, migrációra kevéssé hajlamos faj. „Mindenevő” lévén a legelő
táplálkozás (föld feletti növényi biomassza fogyasztás) kis szerepet játszik nála, ellenben
túrása mind a füves, mind a vizes fátlan élőhelyeken érvényesül. Igen jelentős a tölgy- és
bükkmakkfogyasztása (Faragó 2002, Szemethy et al 2007b, Kelemen 1997). A gyepes és
mocsári élőhelyeken legeltetett házisertéséhez képest erősebb a túró, mint a szó szoros
értelmében vett legelő hatása (Haraszthy 2013). Ugyanakkor jelentős makkfogyasztó hatása
és a fiatal erdőállományokban végzett túrása az erdős és erdőspusztai tájakon a fátlan gyepi-
mocsári-lápi növényzet dinamikus fenntartásában számolni lehet a szerepével. A hazai
faunában 15-16  000 esztendeje folyamatosan jelen van (Kordos 2007). Az erdősebb,
nedvesebb, és enyhébb időszakok kedvezhettek az elterjedésének; az ember
természetátalakító tevékenysége az újkorban bekövetkezett nagyobb erdőirtások és
lecsapolások bekövetkeztéig vélhetőleg csak viszonylag csekély mértékben korlátozta
állományát. A neolitikumtól kezdve a régészeti adatok azt mutatják, viszonylag
kiegyensúlyozottan magas (kb. 15-25% a vadászott állatok között) az aránya a leletekben
(Vörös 2003a) Szaporasága révén a kedvező élőhelyi változásokra is gyorsan reagál,
alighanem ennek is tulajdonítható jelenlegi gyors állománygyarapodása és terjedése (Faragó
2002, Szemethy et al 2007b).

Az „őslegelő” állatai közül sok szempontból legproblematikusabb az őstulok szerepének,
jelentőségének megítélése. Ennek alapvető oka, hogy már kipusztult állatfajról van szó. A
világállomány utolsó példánya 1627-ben, Lengyelországban pusztult el, míg a Kárpát-
medencéből a XIII. században tűnhetett el ez a VII. században már ritkának tekinthető vad
(Matolcsi 1975). Az őstulok élőhelyigényéről, táplálkozásáról igen korlátozottak az ismeretek.
Amennyiben a középkorból, kora újkorból ránk maradt írásos emlékekre támaszkodunk, az
őstulok alapvetően erdei állatként tűnik fel, amit olykor a szakirodalom megfogalmazása (pl.
Hoffmann 1998) is követ. Ugyanakkor csontmaradványok alapján tudható, hogy a faj a
holocén folyamán Európa, Ázsia, valamint Észak-Afrika nagy térségeit lakta (Bartosiewicz
2006, Matolcsi 1975), köztük olyan régiókat is, amelyek nem kedveznek az erdős
vegetációnak. Az ellentmondás feloldása vélhetőleg abban rejlik, hogy az írásos feljegyzések
időszakára az emberi terjeszkedés és vadászat nyomására egyre fogyatkozó őstulok állomány
maradéka az erdőkbe szorulhatott, míg eredeti élőhelyének nagy részét legelő háziállatok és
egyéb művelt területek vették át. Eredetileg tehát az őstulok elterjedésének súlypontja
bizonyára inkább a ligetes erdőspusztai zónában lehetett, de a zárt lombhullató erdők és a
sztyep övezetében is megtalálta életfeltételeit, amit újabb vizsgálatok igazolni látszanak
(Bocherens et al. 2015). A folyók menti dúsabb növényzetű területeket különösen kedvelte
(Matolcsi 1975). Tudható, hogy csordákban élt, a fiatal fák és cserjék leveleit is szívesen
fogyasztotta, és a szántóföldi vetésekben is kárt tett. Télen tápláléka jelentős részét tette ki a
tölgymakk, de a földművelők által összegyűjtött szénát is megdézsmálta (Matolcsi 1975).
Kifejezetten a mai legelőkhöz hasonló füves vagy mocsári területeken való táplálkozási
szokásaira inkább csak áttételesen következtethetünk, de már csak az alapvető anatómiai
sajátosságokat figyelembe véve ilyen növényzetben hasonló lehetett a táplálkozása a
szarvasmarháéhoz. Összességében viszont valószínű, hogy az őstulok táplálékában
számottevően nagyobb lehetett a fásszárúak aránya, mint a ma lényegében „fűevő”
szarvasmarháéban (bár ez utóbbi részben – legalábbis a Kárpát-medence viszonylatában –
viszonylag újkeletű, néhány évszázados, nem feltétlenül a marha alapvető igényein alapuló
„szokás”), és nem lehetett elhanyagolható a vadgyümölcs és némi állati eredetű táplálék
fogyasztása sem. Különösen a téli időszakban lehetett nagy a fásszárúak, illetve a makk
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jelentősége táplálékában. Összességében tehát valószínű, hogy az őstulok a holocén folyamán
hazánk mai területén lényegében mindenhol, de leginkább a folyókkal tagolt erdőssztyep-
vegetációjú alföldi területeken – elvileg – megtalálhatta a neki megfelelő élőhelyet, és legelő
hatása erdős, füves, mocsaras területeken is érvényesülhetett. Összehasonlítva a többi legelő
fajjal nagy valószínűséggel az is kijelenthető, hogy a Kárpát-medence viszonyai között a
legszélesebb lehetett az élőhelyhasználata, és táplálkozás révén kifejtett hatása. A régészeti
adatok alapján a neolitikumtól a vaskorig meglehetősen magas és kiegyensúlyozott (15-20%
körüli) a vadászott állatok közötti aránya a leletekben, amit a középkorban gyors és radikális
visszaesés követ (Vörös 2003a). A természetes fauna egyik legfontosabb legelő faja tehát
ember természetátalakító tevékenységének és térhódításának tehát egyik legnagyobb vesztese
lett: az élőhelyvesztés, a vadászat és nem utolsósorban a háziasítás végül a kipusztulásához
vezetett. 

A bölény hazánk területéről a középkor/kora újkor folyamán végleg kipusztult, de ekkorra
már erdőbirtokok, vadaskertek faja volt (Vörös 2003a, 2003b). Jelenléte a holocén folyamán a
régészeti kutatások alapján nem folyamatosan kimutatható a faunában: a neolitikumban
nagyon kis mennyiségben van jelen a leletekben, a réz- és bronzkorban teljesen hiányzik, a
vaskorban jelentősebb számban megjelenik, a római korban nem kimutatható, majd a
középkorban kis arányban ismét jelen van. Hazánk területén mindig viszonylag ritka faj
lehetett: aránya a leletekben a vadászott állatok között mindig 5% alatti (Vörös 2003a).
Legelő hatásának figyelembe vétele szempontjából kissé problematikus természetes
élőhelyválasztásának megítélése: noha többnyire erdőlakó fajként jellemzik, a legújabb
kutatások alapján valószínűbb, hogy csak másodlagosan, emberi hatásra szorult a zártabb
erdőzónába: eredetileg a ligetesebb, nyitottabb tájak faja volt (Bocherens et al. 2015).
Holocénkori régészeti leletek alapján kirajzolható európai elterjedése (Benecke 2005) sem
korlátozódik a klimatikusan zárt erdők zónájára, hanem az erdőssztyepp régióban is igen
jelentős. Táplálkozásában (a ma élő, a faj eredeti változatosságát ugyan csak nagyon
korlátozottan képviselő populációk alapján) a fűfélék és gyepalkotók 90% körüli aránnyal
uralkodnak, míg a fásszárúk aránya mindössze 10% körüli (Gębczyńska et al 1991). Erdős
területeken, különösen téli időszakban a ma élő bölények is rászorulnak a nyílt gyepes
területek és a produktív nyílt árterek nyújtotta táplálékra (Bocherens et al. 2015). Ennek
alapján a Kárpát-medence igen változatos élőhelyegyüttese kifejezetten kedvező lehetett a
nagy mozgáskörzetű bölény számára a holocén folyamán. Aránya a vadászott állatok körében
a régészeti leletek alapján mégis jóval alatta marad ebben az időszakban az őstulokénak
(Vörös 2003a). Ennek oka nem ismeretes, mindenestre úgy tűnik, hogy az „őslegelő” fajai
között a bölény szerepe hazánk területén másodlagos. A ligetes erdőssztyepp területén a gyep
és kisebb részben a fászárú növényzet nagy testű fogyasztójaként ugyanakkor számottevő
szerepet tölthetett be a természetes dinamikai folyamatokban. Végleges kipusztulása
bizonyosan az ember hatására következett be, de egyelőre nem ismert természetes okok eleve
erősen korlátozták elterjedését hazánk területén.

A vadló szerepének megítélése az „őslegelő” szempontjából szinte lehetetlen. A pleisztocén és
a holocén korszakokban Eurázsiában több, különböző (sztyep, erdő) élőhelyigényű vadló
formát tartanak számon (Toepfer id: Petzsch 1969) amelyek taxonómiai megítélése és a
háziasított ló származásában betöltött szerepe máig vita tárgya (Mihók et al. 2001, Matolcsi
1975). Vörös (2003b) szerint hazánk területén a kelet-európai vadló ( Equus ferus gmelini )
alfaj volt őshonos, azonban a neolitikum végére kihalt. Ez az – igen problematikus megítélésű
(vö. Matolcsi 1975) – alfaj a XVIII. századra már kipusztult Földünk faunájából, így legelési
szokásait pontosan nem ismerhetjük. Nem ismeretes továbbá, hogy hazánk területéről
körülbelül 8000 évvel ezelőtt történt kipusztulásában mennyire volt fontos tényező az ember
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vadászati tevékenysége, és mennyiben vezethető az vissza természetes okokra (főként az
atlantikus és szubboreális klímaidőszakban jellemző beerdősödésre). Amennyiben ugyanis a
kipusztulás jórészt természetes folyamat volt, akkor a neolitikumot követő időszakban a
vadlóval mint az „őslegelő” fajával sem számolhatunk. A vadló vadászata Petzsch (1969)
szerint az őskorban igen jelentős mértékű volt. A hazai régészeti adatok alapján a
mezolitikumban és a neolitikumban a vadló 5-10% közötti arányban szerepel a vadászott
fajok között (Vörös 2003a), azaz mennyisége nem különösebben kiemelkedő. Ebből óvatosan
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha eltekintenénk az ember hatásától, az őslegelő
szempontjából a vadló potenciális jelentősége a neolitikumot követő korszakokban sem
(volna) különösebben nagy mértékű, és az inkább a nyílt, gyepes területeken érvényesülne.

A mezei nyúl eredetileg alapvetően a fátlan sztyep lakójának tekintett állat, de erdős
területeken is megtalálja életfeltételeit, legnagyobb állománysűrűségét pedig manapság az
eredeti nyílt erdőssztyep tájszerkezetére emlékeztető fa- és cserjesorokkal, kisebb
erdőfoltokkal tarkított változatos mezei (kultúr)tájban éri el. Viszonylag területhű állat.
Táplálkozásában a fűfélék játsszák a főszerepet, de változatos étrendjében fásszárúak (főként
télen), kétszikűek, gumók, magvak, termések is szerepelnek (Faragó 2002, Kovács 2007,
Kelemen 1997). Kisebb vagy nagyobb mértékű legelő hatásával lényegében a Kárpát-
medence minden gyepes és erdős-cserjés élőhelyén számolhatunk, és korlátozottan (száraz
állapotban) az időszakosan vizes élőhelyeken is. Legjelentősebb természetes legelőállományai
a jó búvó-, táplálkozó- és szaporodóhelyet egyaránt nyújtó nyíltabb erdőspusztai
élőhelyegyüttesek magasfüvű társulásaiban alakulhattak ki, ahol téli kéreghántásával némi
szerepe lehetett a vegetáció fátlan komponensének fenntartásában is. A hazai faunában 11-
12 000 esztendeje, azaz a jégkorszak legvégétől van jelen folyamatosan (Kordos 2007). A
természetes történeti változások keretében az erdősebb, nedvesebb időszakok korlátozhatták
elterjedését. Az emberi tevékenység az erdőirtások és az élőhelyi változatosságot növelő
kisparcellás tájszerkezet kialakítása révén részben pozitív hatású lehetett a számára; ellenben
a nagyon intenzív legelőhasználat időszakai inkább visszaszorulásához vezethettek (a
nagyobb legeltetett állatlétszám a nyúl populációsűrűségének csökkenéséhez vezet, vö.
Faragó 2002). A régészeti adatok a neolitikumtól kezdve igen jelentős ingadozást mutatnak a
faj leletekben megjelenő arányában; a minumumot (<5% vadászott állatok között) a vaskor
jelenti, míg a középkorban közel 20% az arány (Vörös 2003a). Az utóbbi évtizedekben
folyamatosan zajló intenzív emberi tájhasználat, és az ezzel járó élőhelyi változatosság
visszaesés egyértelműen a mezei nyúl visszaszorulását okozza (Faragó 2002, Kovács 2007).

A közönséges ürge a rövidfüvű sztyepek lakója, alapvetően a fátlan, alacsony talajvízszintű
gyepterületeken fordul elő. Alapvetően növényi eredetű táplálékát lágyszárúak zöld növényi
részei (főként kétszikűek), valamint magjai alkotják (Váczi et al. 2007). Legelő hatása
kizárólag bizonyos rövid füvű gyepekben érvényesül. A hazai faunában „mindössze” 5-6000
esztendeje van jelen folyamatosan (Kordos 2007). Mindez klíma-és vegetációtörténeti
tekintetben olyan időszaka hazánknak, amikor a természetes viszonyok nem kifejezetten
kedveztek az ürge számára megfelelő élőhelytípusok fennmaradásának. Az egymást követő
atlantikus, szubboreális és szubatlantikus klímaidőszakok elvileg az erdősödés számára
teremtettek kedvező körülményeket (Járainé Komlódi 2000). Mindez arra utal, hogy a
közönséges ürge Kárpát-medencében való megjelenése a holocénban nem választható el a
legeltetéses állattartás jelenségétől, amelynek megindulása egy-két évezreddel megelőzte (Kr.
e. 7. évezred vége) azt. Így az ürge – bár bizonyára természetes úton, tehát nem telepítés révén
jelent meg térségünkben – semmiképpen nem tekinthető az „őslegelő állapot” természetes
fajának. Az elmúlt évszázadban zajló radikális állománycsökkenése is leginkább a legelők
visszaszorulásával, a legelő állatállomány csökkenésével magyarázható (Váczi et al. 2007).
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Önmagában tehát az ürge (illetve az egyéb vad) legelése lényegében nem képes fenntartani a
faj számára alkalmas rövid füvű élőhelyeket mai klimatikus körülményeink között; és ez a
megfigyelés visszamenőleg a faj 5-6000 éves jelenlétére vonatkozóan is nagy bizonyossággal
kiterjeszthető. 

A mezei hörcsögöt általában nem tekintjük legelő táplálkozású állatnak, aminek fő oka, hogy
mára gyakorlatilag a szántóföldi kultúrák állata lett. Alapvetően zöld növényi részeket és
terméseket fogyaszt; a jelenlegi kultúrtájban táplálékát elsősorban a gabonafélék, a
kapáskultúrák növényei (kukorica, cukorrépa), évelő pillangósok jelentik (Bihari 2007).
Minthogy a Kárpát-medencében folyamatos jelenléte 200-250  000 évre tehető (Kordos 2007),
bizonyos, hogy korábban táplálékát és élőhelyét természetes élőhelyeken találta meg. Abból,
hogy ma kötött (elsősorban löszös) talajú, talajvíztől nem befolyásolt területeken, leginkább a
gyomos szegélyekben és lucernaföldeken húzódik meg előszeretettel (Bihari 2007), arra
következtethetünk, hogy eredetileg a viszonylag magasabb füvű sztyeprét jellegű löszgyepek
vagy erdőspuszták jelenthették otthonát. Az ilyen élőhelyek hosszú Kárpát-medencei
jelenlétének pleisztocénbeli szakaszában jelen ismereteink szerint meglehetősen jellemzőek
voltak területünkön (Járainé Komlódi 2000), majd a holocén során a jelentősebb erdősödést
hozó atlantikus korszakban kezdődhetett meg komolyabb visszaszorulásuk. Innentől fogva a
földművelő-állattartó emberi népesség teremtett számára új élőhelyet, miközben a természetes
magasfüvű löszpuszták (mint a legkiválóbb szántónak való termőhelyek) lassan eltűntek.
Természetes legelő hatását az „őslegelőn” nem feltétlenül érdemes alábecsülni annak
ismeretében, hogy a nagyüzemi rágcsálóirtó módszerek megjelenése előtt egyik
legveszélyesebb mezőgazdasági kártevőnek számított a szántóföldi kultúrákban (Bihari 2007).

Az eurázsiai hód az erdős környezetben levő lassú folyású vizek lakója; tavasszal és nyáron
elsősorban vízi és vízparti lágyszárúakat, ősszel és télen inkább fásszárúakat fogyaszt.
(Demeterné Bera 2007). A Kárpát-medencében 15-16  000 évre teszik folyamatos jelenlétét
(Kordos 2007), viszont az újkor folyamán emberi tevékenység hatására kipusztult. Az 1990-es
évek óta tartó újratelepítését követően terjedése jelenleg meglehetősen gyorsan zajlik:
időszakos megjelenését számos kisebb vízfolyás közelében is tapasztalták, de stabil
állományai csak nagyobb folyóink egyes szakaszai mellett alakultak ki (Demeterné Bera
2007). Bár közvetlenül, legelő táplálkozása révén különösebben nem fejt ki nagy hatást,
ugyanakkor a vízfolyások közelében fadöntése, ritkán előforduló gátépítése révén jelentős
élőhelyátalakító szerepével lehet számolni az „őslegelőn”. Az ember megjelenése
visszaszorulását, majd kipusztulását okozta. Ennek oka mindenekelőtt a vadászat, továbbá az
emberi eredetű élőhelyátalakítás (Demeterné Bera 2007). 

A szintén legelő táplálkozású vadlúd fajok (ma elsősorban a nyári lúd – Anser anser) költési
időszakban elsősorban vizes élőhelyek környékén, azon kívül pedig jóformán bárhol szívesen
táplálkoznak gyepeken, réteken. Változatos növényi táplálékuk nagy részét mocsarakban és
füves területeken élő egyszikűek teszik ki, de gumókat, hagymákat, magvakat is fogyasztanak
(Haraszthy 2000). Legelésük közben meglehetős eréllyel tépkedik ki a növényeket (Kelemen
1997, Faragó 2002).  Figyelemre méltó az a meglátás a vadludak és egyéb madárfajok legelő
hatásával kapcsolatban, miszerint: „Néhány évtizede még a tiszántúli szikeseket százezres-
milliós vadlúdcsapatok lepték el, különösen ősszel. Ezek a mai szokással ellentétben inkább a
sekély vizekkel részben elöntött gyepeken legeltek, mintsem a tarlókra jártak volna
táplálékért. Anyagforgalmi szerepük a huzamosan ideig látogatott pusztákon meghatározó
volt, felülmúlhatta a legeltetési szezonban ott tartott háziállatokét is.” (Kelemen 1997, p. 149).
A nyári lúd egyúttal a mai házi lúd ősének is tekinthető, amely hazánkban legkorábban
vaskori leletekben került elő (Bartosiewicz 2006). A Kárpát-medencében a holocén folyamán
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minden bizonnyal számolhatunk a vadlúdfélék legelő hatására, főként azokban a
klímaidőszakokban, amelyek kedveztek az időszakosan vizes élőhelyek nagyobb
kiterjedésének.

Összefoglalva tehát a Kárpát-medence vizsgált időszakbeli (azaz a háziállattal való legeltetés
kezdetétől máig tartó) természetes legelőfaunájával kapcsolatos ismereteinket, annyi nagy
bizonyossággal megállapítható, hogy minden szárazföldi vagy legfeljebb időszakosan
vízborított élőhelytípus érintett volt a természetes előfordulású vadon élő állatok általi
legeléssel. Egy lényeges kérdéssel kapcsolatban ugyanakkor nincsenek megfelelő
ismereteink: mégpedig a legelő hatás mértékével. Sajnálatos módon a korábbi évezredekre
vonatkozóan az egyes fajok populációnagyságával és állománysűrűségével kapcsolatban csak
nagyon korlátozott (és inkább csak relatív értelmezést nyújtó) adatok állnak rendelkezésre. Ha
még ismeretesek is lennének pontosabb adatok, a legelőhatás megállapításakor hasonló
nehézségeket okozna a megfeleltetés egy adott régmúltbeli élőhellyel, vegetációval, hiszen a
„paleokörnyezet” megállapítása a jelenleg fellendülőben levő környezetrégészeti kutatások
ellenére szintén módszertani problémák által korlátozott (Jerem 2003, Járainé Komlódi 2000).
Harmadsorban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vadon élő állatpopulációk nagysága
igen komoly fluktuáción mehet át, ebből következően a legelő hatás mértéke is erősen
változhat, még egy viszonylag stabil klíma és vegetációs környezet mellett is. Időszerűen
érzékletes példa az őz jelenleg is zajló (ráadásul pontosan nem ismert hátterű) különösen
gyors állománynövekedése Magyarországon. Az 1960-as évek elején még 60  000 példányra
becsült populáció az ezredfordulóra gyakorlatilag elérte a 300  000-es számot (Faragó 2002),
ami – csak összehasonlításképpen – a hazai szarvasmarha-állomány mintegy 40%-a.
Hasonlóan az aranysakálnak a hazai faunából való mintegy 50 évre történő eltűnésének majd
jelenleg zajló igen gyors visszatelepedésének pontos háttere sem ismeretes (Heltai et al. 2007,
Faragó 2002). A bölény el- majd feltűnését a különböző időszakokból származó hazai holocén
kori leletekben (Vörös 2003a) például hasonló természetes folyamatnak is tekinthetjük. A
problémához kapcsolódik annak – a szintén ismeretlen – hatásnak a mértéke, dinamikája is,
amit az „őslegelő” természetes tartozékának tekinthető nagyragadozók (területünkön
elsősorban a farkas, az aranysakál és a barna medve), vagy éppen paraziták, betegségek
gyakorolnának a természetes legelő faunára, nem beszélve a „természeti – azaz még nem
földművelő vagy állattartó – nép” formájában a csúcsragadozói szinten elhelyezkedő emberi
népesség problematikájától. Végezetül, ha mindez ismert volna, valószínűleg akkor sem
tudnánk objektív képet alkotni a „természetes legelés” mértékéről: hiszen ma is nehezen
feloldhatónak tűnő módszertani nehézséget és vitákat okoz a vadhatás („vadkár”) mértékének
megállapítása erdész, mezőgazdász, természetvédő kontra vadgazdálkodó megítélésben
(Katona et al. 2014).

Minőségi jellegű megállapításokat ugyanakkor tehetünk az „őslegelő” használatával
kapcsolatban. 

 Egyik megállapítás a legelő hatás – már említett – valamilyen mértékű megléte
gyakorlatilag minden füves, fás, vagy időszakosan vizes élőhelytípus esetében. A
legelés ezeken az élőhelyeken nem csupán rárakódó jelenségként jön számításba,
hanem mint fenntartó és dinamikai viszonyaikat befolyásoló tényező is szóba jön (pl. a
fátlan és fás vegetációs elemek arányának és tér-időbeli viszonyának vonatkozásában).

 A második megállapítás, hogy a legtöbb természetes legelő fajunk az erdőssztyepp
jellegű táj élőhelyeihez köthető. A viszonylag széles spektrum ugyanakkor tartalmazza
az inkább erdei jellegű, az inkább sztyephez kötődő, valamint a vizes élőhelyeket
preferáló legelő fajokat is, ami aláhúzza a Kárpát-medence élőhelyi változatosságának
jelentőségét.
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 A harmadik megállapítás az ún. „tömeglegelő” fajok csaknem teljes hiánya. A vizsgált
időszakban az „őslegelő” legelőállatai közül csak a vadlóra jellemző a gyep mély
harapással történő egyenletes rövidre rágása. Ez a legeléstípus mai háziállataink közül
a juh, a kecske, a szamár és a ló sajátja. Előbbi három háziállatfaj vadon élő őse sosem
volt az itteni fauna része. A vadló pedig mai tudásunk szerint a neolitikum végére,
azaz a háziállatokkal történő legeltetés kezdeti időszakában eltűnt a Kárpát-
medencéből (Vörös 2003a, 2003b). 

Összességében mindazonáltal kénytelenek vagyunk elismerni, hogy az őslegelő legelési
viszonyaival kapcsolatos tudásunk meglehetősen korlátozott ahhoz, hogy gyakorlati
értelemben egyértelműen és általánosan rögzíthető referenciaállapotként használhassuk
(esetleg néhány speciális esetet kivéve) legeltetési/természetvédelmi kezelések elbírálása
esetén. Viszont egyes elvi vonatkozásai komoly, megfontolásra érdemes szempontokat
nyújthatnak. 
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1.4. Az őslegelő állapot megszűnésének folyamata a Kárpát-medencében a
honfoglalásig

Az egykori „őslegelő’ állapottól a kultúrlegelő mai állapotáig tartó több ezer év alatt – mint
korábban bemutatásra került – jelentős klimatikus és vegetációs változások zajlottak le.
Mindeközben maga a legeltető állattartás is többszöri komoly változáson ment keresztül, nem
csupán természeti, hanem egyre inkább történelmi folyamatokkal összefüggésben. 

Természetvédelmi szempontból a kérdés annyiban lényeges, hogy a korábban „természetes”
körülmények által alakított és formált élővilág mennyire tudott alkalmazkodni a legeltetéses
gazdálkodás által megváltoztatott körülményekhez; mennyiben lehetett „sima” az átmenet az
„őslegelő” állapotából a „kultúrlegelő” állapotába. A kérdés megválaszolhatóságával
kapcsolatban sajnos ezúttal is korlátokba ütközünk a rendelkezésre álló információk töredékes
volta miatt. Mindenesetre nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy az az átalakulás, míg az
őslegelőből a maihoz közel álló kultúrlegelő lett, hosszú, több lépéses folyamat volt.

A Kárpát-medencének sajátos, földrajzi/klimatikus/élőhelyi sajátosságai jól magyarázzák,
hogy a kelet-mediterrán térség felől a Kr. e. 6500-6000 körül érkező Körös-Starčevo „pionír”
háziállattartó és földműves kultúra hazánk mai területéről lényegében nem terjedt tovább
Közép-Európa további (erdősebb, nedvesebb) vidékeire, itt viszont (ha átalakult formában is)
de fönnmaradt (Sümegi et al. 2003, Kertész – Sümegi 1999, Bökönyi 1978). A Kárpát-
medencének az a sajátossága, hogy a neolitikus teljes időszakában makro-, mezo-, és
mikroszinten is mozaikos, változatos (Sümegi et al. 2003), az élőhelyek nagy kínálatát
biztosította, ezáltal otthont tudott nyújtani a legkorábbi időszaktól kezdve az összes fontos
legelő háziállatfaj számára. Ez a Kárpát-medencei pionír háziállattartó kultúra azonban – bár
jól alkalmazkodott, más megközelítésben kihasználta a helyi adottságokat – nagyon sokszínű
volt és lényegesen különbözött a mai többhasznú háziállattartástól és tenyésztéstől. Hoffmann
(1998, p. 115.) érzékletes – ha nem is szó szerint pontos – megfogalmazásában: „A pionír
földművesek például a Duna mocsaras alföldjére juhokat, kecskéket hoztak magukkal az i.e.
VI. évezredben. Némelyeknek voltak sertéseik, amelyek az ártéri erdőkben kereszteződtek
vaddisznókkal. Később a szarvasmarhák vérvonalait helyben talált tulkok frissítették fel.
Egyidejűleg éltek itt olyan csoportok is, amelyek a sertést és a marhát nem tenyészállatnak,
mindössze csak vadászzsákmánynak tekintették. Ezzel a gyakorlattal soknemzedéknyi
próbálkozás után […] Európában csak az i. e. III. évezredben hagytak fel.”

Az állattartás kezdetben, a Kárpát-medencében gyakorlatilag a neolitikum végéig mintegy
(hol hangsúlyosabb, hol kisebb mértékű) kiegészítője volt a vadállatok hasznosításának. A
legeltetés inkább alkalmazkodó, a természetes körülményekhez igazodó lehetett, és nem
terjedt ki a teljes régióra, hanem elsősorban a folyóvölgyek közelében maradt. Bár a
vegetációtörténeti kutatások már ekkor számolnak a neolitikus kultúrák maradandó nyomaival
a természetes tájon (Sümegi et al. 2003, Járainé Komlódi 2000), tájegységnyi kiterjedésű
erdőirtások, hatalmas túllegeltést és eróziót okozó nyájak és csordák csak későbbi
korszakokban jelentkeznek. A neolitikus legelőhasználat még annyiban is közel állhatott az
őslegelőhöz, hogy bizonyára a teljes – erdős, gyepes, mocsári élőhelyekre „szétterülő”
legelési spektrumot igénybe vette (a Kárpát-medence változatossága folytán ez lehetséges is
volt), az ezzel kapcsolatos első korlátok viszont a szárazabb és rövid füvű élőhelyeket igénylő
juh (és részben a kecske) tartása során már jelentkeztek, és a történelem során később is
visszaköszöntek. Az élőhelyi megfeleltetést és annak korlátait Bökönyi (1978 pp. 129-130)
nagyon frappánsan fogalmazza meg: „Ha valamely nagyobb síkság steppei jellegű, ott a
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szarvasmarha helyét a juh veszi át, mint pl. Dél-Oroszország és Dél-Ukrajna telepein.
Mediterrán vagy szubmediterrán vidékek karsztos, száraz, kevés és rossz minőségű legelőt
adó hegyei között a juh és kecske gyakori, erdős, nedves, mocsaras területeken pedig a
sertés.” 

A neolitikum során tehát egy több évezreden keresztül tartó kölcsönös alkalmazkodási
folyamat zajlott a Kárpát-medencében. A közelmúltig a vegetációtörténet az ezzel járó
változásokat még viszonylag kis mértékűnek tekintette (pl. Járainé Komlódi 2000, Molnár V.
– Sramkó 2007) ami nagyobb volumenben még nem változtatta meg a természetes
életközösségeket. Ugyanakkor az újabb vizsgálatok eredményeinek tükrében már intenzív
környezetátalakításról szól a szakirodalom: az erdők égetéses irtása a települések, legelők,
szántók létrehozása céljából a neolitikum végére már komoly mértéket ért el (Sümegi et al.
2003, Sümegi – Törőcsik 2007). Az emberi tevékenység tehát az életközösségek dinamikáját,
fejlődési irányait érdemben befolyásolhatta: elsősorban a klimatikus okokból az atlantikus
klímaidőszakban „elvárható” erdősödés ütemének lassításával, visszafogásával számol a
vegetációtudomány (Járainé Komlódi 2000, Molnár V. – Sramkó 2007). Ez azzal – a
természetvédelmi szempontból igencsak releváns – következménnyel járt, hogy a fátlan vagy
ligetes, de potenciálisan erdei termőhelynek alkalmas gyepes és időszakosan vizes élőhelyek
társulásainak evolúciója már ekkor megkezdődött.  Emellett legalább egy fontos minőségi
változással kell számolnunk: a juh és a kecske megjelenésével egy, az őslegelő állapothoz
képest teljesen újfajta legeléstípus is jellemzővé vált a megfelelő élőhelyeken. A
„tömeglegelő”, rövidre rágó kiskérődzők legelése által érintett élőhelyek gyepalkotói és
általában élővilága nem adaptálódott ehhez a legelési típushoz, így minden bizonnyal
megindultak ennek a következtében a szelekciós változások, átalakulások részben talán faji,
de méginkább társulási szinten (egyes fajok tartós visszaszorulása, eltűnése, és mások
megjelenése, előretörése az érintett élőhelyen). További minőségében új elem a természeti
környezet alakulásában, hogy a letelepült földművelő életmóddal párhuzamosan a
neolitikumban megjelent a szántó/legelő/erdő váltott használat (Hoffmann 1998). Vegetációs
értelemben ez megszakított parlagszukcesszót jelent: azaz előtérbe kerülhettek azok a fajok a
gyepes életközösségekben, amelyek a nagyobb kiterjedést érintő megbolygatott állapotot
követő egy-két évtizedben tudnak uralkodóvá válni (szemben a természetes gyepek
viszonylagos állandóságával, finomabb léptékű bolygatottsági dinamikájával). Nem pontosan
ismert, hogy ez utóbbi változásoknak milyen lehetett a tényleges hatása és volumene,
mindenesetre pár ezer év időtartam állott rendelkezésre az új típusú legeltetési rendhez
alkalmazkodó életközösségeknek mindaddig, amíg az állattartás újabb lépcsőjét jelentő rézkor
kezdetét vette.

A rézkor idején (a Kárpát-medencében kb. Kr. e. 4500-2800/2700) az állattartás újabb
lendületet kap, míg a vadászat jelentősége jóformán végérvényesen lecsökken. Az ezt követő
bronzkor pedig (térségünkben kb. Kr. e. 2800/2700-900/800) idején virágzik fel a keleti
steppei nomádokra jellemző pásztoroló állattartás, majd a letelepült földművelő/állattartó
életmód (Bartosiewicz é.n.). Egyúttal a rézkorban jelenik meg, majd a bronzkorban válik
általánossá a háziasított ló is a legeltetett háziállatok között térségünkben (Bökönyi 1974,
Matolcsi 1975, Bartosiewicz 2005). Mindez mind minőségi, mind mennyiségi szempontból
igen komoly változásokat jelent. Bár a hűvös és csapadékos szubboreális (Bükk 1) korszakba
átlépve a vegetációtörténeti adatok az erdők terjedését és záródását jelzik, még az óvatosabb
feldolgozások is komoly tájátalakító tevékenységgel (erdőirtás, szántóföldi kultúrák
kiterjedése) számolnak (Járainé Komlódi 2000). Az újabb kutatások értelmezése már jóval
határozottabb: az emberi beavatkozások (pl. erdőirtás, legeltetés, beszántások, település- és
erődítményhálózat létrehozása) következtében a természetes állapot táji szintű megszűnéséről
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beszélnek a neolitikumot követően (Sümegi et al. 2003, Sümegi – Törőcsik 2007). Még ma is
jól látható nyomok: erődített települések maradványai, földvárak, „kunhalomok” sokasága
jelzi az erőteljes környezetátalakítást. A korszak folyamán (mint később is) különböző népek
több hullámban való megjelenése jellemző, így egyenletes ív nem rajzolható a legeltetéses
gazdálkodás tekintetében, mindazonáltal a bronzkor első felében virágzó lovas pásztoroló
állattartást követően a középső bronzkorra inkább a letelepült növénytermesztő/állattartó
életmód vált jellemzővé (Bartosiewicz é.n.). A korszakban tehát már alapvető és lényegi
eltérés mutatkozik az „őslegelő” állapottól. A vadállatok legelő hatását már az élőhelyek
túlnyomó részén meghaladja a háziállatokkal történő legeltetés hatása. A potenciális
erdőterületen kialakult fátlan vagy ligetes élőhelyek, valamint a felnyíló erdők társulásainak
formálódásában, evolúciójában is alapvető szerepe van a legeltetésnek, a legelőnyerési célú
erdőirtásnak. Minőségi szempontból lényeges folyamat a helyi természetes ősökkel nem
rendelkező kiskérődzők legeltetésének – történelmi és táji léptékben vett – folyamatossága, a
lóra jellemző legelési típus „visszatérése”. A lovas pásztoroló népek esetén számolni kell a
legeltetett állatcsoportok méretének komoly növekedésével is, illetve a legeltetés
„akciórádiuszának” növekedésével is (Hoffmann 1998): azaz az állatokat egy legeltetési
szezonon belül is nagy távolságokra – az éppen legalkalmasabb legelőkre – tudták hajtani; így
tulajdonképpen az egész Kárpát-medence egy legeltetési egységet alkothatott. 

A vaskor (a Kárpát-medencében kb. a Kr. e. 900/800 – 0) idején a Kárpát-medence egyes
részein a különböző népességek váltakozó idejű megjelenése a legeltetés és általában véve a
tájhasználat eltérő irányait vonta maga után, de még a természetes folyamatokat hangsúlyozó
vegetációtörténeti hagyomány szerint is ekkor mutatható ki nagyobb táji kiterjedésben direkt
erdőirtás, továbbá a szántóként használt terület komoly növekedése (Járainé Komlódi 2000).
Az emberi hatás nagyobb mértékét tükröző újabb kutatások szerint pedig a korszakot záró
gyakorlatilag a teljes Kárpát-medencét benépesítető kelta népesség erdőirtó tevékenysége
elérte azt a szintet, ami a középkori településhálózat kialakulását jellemezte (Sümegi et al.
2003). Összességében tehát még inkább felgyorsul, folyamatosból egyre inkább ugrásszerűvé
válik az őslegelő állapottól való eltávolodás. A legelő háziállatfajok köre vélhetőleg ekkor
bővül a házilúddal (Bartosiewicz 2006). A vaskor másik sajátos, a bronzkor végétől
tapasztalható jellegzetessége a legtöbb háziállatfaj méretének jelentős csökkenése (a
szarvasmarhák átlagos mérete ekkor körülbelül egy nagyobb testű mai juhénak felelt meg),
aminek magyarázata máig nem világos, de részben a szubatlantikus (Bükk 2) korszak
bekövetkeztével járó kedvezőtlen (hűvösebb és szárazabb irányú) klímaváltozás, a népesség
általános életszínvonalbeli visszaesésének számlájára írják (Bökönyi 1974, Matolcsi 1975,
Bartosiewicz é.n.). Az őslegelőre jellemző nagy termetű legelőállatokat (különösen a
mindinkább visszaszoruló, hatalmas termetű őstulok esetében szemléletesen) letörpült
szarvasmarhák, házisertések, valamint a kiskérődzők és lovak váltják fel a kultúrlegelőn. 

Az időszámításunk szerinti első évezred Pannóniában kezdetben (0-300/400) a sajátos
fejlődési irányt hozó római kort jelenti, míg a Kárpát-medence többi részén (majd később
Pannóniában is) az egymást váltó „népvándorlás-kori” népek változó – de a római hatással
érintett – legeltetési és tájhasználati kultúráját hozza magával. A római uralom alatt álló
területeken általában a fejlett „importált” mezőgazdasági kultúra, a funkcionálisan specializált
települési szerkezet, a nem termelő katonaság húsellátásának biztosításának igénye még
erőteljesebb változásokat jelentett a kultúrlegelő irányába. Ebben az időszakban feltételezhető
régiónkban először a legelőállatok szélesebb körét érintő tudatos fajtaszelekció megjelenése,
aminek szerepe lehetett például az átlagos testméret újbóli megnövekedésében, vagy a
nagyobb fajon belüli változatosságban is (Bökönyi 1974, Matolcsi 1975, Bartosiewicz é.n.). A
legeltetett fajok száma is némiképpen bővül: a rómaiak révén a szamár (Bartosiewicz 2006),
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esetleg az avarok révén a bivaly (Gaál 1966). A legelőterületek (és szántók) nyerése, valamint
a határvédelmi erődrendszer kialakítása és működtetése céljából (vö. Sümegi et al. 2003)
folytatódó, a korábbi mértéket is meghaladó erdőirtásokon túl ekkortól vannak nyomai a
lecsapolási célzatú vízgazdálkodásnak (Bendefy 1972), de egyes feltételezések (Molnár 2002-
2003) tudatos, táji kihatású vízgazdálkodás már a római uralom alatt nem álló tiszai alföldön
is folyt. Azaz ebből a korszakból datálódhatnak első láp- és mocsár lecsapolásból származó
gyeptípusaink is. A mai gyeptársulásaink fejlődése tekintetében fontos, hogy a füves területek
a római korszakban már bizonyosan nem csupán legelők, hanem egyre nagyobb kiterjedésben
szénatermelésre szolgáló kaszálók is (Hoffmann 1998). A római uralom alatt nem álló
területeken (illetve időszakokban) különböző, keleti eredetű állattartó népek jelennek meg a
Kárpát-medencében, amelyekre általában részleges letelepedettség mellett nagyfokú mobilitás
volt jellemző (Bökönyi 1974, Bartosiewicz é.n.). A földhasználati, valószínűleg a legeltetési
nyomás fokozódását jelzi az ebből az időszakból kimutatható futóhomokmozgás (Sümegi et
al. 2012). A kultúrlegelők fejlődése tekintetében ekkor általánosságban a vaskorra jellemző
tendenciák folytatódásával számolhatunk, de a háziállatok átlagos mérete már növekvő
tendenciát mutat. Az erdőirtások tovább folytatódnak, amelyeknek a legelőnyerési célon túli
(de azzal összeegyeztethető) fontos mozgatórugója a hadászat és határvédelem: az Alföld
legnagyobb erődrendszere, a Csörsz-árok néven ismert, rengeteg faanyagot igénylő
sáncrendszer mai ismereteink szerint a IV. században épült (Vaday 2003). A több hullámban
érkező keleti eredetű népek megjelenésével időről-időre felerősödik a juhtartás mértéke, míg a
Dunántúlon a volt pannóniai területeken élő szlávok letelepedett életmódja inkább a
sertéstartásnak kedvez (Bartosiewicz é.n.). Úgy tűnik, az első évezred fontos, legalább a
római kortól kialakult és bizonyos fokig máig megőrződött öröksége az a Dunántúl és az
Alföld legeltető állattartásában jelentkező különbség, amely leegyszerűsítve a külterjesség-
belterjesség fogalompárjával írható le.

A kultúrlegelő kialakulásának folyamatában megfigyelhető a Kárpát-medence legeltető
állattartásának egy sajátos jellegzetessége. Bármely, saját állattartási kultúrával rendelkező
népesség költözött a területre, a háziállat-állomány összetételének változása idővel rendre
hasonló mintázatot mutatott: nevezetesen a szarvasmarha és részben a sertés relatív előtérbe
kerülését (Bökönyi 1978). Erre jó példa a területen legelsőként megjelent állattartó (juh,
kecske, szarvasmarha, sertés, kutya) Körös-Starčevo kultúra, amely elsődlegesen
kiskérődzőkre alapozó jellege a Kárpát-medencében fokozatosan csökkent, és jelentős áttérés
mutatkozott a szarvasmarha tartása irányába (Bökönyi 1974, 1978). A neolitikum középső
részén jellemző ún. tiszai kultúrában már egyértelműen a szarvasmarha a vezető háziállatfaj
(Matolcsi 1975). A rézkor végén megjelenő, a szintén kiskérődzőkre alapozó ún. péceli
kultúra állattarásának hatása is csak rövid ideig, a bronzkor kezdetéig érezteti hatását, majd
ismét a szarvasmarha vált uralkodóvá (Bökönyi 1978). A honfoglaló magyarok állattartásában
pontosan nem ismerjük a háziállat-állomány mennyiségi összetételét, de az Árpád-korban – a
sertés fokozatos előretörése mellett – biztosan a szarvasmarha tekinthető a fő legelő fajnak
(Gaál 1966, Bökönyi 1978). A kérdés másik megközelítése az a megközelítés, hogy a Kárpát-
medencében a több hullámban fellendülő juhtartás rendszerint keletről vagy a Balkán felől
érkező kulturális hatásokkal esik egybe (Bartosiewicz é.n.). A fenti tendencia fontos –
természetvédelmi szempontból is releváns – tanulsága, hogy a Kárpát-medence élőhelyi
adottságai (általában, nem megfeledkezve a területre különösen jellemző mozaikosságról)
jobban kedveznek a szarvasmarha és sertés tartásának, mint a juh- vagy kecsketartásnak. 

A Kárpát-medencében az „őslegelő” és a „kultúrlegelő” állapot közti különbségnek a fentiek
alapján tehát legalább három fontos szempontja megállapítható. Az egyik a tömeglegelő –
kivétel nélkül háziállat – fajok megjelenése a legelésben. Ezek a fajok jellemzően a rövidfüvű
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legelőket hasznosítják jól, és legelésükkel is rövidfüvű állapotot létrejöttét segítik. A másik
megállapítható különbség, hogy az erdős, gyepes, mocsári élőhelyekre „szétterülő” legelési
spektrum fokozatosan a gyepek, füves élőhelyek legeltetésére súlyozódik át, amit az erdők
irtása és a mocsarak, vizes élőhelyek lecsapolása (igaz utóbbi még csak viszonylag
korlátozottan) is jelez. A harmadik, különösen fontos különbség, hogy megjelennek olyan
legelőtípusok, amelyek korábban, az „őslegelő állapotban” egyáltalán nem, vagy csak egyes
elemeikben, mint a természetes társulások dinamikai, átmeneti köztes állapotai léteztek:
mindenekelőtt az erdők helyén kialakított irtásgyepek, a parlagok, valamint a vizes élőhelyek
kiszárításával nyert gyeptípusok.
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1.5. A kultúrlegelő kialakulási folyamatának néhány természetvédelmi vonatkozása

Mit jelentett az őslegelő állapot eltűnésének folyamata természeti értékeink vonatkozásában?
A kérdésre egyfajta válasz, hogy a természetes állapot megszűnése definíció szerint csak
romlást jelenthet. Pragmatikus megközelítésben ugyanakkor látható, hogy a természetvédelem
céljai összetettek, értékszemlélete több (nem okvetlenül koherens) szempontból áll össze;
ráadásul mindez történetileg a társadalmi értékszemlélet és az újabb tudományos eredmények
tükrében is változik (vö. Molnár V. 1999a, Rakonczay 2002). Ha a kérdést abból a
szempontból nézzük, hogy a mai hazai természetvédelmi intézményrendszer által kiemelt
oltalmat élvező objektumok (fajok, élőhelyek, élettelen értékek) mennyiben köthetők az
őslegelő állapothoz, és mennyiben a későbbi kultúrtájhoz, egészen összetett képet kapunk. Ha
nem is számítjuk a kifejezetten kultúrtörténeti vonatkozású, ember által létrehozott, törvényes
természeti oltalmat élvező objektumokat (köztük az éppen az őslegelő megszűnésének
évezredeiben létrehozott kunhalmokat és földvárakat), hanem a szűkebb értelemben vett élő
természeti értékeknél maradunk (fajok, élőhelyek), akkor is.

A lényegében a Kárpát-medencét magába foglaló, szakpolitikailag is elismerést nyert Pannon
életföldrajzi régió (EEA 2002) kontinensünknek egy kiemelkedő biológiai sokféleséggel
jellemezhető területe (Fekete – Varga 2006, Varga 2006). A különös gazdagság okát a
biogeográfiai, flóra- és faunatörténeti kutatások leegyszerűsített megfogalmazásban
lényegében abban látják, hogy a Kárpát-medence földrajzi adottságai alapján egyfajta
találkozó- és megőrzőhelye a különböző életföldrajzi irányból a különféle klímatörténeti
korszakokban idevándorló fajoknak, és maga is kisebb fajképződési centrumnak számít (vö.
Borhidi 2006, Varga 2006, Molnár V. 1999b). Mindez nem csupán a fajok számosságára és
sokféleségére igaz, hanem az általuk alkotott magasabb szerveződési formákra: társulásokra,
adott élőhelyek vegetációjára és állatközösségére, továbbá a társulástípusok mintázatára,
elrendeződésére, földrajzi övezetességére is. A Kárpátok által védett, termőhelyi szempontból
rendkívül változatos (különféle alapkőzetű és méretű síkságok, hegy- és dombvidékek,
élővizek) és tagolt medence a környező európai régiókhoz képest kiemelkedő és egyedi
kompozicionális és strukturális gazdagságban őrizte meg az élővilágot (Fekete – Varga 2006).
A természetvédelmi szakma és intézményrendszer különösen nagy becsben tartja a Kárpát-
medencében keletkezett (endemikus) fajokat, továbbá a korábbi klímaidőszakok „nálunk
rekedt” maradványait, a reliktumokat (Molnár V. 1999a, Rakonczay 2002). Mai ismereteink
szerint (némileg leegyszerűsítve) a hazai flóra és vegetáció legősibb elemei (északi és alpesi,
valamint hideg sztyeppei fajok) a jégkorszakból őrződtek meg, a boreális korszakban keleti,
kontinentális elterjedésű fajok, az atlantikus időszakban mediterrán, szubmediterrán elemek
gazdagították az élővilágot, de a szubboreális korszak is szerepet játszhatott magashegységi
vagy szubatlanti fajok elterjedésében (vö. Járainé Komlódi 2000, Molnár V. 1999b, Borhidi
2006). Mindezek a korszakok a fajok elterjedésén túl sajátos, egyedi összetételű
növénytársulások kialakulásában is szerepet játszottak, azaz szerkezeti szempontból is
nyomot hagytak a régió természeti gazdagságán (Fekete – Varga 2006). Az állatvilág
szempontjából fő vonásaiban hasonló a helyzet, bár itt speciális élőhelyeken jégkorszak
előttről származó maradványfajokkal és egyéb terjedési irányokkal is számol a tudomány (vö.
Varga 2006). 

A természeti értékeink kialakulása tehát egy folyamat része, de vajon hol van mindebben az
ember és a legeltető állattartás szerepe? A közelmúltig a flóra- és vegetációtörténeti munkák
egyik jellemzője, hogy a Kárpát-medence életföldrajzi képének kialakulásában inkább a
természetes folyamatokra helyezték a hangsúlyt, az emberi beavatkozást a honfoglalásig, de
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legalábbis a vaskorig vagy a szubatlantikus klímaidőszak kezdetéig viszonylag csekély (bár
nem elhanyagolható) mértékűnek tekintették. Néhány szemléletes (bár a teljes
szövegösszefüggésből kiemelve talán karikírozott) megfogalmazás jól illusztrálja ezt: „A
szántóföldi művelés jelentősebb nyomai a i.e. I. évezred közepétől ismeretesek, melyek
azonban alig-alig érintették a természetes vegetációt, mert a megművelt területek növekedését
valószínűleg a nomád pásztornépek betörései állandóan visszavetették. A római kortól […] a
szintén ezidőben folyt szórványos vízrendezési munkák aligha hagyhattak nyomot az egykori
mocsárvilágban. A vegetáció nagyobb mértékű átalakítása valószínűleg a magyarság
letelepedése után következett be.”  (Molnár V. – Sramkó 2007, p. 21). „[…] az Alföldön még
a honfoglalás korában is természetes erdőssztyepp volt uralkodó.” (Járainé Komlódi 2000).
Az ezredforduló környéke óta zajló újabb kutatások eredményei lényegesen más képet
közvetítenek: az ember hatását már a neolit kor óta lényegesnek tekintik, régészeti
fémkultúrák időszakában zajló átalakulást pedig egyfajta korszakhatárnak természetes és
kultúrtáj között. „Táji szinten természetes állapotról Magyarországon tehát az újkőkort
követően már nem beszélhetünk. A medence belső területein a bronzkor középső szakaszától
(háromezer ötszáz éve), a középhegységekben a vaskor végétől (kétezer ötszáz éve), a folyók
árterületein a császárkortól (mintegy kétezer éve) az emberi hatások mértéke meghaladta a
természetes változások befolyását, és a növényzet fejlődése alapvetően az emberi tevékenység
függvényévé vált.” (Sümegi – Törőcsik 2007).

A legeltetés- természetvédelem összefüggésének kérdésében alighanem az utóbbi
megközelítés tükrözi jobban a lényeges folyamatokat. A háziállatokkal történő legeltetés
annak az időszaknak (a jégkorszak végétől számítva) a kellős közepén jelent meg
térségünkben, amikor a Kárpát-medence természeti értékekben igen gazdag életföldrajzi képe
kialakult. Az első állattartó kultúra a Kr. e. 6500-6000 közötti időszakban éppúgy mediterrán
irányból érkezett térségünkbe (Bökönyi 1974), mint az éppen zajló atlantikus klímaidőszak
azóta részben védett reliktumként számon tartott fajainak jelentős része. A juh és a kecske,
jóllehet nem őshonos eredetű háziállatfajok, mégis régebb óta részei a Kárpát-medence
ökológiai rendszerének, mint a szubboreális és szubatlantikus klímaidőszak természetes úton
érkezett, flóránkat/faunánkat gazdagító fajai. A neolit állattartó kultúrák megjelenését
megelőző időszakból, a jégkorszak végétől és a boreális klímaidőszakból eredeztethető
reliktum társulásaink: az ősi szikesek és a kontinentális sztyepvegetáció (Sümegi – Törőcsik
2007) füves jellegüknél fogva az elsők között lehettek, amelyeken a háziállatokkal történő
legeltetés megindult, és azóta is annak hatása alatt fejlődnek. A klimatikusan nagyobb
beerdősödést feltételező klímaidőszakokban a füves puszták és az erdőssztyep elemeinek
„átmentésében” a legeltetés szerepét még az ember hatását ebben a korszakban kevésbé
hangsúlyozó feldolgozások (pl. Járainé Komlódi 2000, Molnár V. – Sramkó 2007) is
fontosnak tartják. De ezen túlmenve joggal feltételezhetjük, hogy ettől a korszaktól kezdve
lényegében minden elérhető gyepnek az adott népesség állatállományához igazodó mértékű
legeltetése történelmi léptékben (tehát kisebb-nagyobb megszakításoktól eltekintve)
folyamatos: máskülönben nem lett volna szükség a már a neolitikumban megindult, majd
később egyre folytatódó legelőnyerési célból történő erdőirtásokra. Egyes, ma
természetvédelmi szempontból értéknek tartott fajok „természetes” bevándorlása is bizonyára
a legeltetéshez kötődik, mint azt az ürge (amely egyébiránt több kiemelt természetvédelmi
oltalom alatt álló madárfajunk fő tápláléka) 5-6000 évvel ezelőtti megjelenése (Kordos 2007)
kapcsán már korábban jeleztük. Ma jellemző, természetvédelmi szempontból méltán nagyra
értékelt erdőtársulásaink megformálódása az állattartás megjelenését követő évezredekben
még az alapvető fafajkészlet szintjén is jócskán zajlik (Járainé Komlódi 2000, Sümegi –
Törőcsik 2007). Erdeink tekintetében gyakran megfeledkezünk a legeltetés szerepéről,
jóllehet – különösen felnyíló erdőtípusaink – kisebb-nagyobb legelési nyomás mellett
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fejlődtek (Varga – Bölöni 2009). A táj túlhasználata, a túllegeltetés már ebben az időszakban
megjelenik, mint természetvédelmi és általában fenntarthatósági értelemben leromlást okozó
tényező, de ez még inkább csak időszakos: a klíma és a földhasználat kedvezőbb
periódusaiban a helyreállás lehetősége kiegyensúlyozza a degradációs folyamatokat (Sümegi
et al. 2012).

Mindez azt jelenti, hogy hazánk ma méltán nagyra értékelt természeti sokféleségének
kialakulása az őslegelő – kultúrlegelő átmenet időszakának évezredeiben elválaszthatatlan a
legeltető gazdálkodástól. Ugyan az őslegelőt, mint elméletileg a legtermészetesebb állapotot
régen elveszítettük, de egyúttal egy természeti értékekben igen gazdag, évezredes fejlődés
révén létrejött kultúrlegelőt nyertünk, amelynek a háziállatok éppolyan szerves részei, mint az
ott élő reliktum fajok, reliktum társulások. A kultúrlegelő táji szintű leromlása,
elszegényedése későbbi korszakokban következik be. 
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1.6. A kultúrlegelő változásának folyamata hazánk mai területén a honfoglalást
követően

A „honfoglalás kora”, azaz ebben az esetben a szűk értelemben vett honfoglalástól a
keresztény középkori magyar állam megszilárdulásáig tartó időszak (895- kb. XI. század
közepe) sok tendenciájában nem különbözik a „népvándorlás kora” jellemzőitől. A honfoglaló
magyarok állatállományának összetételéről szóló korábbi éles viták a legeltetés és tájhasználat
fő irányai tekintetében irrelevánsnak tekinthetők: a legeltetett állatfajok a római kortól kezdve
egészen a XX. századig lényegében ugyanazok maradtak, míg mennyiségi arányaik időről-
időre, akárcsak korábban, a különféle környezeti és kulturális tényezők hatására kisebb-
nagyobb mértékben változtak. A honfoglaláskor és a korai Árpád-kor egy fontos sajátsága
ugyanakkor (ami egybeesik a korabeli európai tendenciákkal) a háziállatok átlagos
testméretének a vaskorihoz hasonló csökkenése, amit általában a klíma romlásának és az
életszínvonal általános esésével járó zavaros politikai- és közállapotoknak („sötét középkor”)
tulajdonítanak (Bökönyi 1974, Matolcsi 1975, Bartosiewicz é.n.). Mai ismereteink szerint a
honfoglaló magyarok érkezésekor a Kárpát-medence nagy részére erdőssztyep vegetáció volt
jellemző, viszont még a korábbi korszakok tájátalakító hatását kevésbé jelentékenynek tartó
munkák szerint is a potenciális (azaz az emberi hatás kizárásával feltételezhető) 85,5%-os
erdősültséghez képest csupán 60% lehetett az erdők aránya (Molnár V. – Sramkó 2007).
Kétség nemigen férhet hozzá, hogy az „őslegelő” állapotól ekkor már évezredek óta
jelentősen elkanyarodott a táj fejlődése. Ugyanakkor éppen a természetes folyamatokkal
elválaszthatatlanul összefonódó tájhasználati történetisége révén a honfoglaláskori Kárpát-
medence természeti értékek és biológiai sokféleség szempontjából mai távlatból szinte
felfoghatatlan gazdagságú lehetett.

A hazai középkor időszakában (az államalapítástól 1526-ig terjedő időszak) a legeltetéses
állattartás jelentős szerepet játszott a gazdálkodásban és a tájformálásban. Az időszakos
visszaesésekkel, de általános trendként növekvő arányú népesség egyre inkább igénybe vette
a természeti erőforrásokat. Ebben a tekintetben ugyanakkor az Alföld és a Dunántúl eltérő utat
járt be. Míg a nagyobb népsűrűségű, tagoltabb tájszerkezetű, római kori gazdálkodási
örökséggel bíró Dunántúlon belterjesebb gazdálkodásában a középkorban a szántók akár a
földterület közel felét is kitehették, addig az Alföldön a kisebb népsűrűség, keleti eredetű
tájhasználati örökség és durvábban tagolódó tájnak nagyjából 10%-a, egyes becslések szerint
csupán 5%-a lehetett szántó ekkor (Beluszky 2001). Lóczy (2000) szerint az Alföldnek a mai
Magyarországra eső részén 40% volt a rét/legelő, 40% a láp és mocsár, 15% az erdő, és 5% a
művelt és lakóterület. A legeltető állattartás fő terepe az Alföld volt tehát, ahol a gazdálkodás
fő ágazata lett hosszú évszázadokra a külterjes legeltetés. Ebbe a hagyományba szervesen
illeszkedett a keletről érkező, állattartó népek (kunok, jászok) itteni letelepítése is a középkor
folyamán (Beluszky 2001).

A történeti földrajzi kutatások alapján a gazdálkodás egy sajátos rendszere rajzolódik ki a
magyar középkorra nézve, ami egyfajta megközelítésben igen komoly és kiterjedt
tájátalakítást jelent, más megközelítésben pedig alkalmazkodó-fenntartható tájgazdálkodásnak
is tekinthetjük. Ennek kulcsa a táj természetes vizeihez való viszony volt: az árterek és
ármentes térszínek megfelelő használata, és a vizek finom szabályozása. Az ármentes
térszínek szolgáltak elsősorban a földművelést, növénytermesztést, míg az időszakosan árvíz
járta területek fő profilja az állattartás volt (Frisnyák 1995a, 1995b). A kiegyensúlyozott, sok
lábon álló gazdálkodást a vizekkel a középkorban virágzó ártéri fokgazdálkodás (Andrásfalvy
1970, 2007) szolgálta, amely az ártér mesterségesen létrehozott és karbantartott fokok által
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szabályozott elöntése révén biztosította, hogy a megfelelő gazdálkodással (ártéri halastó,
nádas, erdő, rét, legelő, szántó) hasznosított térszintek a megfelelő időtartamra a megfelelő
mennyiségű vízhez jussanak. A fokrendszer létrehozása és összehangolt működtetése tehát a
táj egészét megváltoztató emberi beavatkozás volt, de egyoldalú kihasználás helyett hosszú
ideig működőképes, mai szóhasználattal fenntartható gazdálkodást tett lehetővé. A
legelőhasználat is ebbe a dinamikus rendszerbe épült bele: a jószág a Frisnyák (1995a) által
Szabadfalvi (1984) nyomán „réti transzhumáció”-nak nevezett legelőváltás keretében ősszel
és tavasszal az ármentes térszínen legelt, nyáron pedig az árvizek által megtermékenyített
ártéri legelőket használta. A kiteleltetés jellemzően szintén az enyhébb időjárású folyóvölgyi
ártereken, ártéri erdőkhöz kapcsoltan történt. A legelőváltásnak ez a rendszere földrajzi
adottságai révén elsősorban az Alföldön hozott létre kistáj méretű, egyféle gazdálkodásra
összpontosító (pl. Hortobágy: legelő, Rétköz: ártéri haszonvétel, Beregi-sík: erdei
gazdálkodás, Hajdúhát: szántóföldi növénytermesztés) tájhasználati zónákat (Frisnyák
1995b), a tagoltabb, dombos Dunántúl finomabb términtázatú gazdálkodásra volt alkalmas.
Ugyanakkor az önellátáson alapuló gazdálkodás miatt a táj mozaikossága mindenütt
megmarad (Sümegi et al. 2012): legelőre, kaszálóra, erdőre is minden községhatárban szükség
van, így mégsem alakulnak ki a mai értelemben vett monokultúrák.

A Kárpát-medence központi részeit övező alacsonyabb hegyvidék benépesülése fokozatosan,
de a növekvő népességgel arányosan haladt. Mindez erdőirtással járt, így egyre nagyobb
arányban jöttek létre a domb- és hegyvidéki legelők, és fokozódó jelentőséggel kaszálók is. (A
Kárpát-medence magasabb – és ma nem Magyarország területéhez tartozó – hegyvidékeinek
hasznosítása a legelőgazdálkodásban sok tekintetben más úton haladt, de mivel a jelen
tanulmány a jelen határainkon belül vizsgálja a legeltetés szerepét, ennek elemzésétől
eltekintünk). 

A középkor másik fontos változása a legeltetés tekintetében a korábbi korszakok legelő vagy
erdőváltó gazdálkodását felváltó nyomásos gazdálkodás kialakulása és (sok vidékünkön
egészen a XIX. századig tartó) megszilárdulása. A XIII. századtól általánosan jellemző
nyomásos gazdálkodásban a korábbi hosszabb parlaglegeltetési periódus helyett a jószág csak
egy évig legeli, járja az ugart, mielőtt az újra beszántásra kerülne. A legtermékenyebb
termőhelyű gyeptípusok (löszgyepek, homoki sztyeprétek) feltörése már nagyrészt ekkor
megtörténhetett (Molnár 2008-2009). 

A középkor tehát a történelmi megrázkódtatások (mint a tatárjárás), illetve a nagy
népességmozgásokkal (kunok, jászok telepítése) járó radikálisabb átalakulásoktól eltekintve
hazánk területén a gazdálkodás kereteinek a táj adottságaihoz igazodó megszilárdulásával
jellemezhető. A középkori kultúrlegelő állapot jellemzője, hogy a legeltetés többféle
tájrészletben összekapcsolva valósul meg, és az élőhelyek (és a rendelkezésre álló legeltethető
háziállatfajok) lehető legszélesebb skáláját igénybe veszi, de a letelepült életmód
megszilárdulásával egyúttal kezdenek megszilárdulni a legelő, mint „művelési ág” határai is,
egyre inkább elválva az erdőtől és a szántótól, továbbá a fokozatosan egyre nagyobb
jelentőséget nyerő kaszálótól. Erre utal, hogy a legelőkkel kapcsolatos jogi szabályozás is
megindul a középkor folyamán (Gruber 1960). 

A legeltetett állatfajok tekintetében a korszakban a szarvasmarha mellett az egyre erősödő –
ekkor még legelőre és makkoltatásra alapozott – sertéstartásnak lehetett a legnagyobb
jelentősége (Éber 1961, Bökönyi 1978), mások (pl. Gaál 1966) a lótenyésztés fontosságát
hangsúlyozzák. Az őstulok és a bölény kipusztulása a faunából szintén a középkorra esik, de
ez inkább csak jelképes jelentőségű, hiszen mindkét faj csekély mennyiségben volt jelen már
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ekkorra (Vörös 2003a, 2003b, Matolcsi 1975). A korszak tehát több tekintetben újabb
távolodást jelent az „őslegelő” állapottól, azonban a változások viszonylag kiegyensúlyozott
keretek között, a természeti adottságokhoz igazodva történnek. A túllegeltetés jelei
ugyanakkor időszakosan ekkor is jelentkeznek (a kun népesség betelepülésével párhuzamosan
kimutatható futóhomok-mozgás utal erre, vö. Sümegi et al. 2012). Mindazonáltal a középkori
kultúrtáj, a kultúrlegelő még összeegyeztethető a természeti gazdagsággal. Különösen, ha
összehasonlítjuk a rákövetkező kora újkorral, amikor az árutermelő gazdálkodás előretörése
és az oszmán hódítás drasztikusan felborítják a viszonylagos egyensúlyt.

A legelők sorsának alakulásában a kora újkorral jelentős változások történnek. A középkorra
jellemző tájhasználat átalakulásában fontos szerepet játszott a legelő jószág nemzetközi
forgalomban is kiemelkedő értékű áruvá válása. Már az oszmán hódítást megelőzően, a XIV-
XV. században jelentősen fellendül az élőállat-kivitel, amelynek arányát az ország teljes
kivitelének 80%-ára teszik a XV-XVI. században (Beluszky 2001). Ezt a folyamatot
valójában meg sem szakítja a középkori Magyarország végét jelentő oszmán hódítás és az
ország három részre szakadása. Az ország központi részein az elpusztult települések
nyomásföldjeinek nagy része is legelővé válik. A hódoltsági időszak hosszú évtizedeket is
kitevő békés periódusaiban a nagybani állatkereskedelem szinte zavartalanul folyik, az ezzel
járó anyagi haszonért való vetélkedés komoly mozgatórugója a korszak hatalmi harcainak,
politikai mozgalmainak is (Éber 1961, Gaál 1966). Ez az exportra alapuló konjunktúra a
XVIII. század elejére – nem csupán a mikor a török kiűzésével és a Rákóczi-szabadságharccal
járó több évtizedes, pusztító háborúskodások miatt, de a külpiacok átalakulása és a Habsburg
vámpolitika miatt is – véget ért (Beluszky 2001). Mindazonáltal ez a pár évszázad, amikor
Magyarország volt „Európa hússzállítója”, s amelyet gyakran büszkeséggel a hazai
állattenyésztés aranykorának tüntetnek fel, maradandó és inkább pusztító nyomot hagyott
legelőinken. Egyrészt a kutatások jelentős mértékű erdőirtásra következtetnek ebből a
korszakból (az Alföld mellett a hegyvidékeket is érintően), másrészt a főként az exportképes,
kifejezetten nagy testű szarvasmarha tömeges legeltetése igen erős túllegeléssel járt, aminek
leglátványosabb megnyilvánulása a futóhomok tájegységnyi kiterjedésű „megindulása” volt
(Magyar 1960, Borsy et al. 1982). Utóbbi jelenség egyértelmű jele annak, hogy a
legelőhasználat nagytáji szinten ekkor már korántsem volt fenntartható, szempontból a gyepek
eltartó- és megújulóképességét messze figyelmen kívül hagyó rablógazdálkodásnak
tekinthetjük. Nem homoki gyeptípusaink, illetve legeltetésre használt élőhelyeink tekintetében
ennyire látványos jelenséget mai tudományos módszereinkkel nem tudunk visszakövetni, de
ha a gyenge homoki területeken ekkora volt a túlhasználat, nem lehet kétségünk afelől, hogy
az „őslegelő”, de még a korábbi kultúrlegelő állapothoz képest is mennyire drasztikus
változások mehettek végbe.

A XVIII. századtól meginduló békés időszak, a népességnövekedés, a központi hatalom
kezdeményezései és egyéb hatások révén kiegyensúlyozottabb, de jelentős változást hozott. A
gazdálkodás – beleértve a legeltető állattartást is – lassan belterjesebb irányba indult el. A
Dunántúl/Alföld kettőssége továbbra is megmaradt, a külterjes formákat az utóbbi tájegység
tovább és erősebben őrizte. Mindazonáltal az istállózó állattartás, a beinduló szántóföldi
takarmánytermesztéssel egyetemben egyre nagyobb teret nyert. A birodalmi és külpiaci
változások keltette igények is meghatározóak voltak. Emiatt részben az állatállomány
szerkezete is átalakult (pl. posztógyapjas juhfajták megjelenése és terjedése, vö. Éber 1961,
Gaál 1966). Ennél sokkal drasztikusabb következményekkel járt a gabonakonjunktúra, ami a
szántók területének növekedését vonta maga után. Ez nem csupán a legelők feltörésével és
újabb erdőirtásokkal járt, de a XVIII. század végén meginduló, és XIX. században beteljesedő
vízgazdálkodási beavatkozások egyik fő mozgatórugója is volt. A legelő-szántó konfliktus jele
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lehet, hogy a XVIII. századtól egyre szaporodnak a legelők használatát korlátozó
intézkedések, emellett megkezdődik az erdei legeltetés szabályozása is (Gruber 1960). A
korszakban igen jelentőssé vált a közép- és magashegységi erdőrégióban a településhálózat
sűrűbbé válása és az erdőirtás mértéke is. Utóbbinak a mértékét a XVIII. század közepétől a
XIX. század közepéig mintegy 23  000 km 2-re teszik (Frisnyák 1995b). Ennek nem csupán a
természetvédelmi szempontból ma nagyra értékelt hegyi legelőinket és kaszálóinkat
köszönhetjük, de jelentős mértékű eróziót, és az erdők védő hatása nélkül lezúduló vizek
révén az árvizek gyakoribbá és nagyobb mértékűvé válását, az Alföld ártéri legelőinek,
rétjeinek elmocsarasodását is. Nem elhanyagolható, de következményeiben bizonyára
csekélyebb hatású lehetett a Habsburg uralkodók aktív telepítési politikája is, aminek során a
különböző helyről származó, sokféle nemzetiséget képviselő népesség állattartási kultúráját,
részben állatállományát is magával vitte az új helyre. Különösen a hegyvidék-alföld
vonatkozásában lehetett jelentős következménye a teljesen más típusú gyepekhez kötődő
legeltetési kultúra, legelővel szembeni elvárás és használat idegen környezetbe kerülésének.

A XVIII-XIX. század fordulójának tájhasznosításáról és részben a legelők képéről, állapotáról
a korábbi korszakokhoz képest rendkívül jó források állnak rendelkezésre. A legfontosabbak a
következők: 

 Az ország egészére kiterjedő, II. József kezdeményezésére készült 1:28 800
méretarányú térképezés (az úgynevezett I. katonai felmérés) térképlapjai és a hozzá
kapcsolódó ún. országleírás.

 Az úrbéri rendezéssel kapcsolatos dokumentumok (térképek és „úrbéri vallomások”).

 Kitaibel Pál természettudós, kiváló botanikus századfordulón történt utazásait
dokumentáló naplók részletes fajlistákat is közlő leírásai.

A fenti anyagoknak az ország egészére vonatkozó tájtörténeti szemléletű feldolgozása még
előttünk álló feladat, mindazonáltal Molnár Zsolt (2008a, 2008b) munkája révén az Alföld
nagy részére (a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl) nézve átfogó képünk van a Kitaibel-naplók és
az I. Katonai felmérés alapján. Ebből az alábbi (bizonyos vonatkozásaiban az ország többi
részére is vonatkoztatható) kép rajzolódik ki: Ebben az időszakban az Alföld nagy része (a
peremeket leszámítva) erdőtlen, a fák, facsoportok, de még a cserjések, bokrok is ritkák a
tájban (Molnár 2008a). A szikesek, homoki- és löszgyepek uralkodó képe a fátlan pusztaság; a
futóhomok viszont már vélhetőleg visszaszorulóban volt. Ezek a gyepek alapvetően legelők,
sokszor a túllegeltetés nyomaival, a löszgyepek és kötöttebb talajú homoki sztyeprétek nagy
része meglehetősen gyomos parlag, az igazán fajgazdag, természetvédelmi szempontból ma is
nagyra értékelhető állományok aránya már ekkor korlátozott lehetett. Gyakran előfordul a
legelőváltó szántógazdálkodás (Molnár 2008b). Az erdőben, fában szintén szegény ártereken,
kisvízfolyásokkal tarkított, nyárra kiszáradó rétségeken jellemző használat a legeltetés, kisebb
részben a kaszálás, ami zömmel a vegetációs időszak második felére esik, de vélhetőleg a már
ekkor megnövekvő árvízszintekkel – és talán a fokgazdálkodás visszaszorulásával –
összefüggésben a gazdálkodásra alkalmatlan mocsarak kiterjedésével is lehet számolni
(Molnár 2008a).

A fenti kép alapján a mainál biodiverzitásában még mindig lényegesen gazdagabb legelőkre
(beleértve a legelőként használt fás és vizes élőhelyeket is) tájszintű túlhasználat volt jellemző
az újkornak az intenzív beavatkozásokat megelőző szakaszában is. Lóczy (2000) becslése
alapján az Alföld hazánkra eső területén a XIX. század elején a rét és legelő aránya 20%, a láp
és mocsár 33%, az erdő 4%, a szántó 39%, a szőlő és gyümölcsös 3%, a beépített terület
aránya 1%.
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A XIX. században, különösen annak második felében a változások felgyorsulnak. Bár
megjelennek a túlhasználat felismeréséből adódó nagyobb, mai szemmel „fenntarthatóságot”
szolgáló kezdeményezések, mint az alföldfásítás (Magyar 1960), sokkal jellemzőbb a
természetes erőforrásokat egyoldalúan felélő irányvonal. A jobb termőhelyi adottságú
gyepeket feltörik, a legelők a soványabb, szélsőséges adottságú helyekre szorulnak vissza
(Gruber 1960). Löszgyepjeink és homoki sztyeprétjeink nagy részének eltűnése erre a
korszakra tehető (Molnár et al. 2008). Még nagyobb jelentőségű a teljes tájat átformáló
folyószabályozási és lecsapolási beavatkozások megvalósítása, ami a teljes Alföld termőhelyi
és klimatikus viszonyait átalakította. Az ármentesített ártéri, illetve a lecsapolt „belvizes”
legelők és rétségek is beszánthatókká váltak, de a fel nem tört gyepek jellege is megváltozott,
természeti gazdagságuk mellett az elöntés híján hozamuk csökkent, helyenként másodlagos
szikesedés, a láptalajok kiégése, kotusodása, az öntésagyagok tömörödése, savanyodása indult
meg. A talajvíz süllyedése, a levegő páratartalmában beálló változások a korábbi ármentes
térszíneken is éreztették kedvezőtlen hatásukat (Frisnyák 1995b). Az ebben az időszakban
meginduló alföldfásítás is korábban elképzelhetetlen változásokat jelent legelőinkre nézve: a
tájidegen fafajok révén olyan, korábban többnyire csak legelőként használható gyenge
termőképességű gyepek is fásíthatóvá válnak, amelyeken hazai fafajaink nem nőttek meg. Az
idegen fafajok némelyike pedig inváziós terjedés révén a telepítésből kivadulva spontán
terjedésével kezdte elfoglalni a legelőket.

A XX. század elejére a tájhasználat teljesen átalakult, amit leginkább az Alföld
földhasználatán keresztül érzékelhetünk. A tájegység hazánk mai területére eső részén a rét és
legelő aránya 10%-ra, a lápoké és mocsaraké 4%-ra szorult vissza, erdő 8%, szántó 73%,
szőlő és gyümölcsös 2%, beépített terület 3% arányú (Lóczi 2000). Az állattenyésztés,
különösen a szarvasmarhatartás súlypontja az Alföldről a Dunántúlra helyeződött át (Éber
1961).

A növénytermesztésre és állattartásra szolgáló területek arányának ilyen átfordulása már a
XIX. század végére egyfajta legelőválságot okozott. A gyorsan növekvő népesség mellett a
legelők területe csökken, kihasználtságuk növekszik. Az egyre szűkülő, csökkenő
termőképességű legelőkön és réteken a XIX. század végére a fenti okok összessége miatt
mindinkább felmerült a gyepjavítás szükségessége (Gruber 1960). Növekedett az erdőkre
nehezedő legeltetési nyomás, az ezzel összefüggő konfliktusok újabb és újabb jogi
szabályozást tettek szükségessé (Varga – Bölöni 2009). Bár még jobbára (a tudatosabb
lótenyésztési ágazattól, illetve a merinó juh előretörésétől eltekintve) régi fajtakörök uralják a
legelőket, fajtaszerkezetben ekkor jelennek meg jelentősebb arányban a nyugati fajták, de a
ma „őshonos háziállat” címen számon tartott (és a korábbi fajtáknál belterjesebben tartott)
mangalica jelentős térnyerése is a dualizmus korszakára tehető (Éber 1961, Gaál 1966). Az
intenzívebb fajták igényei tehát általában még csak kisebb mértékben befolyásolják a legelők
képének alakulását. Ez alól leginkább a juhtartás legelőigénye jelent kivételt. Az ellenálló,
időszakosan vizes területeken is jól tartható racka visszaszorulásával egyre növekszik a
juhlegelők lecsapolásának igénye. Ezt viszont összességében ellensúlyozza a juhágazat
általános hanyatlása a századfordulóra (Éber 1961). 

A „boldog békeévek” gazdasági fellendülése és az azzal járó változások egyúttal a természeti
értékek eltűnésének tudatosulását is maguk után vonják. A századforduló környékén
megszületnek az első természetvédelmi kezdeményezések, előírások (Rakonczay 1995, 2002),
ezek azonban a legelők és általában a gyepek kérdését nem érintik.

A következő történelmi megrázkódtatás, az első világháború és a trianoni békeszerződés tehát
a legelőket mind természetvédelmi, mind gazdálkodói szempontból rossz állapotban találja: a
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gyepterület lecsökken, a legeltetés visszaszorul a rosszabb termőhelyekre, a kihasználtság nő.
A trianoni döntés folytán az ország maradék erdőterületeinek elvesztése az erdei legeltetés
további korlátozását vonja maga után (Varga – Bölöni 2009). A legeltetés a két világháború
között kétarcúvá válik: a nagybirtokokon a belterjes, istállózó állattartás, a gyepek javítása, a
szántóföldi takarmánytermesztés kerül előtérbe, ugyanakkor az állatállomány zöme nagyrészt
kisbirtokosi-paraszti tulajdonban külterjes módon, túlhasznált közlegelőkön legelt (Éber
1961). A gyepek javítását célozta több központi és részben alulról jövő kezdeményezés is, így
az 1920-as évek végén meginduló magyar „zöldmező” mozgalom (Gruber 1960). A
fajtaállomány ebben az időszakban egyre gyorsabban átalakul: a külterjesen tarható régi
fajták, fajtakörök fokozatosan visszaszorulnak (Éber 1961). A korszak a természetvédelem
további térnyerését is magával hozza, jóllehet mindez a legelők és általában a gyepek kérdését
nem érinti. 1939 és 1944 között megtörténnek az első tételes területi hatályú védetté
nyilvánítások, (Rakonczay 1995, 2002), de ezek közül lényegében csak a Szársomlyóhegy
érintett legeltetéses hasznosítással.

A második világháborút követően a rét- és legelőgazdálkodás komoly változáson megy
keresztül. A kollektivizálást követően, a központosított irányítást kapó mezőgazdaság keretei
között az ágazat célkitűzése az állattenyésztés intenzifikálásával egyidejűleg a rétek, legelők
hozamának növelése, a gyepjavítás. Mindez igen szemléletesen kiderül a korszak – egyébként
kiváló felkészültségű és lelkiismeretes – szakemberek által írt meghatározó szakkönyveiből,
tankönyveiből (Gruber 1960, Baksay Tóth 1962, Haraszti, 1973, Szabó 1973, Barcsák –
Kertész 1986), és lényegében máig meghatározó irány maradt (vö. Vinczeffy 1993). A lassan
de folyamatosan csökkenő gyepterület mellett a hozamok valóban növekednek, nemhiába
tekintik sokan a téeszidőszak leginkább 1970-es évekre tehető fénykorát a hazai
mezőgazdaság aranykorának, amikor ráadásként megerősödött a háztáji állattartás is, ami a
szövetkezetekével és állami gazdaságokéval párhuzamosan igen komoly legelőhasználatot
jelentett. Mindez azonban úgy valósul meg, hogy a rét- és legelőgazdálkodás radikálisan
lekanyarodik a fenntarthatóság ösvényéről, azaz a termőhely és életközösség természetes
megújulási ütemét meghaladó (azt hosszú távon veszélyeztető) termés érdekében kívülről
származó (externális) erőforrásokat alkalmaz. A magas hozamok alapja a vegyipar által
előállított, nem is olyan hosszú távon a talaj és a talajvíz elszennyeződését okozó műtrágya és
egyéb gyepjavító anyagok felhasználása, az ősgyep termőhelyhez alkalmazkodó
növényközösségét megszüntető felülvetés, fosszilis, nem megújuló üzemanyagot használó
erőgépek meghatározóvá válása, költséges lecsapoló- és öntözőhálózat fenntartása, a
termőhely finom különbségeit figyelmen kívül hagyó táblásítás és szakaszolás, egyre
érzékenyebb intenzív állatfajták alkalmazása, stb.. Mindez a gyepek biológiai sokféleségének
csökkenésével, természeti értékeik fokozódó eltűnésével járt, de párhuzamosan csaknem
végleg eltűnt a fenntartható gazdálkodás évszázados hagyományát ismerő pásztori tudás, és a
helyi adottságokhoz legjobban alkalmazkodó állatfajták, vérvonalak is. A legelőre alapozott
sertéstartás lényegében megszűnt. A legeltetés ebben az időszakban szorult ki végleg az
erdőkből (Varga – Bölöni 2009), de lassan a vizes élőhelyekről is.

Az intenzív állattartás és gyepgazdálkodás fenntarthatósági problémái még a rendszerváltás és
téeszrendszer összeomlása előtt kiütköztek a terméseredmények romlására, a gazdaságosság
csökkenésére már Vinczeffy (1993, pp. 36-38.) felhívja a figyelmet. Az 1990-es évektől aztán
alapjaiban ingott meg az állattartás és a rét- és legelőgazdálkodás rendszere: a szétzilált
tulajdonszerkezet és a manipulált nyers piaci-kapitalista viszonyok között magas termést
biztosító externáliák (különösen a talajerő-utánpótlás, valamint belvíz- és öntözőrendszer)
költségei finanszírozhatatlannak bizonyultak. Az ágazat rendszerváltást követő összeomlása a
bevezetésben ismertetett problémákhoz vezetett.
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Ugyanakkor az alapjaiban kontraszelektív és korrupt „szocialista” rendszer saját korlátai miatt
sem tudta teljes mértékben érvényesíteni a termelékenység javítását célzó intézkedéseket. Az
extenzívebb jellegű rét- és legelőgazdálkodás viszonylag sok helyen fönnmaradt, különösen
az ország félreeső részein, az eleve rosszabb termőhelyi adottságú vidékeken, a nagyüzemi
termelésre kevésbé alkalmas szerkezetű mozaikos tájakon.

A fentiekkel párhuzamosan zajlott a természetvédelmi ágazat megerősödése a XX. század
végén. A pusztuló természeti értékek tudatosulása, a fenntarthatósági szemlélet megjelenése
oda vezetett ebben az időszakban, hogy kialakult a természetvédelem állami
intézményrendszere, a védett területek jelentős kiterjedésű hálózata, a következetes, egyéb
ágazatokkal összehangolt törvényalkotás (Rakonczay 1995, 2002). Jelentős gyepterületek is
védettek lettek (különösen a gyenge termőhelyi adottságú gyepek), így a természetvédelmi
szakma figyelme is a céljainak megfelelő kezelés – többek között a legelőgazdálkodás – felé
fordult; az ezredfordulóra megjelentek az első ezzel foglalkozó szakmunkák (kiemelten:
Kelemen 1997). A legelők és rétek használatát évezredeken át befolyásoló természetes, majd
gazdasági tényezők mellett a természetvédelmi szempont is megjelent.

3
2



1.7. A kultúrlegelő honfoglalást követő változásának néhány természetvédelmi
vonatkozása

A honfoglalás koráig tartó időszakot, mikor a Kárpát-medence „őslegelőből” véglegesen
„kultúrlegelővé” vált, a természeti értékek tekintetében összességében olyan folyamatnak
láthattuk, mikor a biológiai sokféleségben mutatkozó „veszteség” nagyjából egyensúlyba
hozható a „nyereséggel” – legalábbis mai szemmel visszatekintve. Az elmúlt ezer, de
legalábbis ötszáz évben ez a folyamat egyértelműen negatív irányba fordult. A magyar
középkort még viszonylag kiegyensúlyozott, számos vonásában fenntartható gazdálkodás
jellemezte: így a legeltetett élőhelyeket nagyjából annyiban használta ki vagy módosította a
letelepedett, nagyrészt önellátásra berendezkedett lakosság, amennyiben azt tartósan,
generációkon keresztül megtehette. A középkori falu és város közössége a megélhetéshez
szükséges sokféle élőhely együttes, mozaikos megőrzésében volt érdekelt (Sümegi et al.
2012). Jelentősebb változást az árutermelő gazdálkodás középkor végi-kora újkori
megjelenése hozott: Magyarország fő exportcikke a húsmarha lett. A helyi közösség
fenntarthatósági érdekeit felülírta a marhatenyésztésben érdekelt szűkebb, befolyásos rétegé:
így lett országrésznyi méretekben probléma a túllegeltetés. Mindezt történelmi egybeesésként
erősítette az oszmán hódítás: az ország nagy, központi területeinek pusztásodása. Bár mindez
a legelők területi növekedésével, egyes korábban beszántott termőhelyek gyeptípusainak
regenerációjával járt, a túlzott igénybevétel és egyoldalú használat – különösen a
homokvidékeken és az erózióra hajlamos hegyoldalakon – inkább pusztító, elszegényítő
hatású lehetett. A szarvasmarha-konjunktúrát és a török kiűzését követő korszakokban is
egyre inkább a különböző külső kényszerek (pl. hadászat, gabonakonjunktúra) egyoldalú
hatása határozta meg a legelők sorsát, semmint a helyi fenntartható közösség szempontjai. A
versenyképesség fenntartása érdekében az állattenyésztésben az istállózó tartás, a szántóföldre
alapozó takarmányozás és az intenzív termelési formák nyertek egyre inkább teret. 

Természetvédelmi szempontból mindez a gyepek területének fokozódó csökkenését, a
megmaradt legelők erősödő túlhasználatát okozta. A folyószabályozások és belvízrendezések
minden korábbinál drasztikusabb átalakulással jártak alföldi legelőterületeink
vonatkozásában. Egyes más kontinensről származó növényfajok gazdasági célú betelepítése,
majd azok spontán inváziós terjedése szintén korábban nem látott negatív következménnyel
járt legelőinkre és rétjeinkre nézve. A direkt pusztulás és túlhasználat mellett tájszerkezeti
szempontból is átalakultak, elszegényedtek a legelők.  A legeltetéses gazdálkodás egészen a
hosszú ideig megőrizte az „őslegelőnek” azt a sajátosságát, hogy nem csak a gyepeket, hanem
az erdőket és vizes élőhelyeket is igénybe vette. A legeltetés fokozatosan a füves területekre
szorult vissza, ezáltal az erdőssztyepzóna komplex erdőspusztai élőhelyeinek nyomát őrző
legelőerdők eltűntek, az időszakosan vizes legelőket pedig vagy lecsapolták vagy éppen
elmocsarasították. A XX. század második felében nagy lendületet kapó intenzifikációs
beavatkozások (műtrágyázás, felülvetés, melioráció, táblásítás, gépi kaszálás, stb.) további
elszegényítő hatással jártak. 

Az elmúlt évszázadok változásainak mérlege tehát legelőink és általában gyepjeink természeti
értékeire nézve inkább negatív. Ez azonban nem jelenti azt, hogy maga a legeltetés,
legelőgazdálkodás ténye van káros hatással a természeti értékekre, de felveti azt a jogos
kérdést, hogy milyen módon, milyen keretek között végezhető a természetvédelmi
szempontokkal összehangolt gazdálkodás a gyepterületeken.
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2. A legeltetéses és kaszálásos kezelés megítélése a hazai természetvédelmi
szakirodalom főbb összefoglaló műveiben

Hazánkban a természetvédelem szakmai kérdéseivel foglalkozó szakkönyvek, tankönyvek,
megalapozó munkák jóformán csak a közelmúltban jelentek meg: a legelső természetvédelem
tankönyv 1995-ben (Rakonczay 1995), míg természetvédelmi biológia témájú egyetemi
jegyzet 1998-ban (Margóczi 1998). A legeltetés és általában a gyephasznosítás kérdését a
természetvédelem céljai, elvárásai és eszközei kölcsönhatásában vizsgáló első összefoglaló,
szintetikus munkák is csupán az ezredforduló környékén láttak napvilágot. Ennek ellenére az
elmúlt két évtized ilyen tárgyú szakirodalma is jól példázza a legeltetéssel kapcsolatos
természetvédelmi megközelítés jellegét, változását, árnyalódását. Elemzésünk első két tárgya
az 1990-es évek végén a Természetvédelmi Hivatal gondozásában – a korábbi szakmai
tapasztalatok ötvöző úttörő munkaként – megjelent két kötet: a „Vörös Könyv Magyarország
növénytársulásairól” (Borhidi – Sánta 1999), illetve az „Irányelvek a füves területek
természetvédelmi szempontú kezeléséhez” (Kelemen 1997). Ezt követően hasonló tárgyú és
léptékű összefoglaló munka 2014-ben született, a Natura 2000 fajok és élőhelyek
Magyarországon” (Haraszthy 2014) kötet, amely az elemzés következő, a természetvédelmi
szakma jelen álláspontját tükröző tárgya a témában. A kevesebb mint két évtizedes különbség
a kötetetek megjelenése között a rendszerváltást kísérő jelentős mezőgazdasági (és
társadalmi) szerkezeti átalakulások, az Európai Unióba történő csatlakozás, a
természetvédelembe új dimenziót hozó Natura 2000 hálózat kialakításának időszaka, ami a
számos új kutatási eredmény mellett befolyásolta a legeltetés/természetvédelem
kérdéskörének megítélését természetvédelmi szakmai oldalról.

Az említett három kötet anyagát a legeltetés és általában a háziállattartásra alapozó
élőhelyhasználat tekintetében a következőkben összehasonlító elemzésnek vetjük alá. Ez a
„metaanalízis” egyrészt a szöveg, a megfogalmazások, hangsúlyok összehasonlításra épül,
illetve ahol lehetőség van rá, ott számszerű elemzést is végzünk. Utóbbi összehasonlítás
sajnos nem alkalmas szigorú értelemben vett statisztikai analízisre, ugyanis a három mű
felépítése, osztályozási szerkezete, illetve a társulásokra/élőhelytípusokra és fajokra
vonatkozó leírásának szerkezete, a megfogalmazások hangsúlyai egészen mások. Ennek
ellenére a lényegi különbségek így is szemléltethetők. Ehhez adódik, hogy még az egyes
műveken belül is a leírásokban a különböző szerzők eltérő hangsúlyokat, megközelítéseket
hangsúlyoznak, ezért a legeltetés/kaszálás megítélésének értelmezése az olvasó számára nem
minden esetben egyértelmű. Az alábbi értékelések ezért bizonyára kissé szubjektívek,
részleteiben vitathatók, de az általános összehasonlításra így is alkalmasak.
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2.1. A legeltetés értékelése Borhidi – Sánta (1999) alapján

Az áttekintést a növénytársulások „Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól” (Borhidi
– Sánta 1999) kötettel kezdjük, amely, bár megjelenésének idejét tekintve nem a legelső,
szemléletlét és megközelítését tekintve mégis indokolt elsőként elemezni. A kötet első ízben
összegzi egységes szempontok szerint Magyarország növénytársulásait, ugyanakkor a címen
messze túlmutatóan nem csupán a növényi, de az ahhoz szorosan kötődő állati életközösségek
viszonyait behatóan elemezve ad képet hazánk – nem csupán veszélyeztetett, ritka,
természetvédelmi értéket jelentő, de gyakorlatilag minden – növénytársulásáról. A feldolgozás
nem csupán szűk látókörűen tudományos és szigorúan természetvédelmi jellegét igazolja,
hogy az egyes növénytársulásokat számos szempont: zonalitás és jelleg, termőhely,
fiziognómia, faji kompozíció, állati közösségek, dinamika, elterjedés, veszélyeztetettség,
javasolt védelmi intézkedések, és javasolt védettségi kategória szempontjából jellemzi. Így
tulajdonképpen ez az első olyan, főként természetvédelemmel kapcsolatban levő
szakembereket megcélzó összefoglaló munka hazai viszonylatban, amely nem csupán a
védendő életközösségek leírásával, értékeivel foglalkozik, hanem azokat dinamikájukban, az
azokat fenntartó természeti és antropogén (pl. gazdálkodási) összefüggéseiben tárgyalja. A
kötet további sajátossága, hogy szerzők, szerkesztők, lektorok túlnyomó többségükben az
egyetemi, kutatóintézeti szféra kiváló kutatói; a gyakorlati természetvédelmi szektor, vagy
éppen az agrár ágazat csekély arányban reprezentált közöttük.

A kötet a hagyomány növényszociológiai rendszer kategóriái szerint hierarchikus felépítésben
vizsgálja a növénytársulásokat: az egyes, növényfajok meghatározott kombinációjából álló
növénytársulásokat (más néven: fitocönózisokat, asszociációkat) asszociációcsoportokba,
azokat rendekbe, végül osztályokba sorolja. A 35 osztály közül a gyomnövényzetet és a
haszonfaületvényeket leszámítva összesen 27 a természetközeli társulás-osztályok száma,
amelyekkel elemzésünkben a továbbiakban foglalkozunk. Mindez összesen 350 természetes
vagy természetközeli növénytársulást jelent, melyek közül 43 vízi, továbbá 104 fás-cserjés – a
legeltetés tekintetében első megközelítésben kevéssé érintett – társulás, és 203 a terresztris
fátlan (azaz gyep, mocsár, láp) jellegű növényi életközösség, mely utóbbiakat ma leginkább
tekintünk a legeltetés vagy állattartással összefüggő kaszálás által – legalábbis potenciálisan –
érintett növénytársulásoknak.

2.1.1. A társulástípusok egyedi leírásai szerinti megállapítások elemzése

A jelen elemzésben a kétkötetes mű természetes vagy természetközeli társulásokat leíró
részének (Borhidi-Sánta 1999, pp. I/79-362, II/3-68 és 99-306) minden, a háziállatokkal
történő legeltetéssel, továbbá kaszálással összefüggő szövegrészét vizsgálat alá vettük. Az
illető szövegrészeket az alábbi kategóriákba soroltuk be: 

1. a legeltetés mint javasolt, kívánatos, a társulás fenntartását szolgáló kezelési mód,

2. a legeltetés mint korlátozásokkal, feltételesen, esetlegesen javasolt kezelési mód,

3. a legeltetésre nem vonatkozik javaslat, de mint elsősorban negatív összefüggéseiben
említett kezelési mód szerepel a szövegben,

4. a legeltetés mint kifejezetten ellenjavallt, természetvédelmi szempontból kedvezőtlen,
vagy leromlást előidéző kezelési mód,
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5. a legeltetésnek olyan említése, amely arra, mint a társulás kialakulásában,
használattörténetében, formálásában szerepet játszó tényezőre utal,

6. a kaszálás mint javasolt, kívánatos, a társulás fenntartását szolgáló kezelési mód,

7. a kaszálás mint korlátozásokkal, feltételesen, esetlegesen javasolt kezelési mód,

8. a kaszálás mint kifejezetten ellenjavallt, természetvédelmi szempontból kedvezőtlen,
vagy leromlást előidéző kezelési mód,

9. a legeltetés és a kaszálás szövegszerűen nm kerül említésre, de mindenfajta emberi
beavatkozástól való mentesség, „zavartalanság”, „bolygatatlanság” szükséges a
társulás fenntartásához.

A fenti kategóriákba való besorolás esetében a legeltetésre (1.-4.), illetve a kaszálásra utaló
(6.-8.) utalások alapján legfeljebb egy-egy kategóriába soroltuk a társulásokat; a legeltetésre,
mint történetileg vagy összetétel szempontjából való a kialakulásra való utalást (5.), továbbá a
bolygatatlanságra, zavartalanságra való utalást (9.) ettől függetlenül kezeltük. Azaz például
előfordulhatott olyan társulás, ahol a szerző arra utalt, hogy a legeltetés szerepet játszott az
adott asszociáció kialakulásában, de jelenleg a legeltetés kevésbé, a kaszálás viszont erősen
ajánlott kezelési forma. Olyan eset is előfordul, ahol külön nem tér ki a leírás a legeltetésre
vagy kaszálásra, de általánosságban mindenfajta emberi beavatkozás távol tartására utal a
szöveg, ami egyben az előbbi kezelési formák nemkívánatosságát is jelentik. Sajnos, ezen túl
is, a leírások tökéletes osztályozást nem tettek lehetővé a fentiek szerint: Előfordul például,
hogy a társulás dinamikája esetében a legeltetés megítélése mint ható tényező „semleges”
megfogalmazásban szerepel, míg a védelmi intézkedéseknél szövegszerűen a legeltetés tiltása
jelenik meg – ilyen esetben a határozottabb megfogalmazást vesszük elemzésünkben alapul. A
feltételes megfogalmazások esetében a 2. és 3. kategória közötti különbségtétel sem
egyértelmű a szövegrész szerzőjének szándékát figyelembe véve: egy, a túllegelés káros
hatásaira utaló negatív megfogalmazás (3. kategória) hátterében lehet, hogy a legeltetés iránti
megengedőbb megközelítés húzódik meg, mint a 2. kategóriába sorolt a legeltetést nagyon
korlátozott körülmények között megengedő szövegezés mögött (mindez világosabb lesz az
alábbi példák alapján). Mindezen túl fontos figyelembe venni, hogy a kötet leírásai a
besorolás eltérő szintjein eltérőek lehetnek: azaz előfordulhat, hogy a legeltetést „osztály”
szinten másként értékeli a szöveg, mint „rend”, „csoport”, vagy konkrét társulás szintjén.
Például a „magasfüvű rétek és kaszálók” osztályszintű leírásában a legeltetés tiltásának igénye
(besorolásunk szerint 4. kategória) olvasható, míg az ebbe az osztályba tartozó sík- és
dombvidéki mocsárrétek” csoportja a legeltetéssel kapcsolatban megengedőbb (besorolásunk
szerint 2. kategória) megfogalmazást tartalmaz, viszont az ide tartozó egyik konkrét társulás, a
csenkeszes nedves kaszálórét leírása szerint a legeltetés „tiltandó” (besorolásunk szerint 4.
kategória). Összesített elemzésünk esetében a fenti ellentmondások minimalizálása céljából
azt a módszert alkalmaztuk, hogy minden társulás esetében a rá vonatkozó legalacsonyabb
hierarchiai szintű leírást vettük alapul. Azaz: ha a társulás konkrét leírása szerint a legeltetés
az adott növényközösségnek jó, akkor függetlenül attól, hogy a csoport leírása szerint a
legeltetés nem kívánatos, az 1. kategóriába soroltuk. Ha a társulás leírása semmit nem
tartalmazott a legeltetés vonatkozásában, viszont a rend vagy az osztály esetében az
fogalmazódott meg, hogy a legeltetés nem kívánatos, akkor a 4. kategóriába soroltuk az adott
társulást (az összesítést követő konkrét példák kézzelfoghatóan bemutatják a szóba jöhető
eseteket).
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A fenti osztályozás illetve mószertan alapján a legeltetés/kaszálás kérdése összesítve az
alábbiak szerint jelenik meg a növénytársulások Vörös Könyvében:

2.1.1. táblázat: Az egyes legeltet és/kaszálás kérdéskörével összefüggésbe hozható
növénytársulások száma a Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól (Borhidi – Sánta
1999) szövegének alapján:

Vízi növény-
társulások

Terresztris fátlan
társulások

Erdők és
cserjések

1. A legeltetés javasolt, kívánatos, kedvező 
kezelési mód.

0 5 0

2. A legeltetés csak korlátozásokkal, 
fenntartásokkal javasolt.

0 24 0

3. A legeltetésre nem vonatkozik javaslat, 
de negatív összefüggésben kerül említésre.

3 29 5

4. A legeltetés kifejezetten ellenjavallt, nem
kívánatos.

0 54 1

5. A legeltetés a társulás kialakulásában, 
használattörténetében szerepet játszott.

0 9 11

6. A kaszálás javasolt, kívánatos kezelési 
mód.

0 27 1

7. A kaszálás korlátozásokkal, 
fenntartásokkal javasolt.

0 15 2

8. A kaszálás kifejezetten ellenjavallt, nem 
kívánatos.

0 2 0

9. Legeltetés, kaszálás nem szerepel 
szövegszerűen, de mindenfajta emberi 
beavatkozástól való mentesség javasolt.

2 12 2

A társulások összes száma a 
kategóriában

53 203 104

A meglehetősen durva számszerű elemzés alapján feltűnő, hogy a legeltetés lényegesen
nagyobb arányban jelenik meg ellenjavallt kezelési formaként vagy negatív összefüggésben,
mint természetvédelmi szempontból javasolt beavatkozásként. A kaszálás ezzel szemben több
esetben javasolt kezelési forma. Meglehetősen kevés társulás esetben említi a szöveg, hogy a
legeltetés valamilyen formában szerepet játszott a növénytársulás kialakulásában. Szintén első
látásra feltűnik, hogy a vízi és a fás-cserjés társulások esetében a legeltetés témája nagyon
kevés esetben kerül említésre. Hogy pontosan hogyan értelmezhetők ezek a számok, arra
vonatkozóan az egyes társulástípusoknál szereplő megfogalmazásokat behatóbban is
megvizsgáljuk az alábbiakban.

Az alábbiakban több fontosabb társuláscsoport, társulás vonatkozásában illusztráljuk a
legeltetéses használatra vonatkozó jellemző természetvédelmi meglátásokat.
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A vízi növénytársulások esetében a legeltetés elenyésző számú említése első ránézésre nem
meglepő. Figyelembe véve azonban, hogy kiszáradt vagy kiszáradó állapotban élőhelyeiket
olykor legeltetik, továbbá egyes legelő háziállatok (bivaly, sertés) egyébként is igénybe veszi
őket, az említések száma kevésnek látszik. A kötet mindössze két helyen utal a vízi
növénytársulások esetében legeltetésre. A három társulást tartalmazó „brakkvízi és szikes tavi
növényzet” társuláscsoport leírásánál: „A szikesek intenzív legeltetése (pl. libatenyésztés)
nagyon veszélyeztetheti.” (p. I/138). Az ugyanebbe a csoportba tartozó szikes boglárkahínár
társulás esetében hasonló megfogalmazás szerepel: „A tavak kiszárítása, környékének
legeltetéssel (pl. intenzív libatartás) való hasznosítása jelent veszélyt”. (p. I/139). Azaz a
legeltetésre mint az adott társulás esetén szóba jövő és potenciális veszélyt jelentő
hasznosítási módra utalás történik, de hogy annak kívánatos módja és mértéke mi lehet, nem
tér ki a szöveg.

A szikes élőhelyek további (terresztris) növénytársulásai esetében is sajátos a helyzet. Annak
ellenére, hogy szikeseink hagyományosan az állatartás jellemző helyszínei, a 35 terresztris
sziki társulásnál a legeltetés meglehetősen ritkán kerül említésre. Ezek a szövegrészek is
inkább negatív megközelítésűek. A legeltetés mint – megfelelően szabályozottan – javasolt
kezelési mód csak a szikes puszták és két szikfoktársulás esetében egyértelmű, pl ürmös
szikes puszta esetében: „A legnagyobb változatosság egyenletes kihasználtságú, közepes
mértékű legeltetéssel valósítható meg” (p. I/249). A társulások nagy részénél viszont jellemző
a legeltetés káros hatásaira való utalás, pl: kiskunsági vaksziknövényzet (társulás): „A társulás
csekély produktivitása és foltszerű megjelenése miatt mint legelőterület nem jön számításba.
Mivel azonban legelőterületek közé ékelődik, a taposás és túllegelés hatásainak szintén ki van
téve. Ezért óvni kell attól, hogy a jószág nedves időszakokban járja, amikor a talaja felázott és
a taposási károk fokozottan érvényesülnek.” (p. I/255). A különböző szikes réttársulások
esetében a legeltetés jóformán említésre sem kerül, a kaszálás viszont többük esetén is
javasolt. A sziki erdőspuszta-rét társulás esetében a legeltetés mint határozottan ellenjavallt
kezelési forma fogalmazódik meg. Ami különösen figyelemre méltó, hogy az öt társulást
tartalmazó szikes mocsarak esetében rend szinten a kaszálást javasolja a szöveg, míg a
legeltetésről szó sem esik: „Az időszakosan kiszáradó tavakban élő nagyobb állományokat
lehetőség szerint kaszálni kell, mert ez a kezelési mód a gyomosodást akadályozza.” (p.I/164).

A különböző fátlan terresztris, nem szikes vizes élőhelyek társulásainak többségénél
(nádasok, mocsári jellegű élőhelyek) a kötet semmilyen összefüggésben nem említi a
legeltetést. A kivételt a zsombékosok és magassásrétek csoportja jelenti, ahol a legeltetést,
mint nem kívánatos zavaró hatást említi a szöveg: „Termőhelyeit általában óvni kell
mindenfajta zavarástól (szennyezés, legeltetés, tőzegbányászat, halastó-létesítés, túltartott
vadállomány, stb.).” (p. I/179). A csoportba tartozó egyes társulások leírásban ez a kép
annyiban árnyalódik, hogy a 11 zsombékos társulás közül 10 esetben megismétli a szöveg a
legeltetés nemkívánatos voltára történő utalást, míg a 8 nem zsombékoló magassásrét társulás
közül csupán egy társulás esetében.

A lápi, lápréti társulások (19 darab) esetében magasabb (osztály, rend, csoport) szinten nincs
utalás a legeltetésre, csupán három társulás egyedi leírásánál található annak nemkívánatos,
zavaró hatására történő utalás, pl.: sásláprét (társulás): „E reliktum társulás (RT) érzékeny
mindennemű zavarásra (taposás, legeltetés, vegyszeres szennyezés, kommunális hulladék,
stb.).” (p. I/222). További három társulás esetében a legeltetés említése ugyan nem szerepel,
de teljes zavartalanságot tart kívánatosnak a leírás. Kaszálást két lápréti társulás esetében
javasol a kötet.

3
8



A magasfüvű rétek és kaszálók 18 társulást magában foglaló osztálya a legeltetéssel és
kaszálással kapcsolatban már az osztály leírásánál nagyon határozottan fogalmaz: „A legtöbb
esetben a hagyományos kaszálás tartja fenn, amely nem tömöríti a talajt, és lehetőséget nyújt
a növények generatív szaporodására is. Az erősebb zavarás (taposás, legeltetés, melioráció
címen végzett trágyázás, felülvetés) a természetes diverzitás csökkenésére, a faji összetétel, a
megjelenési kép degradációjára vezet. […] Taposás, legeltetés, feltörés, kiszárítás tilos.” (p.
I/267). Az osztály alatti szinteken viszont némiképpen árnyalódik a fogalmazás. A 3 társulást
tartalmazó kékperjés vagy kiszáradó láprétek csoportja esetében még a legeltetés
veszélyeztető hatása hangsúlyos: „Termőhelyeiket, állományaikat a klíma szárazodása és az
emberi beavatkozások (főleg a lecsapolás, legeltetés) miatt kiszáradás és beerdősülés
fenyegeti.” (p. I/272). Az 5 társulást tartalmazó sík és dombvidéki mocsárrétek csoportjának
leírásában viszont valamelyest megengedőbb a legeltetéssel kapcsolatos hozzáállás:
„Veszélyeztető tényező a túlzott emberi használat (kaszálás, legeltetés), amely a társulások
összetételét negatív irányba, a természetes generalisták és specialisták rovására, míg a
toleránsabb illetve gyomjellegű fajok javára változtatja.  […] Tilos a lecsapolás, feltörés, erős
legeltetés, taposás, túlzott kaszálás, szennyezés, vegyszerezés, trágyázás. Célszerű – ahol elég
nagy a terület – az arányos és kímélő rét-legelő váltógazdálkodás […]. (pp. I/282-283).
Ugyanakkor a fenti csoportba tartozó egyik társulás, a csenkeszes nedves kaszálórét esetében
ismét a legeltetés tiltása mellett áll ki a szöveg: „Természetesen a feltörés, kiszárítás,
meliorálás, legeltetés és szennyezés tiltandó.” (p. I/284). Az osztályba tartozó következő
csoportok, a sík- és dombvidéki kaszálórétek, valamint az aranyzabrétek esetében újra
kiemelésre kerül a legeltetés nemkívánatos volta: „Veszélyeztető tényezők a feltörés, taposás,
legeltetés, trágyázás és szennyezések. Ezeket a további használat érdekében mellőzni kell.”
(p. I/288). Az osztály utolsó csoportja, a hegyi kaszálók és zöld legelők, melybe egyetlen
társulás, az angol perjés rét- legelő tartozik, sajátos módon fogalmaz a legeltetés és kaszálás
témájában: „A hegyvidék irtásrétjein, a kaszálórétek rendszeres legeltetése során alakul ki, és
tartós legeltetésre válik önálló társulássá. Az eredeti rétfajok rovására egyre több a
bolygatástűrő faj. […] A faji összetétel változása a legeltetés elején gyors, majd ahogy
stabilizálódik a legelő, lassul. A rét-legelő váltógazdálkodással lehet időleges javulást elérni.”
(p. I/298).

A nevében a legeltetésre is utaló osztály, a sovány legelők és törpecserjések esetében az első
csoport a 4 társulást tartalmazó közép-európai szőrfűgyepeké, ahol a legeltetés és a kaszálás
megítélése is kedvező: „Fenntartásukhoz fontos a kímélet: a mérsékelt legeltetés vagy
rendszeres kaszálás […].” (pp. I/299-300). Az osztályba tartozó másik csoportba (áfonyás és
rekettyés fenyérek) egyetlen társulás, a rekettyés fenyérek tartoznak, ahol viszont a legeltetés
és kaszálás korlátozását, a zavartalanság fenntartását tartja kívánatosnak a leírás: „A többi
területen rendszeres megfigyeléssel (monitoring) kell a zavartalanságát (legeltetés, taposás,
kaszálás korlátozása) megoldani” (p. I/305.).

A sziklahasadék-növényzet körébe tartozó társulások esetében – bizonyára speciális
termőhelyi adottságaik miatt – a legeltetés kérdése ritkán kerül szóba a leírásoknál, de akkor
is negatív értelemben, pl a száraz mészkő- és dolomit-sziklahasadékok növényzetének
csoportjában: „Más zavaró tényező lehet a birkaállomány, amely a legelő környéki sziklai
növényzetet veszélyezteti. Ezt a legelőterületek szigorú lehatárolásával lehet gátolni!” (p.
I/307).

A mészkerülő pionír gyepek és a sok tekintetben rokon atlantikus homoki osztályába tartozó
társulások esetében a legeltetés megítélése meglehetősen ellentmondásos. A mészkerülő
efemer gyepek két társulást tartalmazó csoportjában kiemeli a legeltetés szerepét a társulások
kialakulásában, ugyanakkor a túlzott legeltetés káros hatását is említi a szöveg: „Veszélyezető
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tényező a túlzott legeltetés, taposás, trágyázás lehet. Tehát a szabályozott rét-legelő
gazdálkodás nyújthat védelmet (p. I/315). Az ezüstperjések 3 társulást tartalmazó
csoportjának leírása is inkább a legelés veszélyeztető hatását emeli ki: „Veszélyeztető tényező
a feltörés, a »meliorálás« (beleértve a trágyázást), az intenzív legeltetés, amely a laza talajon
tenyésző sérülékeny társulásokat pusztíthatja, térben zsugoríthatja. […] Tehát
fennmaradásukat a zavartalanság, a bolygatástól való védelem, a rendszeres odafigyelés
szavatolhatja, amely különösen nem védett területeken fontos!” (pp. I/320-321). A fenti
csoportba tartozó mészkerülő homoki legelő társulás esetében emellett a legeltetés fenntartó
szerepére is utal, de meglehetősen sajátos módon: „A Kisalföld és Dunántúl e legelőit az
évszázados birkalegeltetés tartja egyensúlyban. Felhagyás esetén megindul a cserjésedés,
erdősödés folyamata. […] Sok esetben az előző védett társulások védőzónáját alkotja, mint
zavarástűrő társulás (TZT). Itt a mértéktartó legeltetést célszerű ellenőrizni, hogy védőszerepe
fennmaradhasson. Ahol nincs szükség legelőre, ott rekonstruálni kell az eredeti gyepeket,
vagy a szukcessziót záró erdőtársulást (cseres-tölgyes, gyöngyvirágos tölgyes), amely
utóbbival a védőhatása fokozódik, ” (p. I/322). A szintén a fenti csoportba tartozó zárt
ezüstperjegyep társulás esetében ellenben határozottan a legeltetéssel szemben foglal állást a
szöveg: „Mindenképpen megakadályozandó a feltörés, »meliorálás«, szennyezés, de lehetőleg
a legeltetés is!” (p. I/323).

A délkelet-európai homokpuszták osztályába tartozó 9 társulás esetében csak az egyes
társulások leírásánál találunk a legeltetéssel kapcsolatosan lényegi megállapításokat. Ezek
meglehetősen ellentmondásos, inkább negatív irányba hajló megítélésről tanúskodnak:
Homoki szárazlegelő (társulás): „A kötöttebb talajú homokbuckák legeltetése során keletkező
másodlagos növénytársulás. […] A legeltetés következtében a homokpusztagyep igényesebb
fajai eltűnnek, a szúrós-tövises, illetve mérgező növényfajok szaporodnak el. […]. Nem
elsősorban természetvédelmi, hanem tájképi értéket képvisel. Legjobban továbbra is
legelőként hasznosítható, racionális legeltetési szisztémával.” (pp. I/332-333). Nyílt évelő
mészkedvelő homokpusztagyep (társulás): „A legeltetés fenntartása célszerűnek látszhat a
nemkívánatos (?) fás növényzet visszaszorítása érdekében. Ez a beavatkozás azonban
valószínűleg a gyepeket hosszú távon károsan befolyásolná.” (p. I/336). Nyírségi mészkerülő
homokpusztagyep (társulás): Könnyen gyomosodik, már kismértékű legelés hatására is
elszaporodik a betyárkóró ( Conyza canadensis), homoki ligetszépe ( Oenothera biennis)  és a
fedélrozsnok ( Bromus tectorum ). A legeltetés felhagyásával csak több év alatt képes
regenerálódni […].” (p. I/337). Nyírségi pionír rozsnokgyep (társulás): „A homoki gyepek
legeltetése során részben ellenálló évelő fajok szaporodnak el, mint a csillagpázsit ( Cynodon
dactylon), részben a társulás kényesebb fajai eltűnnek. A legeltetés felhagyása után a társulás
regenerálódhat, és ezáltal szukcessziós lépcsőfokot képezhet az évelő homokpusztagyep
(Festuco vaginatae-Corynephoretum ) felé. […]. Különösen veszélyeztetik a homokfásítások
és az intenzív legeltetés.”. (pp. I/341-342).

A száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek népes (41 társulás) osztálya három jelentősebb
rendet tartalmaz. Ezek közül a szubkontinentális sziklai gyepek rendjének (11 társulás)
egyikével kapcsolatban sincs legeltetésre való utalás a szövegben.  A szubkontinetntális száraz
gyepek rendje (13 társulás) esetében ugyanakkor jellemző (és ritka kivétellel inkább negatív
értelemben) a legeltetés említése. Az ide tartozó, 12 társulást tartalmazó pannónia sztyeprétek
és száraz gyepek csoportja esetében: „Gyakorlatilag valamennyi pannon száraz gyep
valamilyen mértékben veszélyeztetett. A természetközeli gyepek a túlhasználat vagy a
gazdálkodási típus megváltoztatása miatt szegényednek el és kerülnek végveszélybe, a
legelők ugyancsak a túlhasználat illetve a melioráció miatt veszítik el flórájukat és vele
növénycönológiai karakterüket.” (p. II/4). A csoport egyes társulásainál is hasonló a helyzet:
Homoki sztyeprét (társulás): „A degradálódás és eltűnés okai a legeltetés, az erdősítés és a
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beszántás.” (p. II/6). Nyírségi homoki sztyeprét (társulás): „Korábban a legeltetés mérsékelt
erősségű fenntartása célszerű volt, ma már legeltetni nem szabad!” (p. II/7). Nyírségi
erdőssztyep-rét (társulás): „Számos faja a legeléssel és taposással szemben érzékeny, ezért
nem legeltethető.” (p.II/9). Homoki legelő (társulás): „A lapos tetejű és enyhe lejtésű
homokbuckák kötöttebb és humuszban gazdagabb talaján alakul ki a zárt homoki gyep
legeltetésének eredményeképpen. […] Ebből a gyepből emelkednek ki a legeltetés szelekciója
során megmaradó szép és értékes gyógy- és mérgező növények, amelyek a társulás jellemző
fajai. Túllegeltetés esetén a taposás és túltrágyázás következtében a gyepben gyomok és
szúrós-tövises növények juthatnak uralomra, amelyek a társulás leromlását jelentik. […] A
még meglevő állományok felkutatása, védelme és szakszerű, hagyományos módszerű
legeltetése szükséges.” (pp. II/9-10). Északi lejtősztyeprét (társulás): „Ezek a gyepek nem
voltak legelők! A zártabb gyepű állományokat korábban kaszálták […]. Nagyon erős a
beerdősödéssel szembeni ellenálló képességük! […] Egyáltalán nem szabad legeltetni!” (pp.
II/11-12). Pusztafüves lejtősztyeprét (társulás): „Egyáltalán nem szabad legeltetni!” (p. II/13).
Löszlegelő (társulás): Főleg az Alföldön vagy a hegy- és dombvidéki száraz sztyeplejtők
túllegeltetéssel létrejött társulás […]. A legeltetéssel szemben a kaszálással való fűhasznosítás
támogatandó. (pp. II/18-19). Löszpusztarét (társulás): „A megmaradt állományok egy részét
még ma is birkával legeltetik, ami az intenzitástól függően degradálódásukra vezet. A
mérsékelt legeltetés azonban a sztyeprétek fennmaradásához elengedhetetlennek látszik, bár a
leghasznosabb kezelési mód a kaszálás.” (p. II/22).

A szintén a száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek osztályába tartozó, 17 társulást
tartalmazó szubmediterrán sziklai, száraz és félszáraz gyepek rendjének leírásánál is negatív a
legeltetés megítélése: „A legeltetés a mi klimatikus viszonyaink között ebben a gyeptípusban
egyértelműen káros, mivel a fajállomány nagy része taposás- és nitrofilizáció érzékeny.” Ezért
extenzív legeltetés legföljebb ott engedhető meg az állatállomány állandó mozgatásával,
terelésével, ahol a félszáraz gyep parlagföld-befüvesedéssel jött létre.” (p. II/28). Ugyanakkor
árnyalja, vagy legalábis változatosabbá teszi a képet ide tartozó egyes csoportok, társulások
egyedi leírása: Dalmát csenkeszes sziklagyep (társulás): „A sziklagyepeket korábban
legeltették, ami a cserjéket és fákat visszaszorította. Ez a tevékenység évek óta szünetel,
aminek következtében a karszterdő pionír féi, elsősorban a virágos kőris (Fraxinus ornus) már
eddig is nagy területeket hódított el a sziklagyepektől.” (p. II/37). Sudárrozsnok-gyepek (2
társulást tartalmazó csoport): „Megőrzésük legjobb módja a hagyományos használat (évi
egyszeri kaszálás, lehetőleg nem korábban, mint június első fele, ill. extenzív, áthajtásos
legeltetés) fenntartása.” (p. II/43). Mészkedvelő félszáraz legelő (társulás): „Az asszociáció
természetvédelmi értéke esetről esetre változó, mivel a legeltetés intenzitásától függően
vannak fajgazdagabb és elszegényedett állományok. Fenntartása főleg akkor érdemel
figyelmet, amikor ez bizonyos, természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú fajok […]
állományainak fenntartását szolgálja. Extenzív legelőként (szarvasmarha) tartandó fent. Az
állatállomány állandó mozgatása, terelése szükséges a taposási károk és nitrofilizáció
megelőzése végett.” (p. II/46). Magyar aszatos szálkaperjegyepek (6 társulást tartalmazó)
csoportja: „A szálkaperjés félszáraz gyepeket is az extenzív használat, az évenkénti vagy
kétévenkénti kaszálás, csak kivételesen a nagyon is mérsékelt intenzitású, extenzív legelés
stabilizálja.” (p. II/50). Pacsirtafüves szálkaperjerét (társulás): „A legeltetés kevéssé alkalmas
módszer ennek a társulásnak a fenntartására, mivel számos faj erősen taposásérzékeny,
emellett érzékeny a trágyázásra, tápanyagdúsulásra is.” (p. II/55). Véreslapus szálkaperjegyep
(társulás): „Veszélyeztetettsége változó mértékű: leginkább a sebezhető kategória illik rá
(VU), mivel állományainak nagyobb része szekunder módon, irtásokon alakult ki, viszont a
legeléssel és taposással szemben érzékeny, különösen a sekély talajú, edafikus, primer
állományok. Ezért háziállatokkal nem legeltethető, a mérsékelt intenzitású vadlegelés viszont
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nem veszélyezteti. […] A legeltetést teljesen ki kell zárni, a tűzeseteket is meg kell előzni.”
(pp. II/59-60). Sziklai perje-hegyi sás félszáraz dolomitgyep (társulás): „Érintetlen formában,
emberi beavatkozástól mentesen őrzendő meg.” (p. II/63).

A cserjés és fás társulások esetében a legeltetés említése ritka, és leginkább történeti
vonatkozású. A cserjések közül a melegkedvelő szubmediterrán cserjések csoportja, ezen
belül kiemelten a galagonyás-kökényes cserjés társulás leírásánál utal arra, hogy gyakran
legelők cserjésedésekor alakul ki ez a típusú növényzet. A kontinentális sztyepcserjések
csoportján belül található törpemandulás társulásnál viszont említésre kerül, hogy éppen a
legeltetés szorította vissza ezt a ritka és értékes társulást, azaz egyúttal a negatív megítélés is
megjelenik. Az erdők közül a közép-európai gyertyános tölgyesek 5 társulást tartalmazó
csoportja esetében szintén történeti jellegű az utalás: „A több évszázados erdőkiélések (pl.
legeltetés, makkoltatás, hamuzsírfőzés) is a gyertyános-tölgyesek területnövekedését
segítették elő a bükkösök rovására” (p. II/158). További társulások esetében is találhatók, a
korábbi, vagy jelenlegi legeltetés szerepére utaló szövegrészek, melyek gyakorta inkább
negatív értelműek: Mecseki mészkerülő bükkös (társulás): „A nagymérvű erózió – különösen
a korábban legeltetett állományokban – a száraz és nagyon savanyú talajok miatt a
természetes felújulást , különösen a bükk esetében, nagyon hátráltatja. […] Kerülendő a
további eróziót okozó tarvágás, legeltetés, valamint a nagyobb fatermést megcélzó, de
tájidegen fenyvesítés. (p. II/220). Mecseki rekettyés-tölgyes (társulás): „Legeltetés hatására a
cserjeszint visszaszorul, és nyíltabb gyepfoltok alakulnak ki, amelyek a további erózió során
egyéves pionír gyepekké (Airo-Vulpietum) degradálódnak, mohaszinúziumokkal borított vagy
teljesen lecsupaszított sziklagyepekké. (p. II/257). Cérnatippanos cseres-tölgyesek (társulás):
„Részben a túllegeltetés jelent veszélyt” (p. II/248).

2.1.2. Általános összkép a kötet tükrében a legeltetés megítélésével kapcsolatban

Összegzésként megállapítható, hogy a növénytársulások Vörös Könyve (Borhidi – Sántha
1999) jobbára olyan álláspontot képvisel, amelyben a legeltetés megítélése nem kifejezetten
kedvező a természetes és természetközeli társulások fenntartása szempontjából. Néhány
társulástípus (pl. szikes puszták, szőrfűgyepek) kivételével a legeltetés inkább mint a
természetes állapotot negatív irányban befolyásoló, vagy azt kifejezetten veszélyeztető
tényező merül fel. Még azoknak a társulásoknak egy részénél is, ahol magában a névben is
szerepel, hogy „legelő”-ről van szó, a növénytársulást valamilyen természetesebb, értékesebb
állapot legelés miatt elszegényedett, leromlottabb származékaként kerül feltüntetésre (pl.
homoki szárazlegelő, mészkerülő homoki legelő, löszlegelő, angol perjés rét- legelő), és a
javaslatok egy része is a legeltetéses használat megváltoztatására irányul. Néhány esetben
(löszpusztarét, nyílt évelő mészkedvelő homokpusztagyep) feloldatlan dilemmaként merül fel,
hogy a legeltetés mint valami „szükséges rossz”  megfelelően szolgálja-e a társulás
fenntartását, vagy inkább más kezelési móddal helyettesítendő. A legelő állatfajra nagyon
ritkán történik utalás. Ezzel szemben a kaszálásos használat jóval pozitívabb megítélésű: nem
csupán az összes magasfüvű rét és kaszáló, a sztyeprétek és száraz gyepek jelentős része, de
például a szikes mocsarak esetében is az a favorizáltabb kezelési forma. Egy fontos, országos
kiterjedésében is jelentős gyeptípusnál (szoloncsák sziki rétek – 4 társulás) sem a kaszálás,
sem a legelés nem kerül említésre, jóllehet mindegyik releváns és elterjedt használati módja
ezeknek a gyepeknek. Feltűnő az is, hogy az időszakosan vizes élőhelyek nagy részénél a
legeltetés fel sem merül (nádasok és egyéb mocsári társulások csoportjai), ahol pedig igen
(magassásosok, láprétek, rétlápok), ott csak negatív értelemben. A vízi növényzet esetében
gyakorlatilag fel sem merül a legelés szerepe, az erdőtársulásoknál pedig csak ritkán és
inkább történeti értelemben (és akkor is többször negatív felhanggal). A legeltetés történeti
szerepe általában is viszonylag kevés társulás esetében szerepel a szövegben, ami arra utalhat,
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hogy a történetiség ma már kulcskérdésnek tekintett témaköre a kötet összeállításának
időszakában még nem annyira hangsúlyosan szerepelt a vegetációkutatás, társulástan
szempontjai között (vö. Fekete 2006). 

Hogy a kötet által tükrözött kép a legeltetés/kaszálás megítélésében mennyiben érvényes ma,
és mit jelent a gyakorlat számára, azt a további két elemzés alá vont mű elemzésének
összefüggésében fogjuk megtárgyalni.
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2.2. A legeltetés értékelése Kelemen (1997) alapján

„Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez” (Kelemen 1997) az
előzővel szemben olyan kötet, amelynek megírásában, összeállításában és lektorálásában
nagyrészt gyakorlati természetvédelmi szakemberek vettek részt, de jelentős arányban
közreműködtek kutatók, tudományos szakértők is. Összeállításának elsődlegesen gyakorlati
céljai voltak: a természetvédelmi szempontú kezeléshez hasznos rendelkezésre álló (akkor
még bevallottan csekély) tudásanyag szintézisével igyekezett segítséget nyújtani
természetvédelmi szakembereknek, mezőgazdászoknak, oktatóknak (vö. pp. 3-6; 13-14) –
ilyen formában első ízben Magyarországon. A tartalmas, természetvédelmi, gazdálkodási és
gazdasági szempontú bevezető fejezetek kiválóan teljesítik a célt, és ismertetik meg ilyen
átfogó formában a gyepre alapozó állattartás legfontosabb gyakorlati kérdéseivel,
fogalomrendszerével, szaknyelvével a témával ismerkedőket. A bevezető fejezetben a
természetvédelmi szempontból lehetséges gyepkezelési módok (be nem avatkozás, legeltetés,
kaszálás) tekintetében nem tesz általános értékszempontú ítéletet: korlátaikat és lehetőségeiket
párhuzamosan mutatja be, utalva a mérlegelés szempontjaira, lehetőségeire. 

 Az általános fejezeteken túl a kötet viszonylag egyszerű és áttekinthető szerkezetben tárgyalja
a gyeptípusokat (összesen 8 nagyobb csoportba sorolva); kitérve azok természeti értékeire, a
rájuk ható veszélyeztető tényezőkre, valamint a kezelési javaslatokra, esettanulmányokkal
kiegészítve. Számszerű elemzésre ez nem nyújt lehetőséget, de a minőségi megállapításokat
az alábbiakban összegezzük. A gyeptípusokon mellett a kötet értékes adatokat tartalmaz
egyes, füves területekhez kötődő fajcsoportokra nézve is, melyek részben számszerű
elemzésre is alkalmasak.

2.2.1. A gyeptípusok szerinti megállapítások összefoglalása

Löszgyepek esetében a vegetáció történeti vonatkozásaira kitérve a legeltetésnek elsősorban
degradáló hatását emeli ki a szöveg, pl: „Manapság, a még meglevő löszvegetációjú
területeken főleg másodlagos, különbözőképp degradálódott, legelőként használt löszgyepet
találunk.  […] Legtöbb meglevő löszgyepünk különféle degradáltsági fokú löszlegelő.” (p.
75). A veszélyeztető tényezők felsorolásánál az intenzív legeltetés, túllegelés nagy hangsúlyt
kap. A leírás utal arra, hogy a túllegeltetésre ezek a gyepek nagyon érzékenyek: „az erős
legelésnek (túllegeltetés) már egyszeri, viszonylag tartósabb fellépése is az érzékeny fajok
(Echium russicum , Astragalus dasyanthus , stb.) kipusztulását eredményezi.” (p. 88).
Ugyanakkor – bár rövidebben kifejtve – szóba kerül a legeltetés felhagyásának káros hatása
is: „a legeltetés teljes felhagyása különböző gyepekben más és más eredményre vezet, de
sokszor cserjésedést is előidézhet” (p. 88). A természetvédelmi célú kezelési javaslatok
leírásánál a megfelelő legeltetés már pozitívabb színben tűnik fel. A leginkább
természetközeli állapotú gyepek „beavatkozás nélküli” fenntartásában is hasznos szerepét
látja a vad (mezei nyúl, őz) legelésének, illetve a csekély mértékű legeltetésnek: „a kezeletlen
löszgyepeket is célszerű időszakosan (pl. ötévenként) kis állatlétszámmal lelegeltetni” (p. 89).
A kevéssé érzékeny löszgyeptípusoknál a megfelelő módon végzett legeltetésnek óvatos
fogalmazással pozitív szerepet tulajdonít a szöveg, a legelő állatfajokra és a legeltetés módjára
is kitérve: „A löszgyepek nem intenzív legeltetése (szabad és szabad láb alóli legeltetés kis
állatlétszámokkal), illetve a pásztor legelőápolása hozzájárulhat a diverzitás megőrzéséhez.”
(p. 90.). A kaszálás lehetőségeit és korlátait is alaposan körüljárja a szöveg: Természetvédelmi
célból a ritkán (5-6 évente) és körültekintően végzett kaszálást tartja megfelelőnek az
értékesebb löszgyepekben, ennél nagyobb gyakoriságot (szükség esetén évente akár többszöri
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alkalmat) csak a gyomosodásra hajlamos (pl. szegélyi vagy sérült) gyepeknél tartja
indokoltnak.

A homoki gyepek és legeltetés viszonylatában a történeti vonatkozások között a kötet fontos
megállapítása, hogy a homokvidék eredeti, természetes erdőssztyep vegetációjának lényegi
megváltozását a XV. századtól hangsúlyozza. A legeltető állattartás megjelenését különös
jelentőségűnek tekinti, kiemelve a XVI-XVII. századi erdőirtásokkal összekapcsolódó
tájváltozást, ami a futóhomok kiterjedt megindulásával járt együtt. A mai homoki
gyeptársulásokat kialakulását a megfogalmazás nagyrészt a homok fásításokkal történt
megkötése után, a homokfelület természetes benépesülése eredményének tekinti (vö. p. 104).
A veszélyeztető tényezők felsorolásánál hasonló hangsúllyal szerepel a túllegeltetés és az
alullegeltetés, termőhelytől, a legeltetett állatfajtól, a legeltetés mikéntjétől és a megőrzendő
természeti értékektől függően. A kaszálást viszont nem jellemző, és inkább potenciális
veszélyforrást okozó gyephasznosításként írja le. A vadállomány legelő hatásai is csak mint
veszélyeztető tényező jelenik meg. A természetvédelmi célú kezelési javaslatok leírásánál a
legeltetésnek fontos szerepet szán a szöveg, leszögezve, hogy a homoki gyepeket
hagyományosan legeltetésre használták. A különböző állatfajok alkalmazhatóságát, a
legeltetés módját is részletezi a szöveg, minden esetben gondosan kitérve a korlátokra és a
túllegeltetés veszélyeire. Bizonyos homoki gyepek esetében ugyanakkor a legeltetés és
általában a beavatkozásmentes fenntartás lehetőségét is reálisnak tartja, figyelmeztetve
egyúttal arra, hogy ekkor jellemzően a természetes szukcesszió révén bizonyos
természetvédelmi szempontból értékes gyeptípusok eltűnnek, és beerdősödés indul meg. A
kaszálást csak speciális esetekben és korlátozott keretek között tartja természetvédelmi
szempontból megfelelő kezelésnek. A szövegben többször megjelenik annak fontossága is a
legeltetés illetve kaszálás, legeltetés módját illetően, hogy az adott homoki gyep mely
tájegységben (pl. Kiskunság, Somogy, Kisalföld, Nyírség), milyen termőhelyen (pl. kötöttebb
vagy futóhomoktalaj, meszes vagy savanyú), illetve milyen egyéb élőhelytípusokba (pl. vizes
élőhelyek, erdők) ágyazva fordul elő.

A szikes gyepekről szóló fejezetben kiemelt szerepet kap a legeltetés. Annak történelmi
szerepére a mai természetvédelmi értékek szempontjából ugyanakkor érdemben nem tér ki (a
közelmúlt változásaira, gyakorlatára vannak eseti utalások), viszont állást foglal szikes
társulásaink alapvető ősisége mellett. Lényeges megállapítás, hogy: „A többi gyeptípussal
szemben az jellemző a szikes legelőkre (a kaszálókra kevésbé), hogy viszonylag kevéssé
érintette őket a mezőgazdasági művelés intenzívebbé válása.” (p. 129). Mind a veszélyeztető
tényezők, mind a kezelési javaslatok esetében lényegesen nagyobb terjedelemben tárgyalja a
szöveg a legeltetést, mint a kaszálást, vagy éppen a gazdálkodási beavatkozások nélküli
fenntartást. A legeltetést lényegében a rendkívül változatos szikes élőhelycsalád minden
típusában természetvédelmi szempontból fontos kezelési lehetőségként írja le, egyedül a sziki
erdőssztyep jellegű társulások esetében zárja ki teljes mértékben. A legeltetés módjával, a
fajokkal, fajtákkal, az üzemszervezés és logisztika egyes részeivel is alaposan foglalkozik a
tanulmány, körbejárva minden szempont tekintetében a veszélyeztető tényezőket, opciókat,
nyitott kérdéseket. Ebből csak néhány elemet emelnénk ki: A szikes gyepek többsége esetében
mind a túllegeltetés, mind az alullegeltetés veszélye fennáll; a gazdálkodási beavatkozások
nélküli fenntartás lehetősége csak bizonyos társulásoknál lehet természetvédelmi szempontból
kedvező. Főbb legelő állataink közül a gyeptípushoz, a gyep állapotához alkalmazkodóan a
juh, szarvasmarha, kecske, bivaly, ló, és nagyon korlátozott keretek között a házi lúd
legeltetését tartja elfogadhatónak, míg a sertését már (a hagyományos legelő fajták
kipusztulására, a jelenlegi fajták eltérő gyephasználatára hivatkozva, vö. p. 150) egyáltalán
nem. Több helyen – mint gazdasági és természetvédelmi szempontból is racionális, követendő
gyakorlatra – hivatkozik a hagyományos legeltetés módokra, ugyanakkor a villanypásztoros
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szakaszolt, illetve a sávos legeltetés korlátaira és előnyeire is felhívja a figyelmet. A
legelőápolás kívánatos módjának tartja a pásztorok általi aszatolást, a tisztító kaszálást
másodsorban, a nagyon gyomos foltok téli égetését csak indokolt esetekre vonatkozóan említi
a szöveg. A gyepek legeltetésén túl fontos lehetőségként merül fel a szikes mocsarak
szarvasmarhával, részben bivallyal történő legeltetésének természetvédelmi jelentősége
(terjedő nád, zsióka visszaszorítása, szikes tavi életközösség elősegítése), amely egyben
gazdálkodási szempontból is hagyományos (legelőtó) használat. A természetes legelő fauna
mai hatásairól szólva a nagyvad (őz, vaddisznó) szerepénél meghatározóbbnak tartja a
kisemlősökét (ürge, pockok), míg a vadludak és egyéb, a gyepeket „hasznosító” vadon élő
madarak potenciális, a közelmúltban még nagyobb mértékben érvényesülő hatását ennél is
fontosabbnak: „Néhány évtizede még a tiszántúli szikeseket százezres-milliós vadlúdcsapatok
lepték el, különösen ősszel. Ezek a mai szokással ellentétben inkább a sekély vizekkel részben
elöntött gyepeken legeltek, mintsem a tarlókra jártak volna táplálékért. Anyagforgalmi
szerepük a huzamosan ideig látogatott pusztákon meghatározó volt, felülmúlhatta a legeltetési
szezonban ott tartott háziállatokét is.” (p. 149). A kaszálás jelentőségét szikes gyepek esetében
gazdasági szempontból is másodlagosnak, csak bizonyos réti társulások esetében racionális
kezelési módnak írja le a szöveg, amit természetvédelmi szempontból (földön fészkelő
madárfajok, a felázott talaj sérülékenysége, stb.) csak időbeli és térbeli korlátozások mellett
javasol. A kaszálók sarjúlegeltetésére vonatkozóan úgy fogalmaz: „általában nem okoz
természetvédelmi problémát” (p. 153). A mindenféle beavatkozás nélküli fenntartás
természetvédelmi szempontú alkalmazása tekintetében a megfelelő kutatások hiánya miatt
nem foglal állást, de számottevő potenciális lehetőségek tartja. A boronálás, még
hangsúlyosabban fogasolás alkalmazásával kapcsolatban körültekintő megfontolást, sokszor
korlátozást, tiltást javasol a szöveg, a gyepművelés intenzifikálását (tereprendezés felülvetés,
szántás/újravetés) tekintve pedig egyértelműen elutasító.

A sziklagyepek természeti értékekben, ősi reliktumokban kiemelkedően gazdag csoportját
illetően a kötet álláspontja, hogy ezek a termőhelyi meghatározottság miatt emberi
beavatkozást alapvetően nem igénylő, sőt, arra érzékenyen, kedvezőtlenül reagáló
életközösségek. A meredek, sziklás lejtőkön kialakult, gyepek beerdősödését állásfoglalása
szerint természetes folyamatok akadályozzák meg. „A sziklagyepek nem igényelnek
semmiféle kezelést, zavartalanságukról kell gondoskodni. Amennyiben bármilyen változás
állt be a gyepben, azt helyre kell állítani, majd a sziklagyepet beavatkozás nélkül kell
fenntartani.” (p. 178). Történeti szempontból a legeltetésnek és kaszálásnak kizárja a szerepét,
azokat egyértelműen kizárandó veszélyeztető tényezőnek tekinti: „A legeltetés és kaszálás
eredendően nem használati módja a sziklagyepeknek. Az ilyen hasznosítási módot azonnal be
kell szüntetni, mert a gyepeket tönkreteheti.” (p. 178). A vad legelő hatását kizárólag negatív
összefüggésében említi, elsősorban a hazánkban nem őshonos, de betelepítését követően az
élőhelyet legelésével, taposásával károsító muflon szerepét kiemelve. Ugyanakkor az őz és
vaddisznó esetleges káros szerepére is utal.

A lejtősztyepek tárgyalása a többi gyeptípushoz képest meglehetősen kurta a kötetben
(ugyanakkor több esetben történik hivatkozás a rokon jellegű sziklagyepekre, illetve a
félszáraz gyepekre vonatkozó fejezetre). Fontos történeti szempontú észrevétel, hogy a
természeti értékekben, reliktumokban gazdag lejtősztyeptársulások alapvetően ősi gyökerűek,
ám másodlagos kiterjedésükben az ember általi legeltetés is szerepet játszhatott. A vad
legelésének is számottevő (bár a megfelelő vizsgálatok hiányában nem teljesen tisztázott)
szerepet tulajdonít a lejtősztyepek fenntartásában a leírás, ugyanakkor a muflon hatását
egyértelműen negatívan ítéli meg. A legeltetésre, kaszálásra mint veszélyeztető vagy
kezelésben szóba jövő tényezőkre vonatkozó megfogalmazások száma oly kevés, hogy az szó
szerint idézhető. Veszélyeztető tényezőként: „túllegeltetés (lovak, juhok és libák legelése) és
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az ennek nyomán fellépő taposáskár és nitrofil gyomosodás” (p. 191). A természetvédelmi
kezeléssel kapcsolatosan: „Szintén nagyon fontos a legeltetés és a kaszálás szabályozása,
gyakran lehet szükség ezek korlátozására.” (p. 192). A tisztító kaszálásra vagy szárzúzásra
még a tájidegen fásszárú fajok visszaszorítását szolgáló lehetőségre is utal a szöveg.

A gyepek „mezofil kaszálórétek, mészkerülő hegyi rétek, mezoxerofil szubmediterrán
gyepek” elnevezésű csoportja esetében a kötet már az első mondatokban utal arra, hogy ezek
féltermészetes, a hagyományos állattartás, kaszálás, legeltetés hatására kialakult társulások. A
hagyományos művelés visszaszorulásával ezeknek az alapvetően erdei termőhelyen
előforduló gyepeknek a kiterjedése is csökkenőben van. A gyepgazdálkodás tekintetében mind
a veszélyeztető tényezők, mind a javasolt kezelések tekintetében szóba kerül a legeltetés és a
kaszálás is. Ugyanakkor a kaszálásos használat általában véve nagyobb hangsúlyt és
kedvezőbb természetvédelmi megítélést kap. A kaszálás veszélyeztető hatását egyedül a
mészkerülő hegyi rétek, szőrfűgyepek esetében említi a szöveg. Az üde kaszálók és hegyi
rétek, szubmediterrán gyepek esetében nem találkozunk a kaszálás negatív megítélésével,
ellenben a legeltetés káros hatására meglehetősen határozott fogalmazás utal: „A legeltetés
egyértelműen káros a taposásra és nitrogén-feldúsulásra érzékeny fajok nagy száma miatt” (p.
197). A kezelési javaslatok esetében a kaszálás természetvédelmi szempontjából kedvező
módjára (térbeli és időbeli rend, stb.) több javaslat is szerepel. A legeltetés esetére
vonatkozóan egy mondatra korlátozódnak a javaslatok: „A legeléssel hasznosított területeken
az állatok mozgatása, terelése szükséges a kis területre összpontosuló túlzott taposási kár és a
nitrofilizáció elkerülése miatt” (p. 198). 

A nedves (mocsár- és láp-) réteket kialakulás és fenntartási lehetőségek szempontjából
alapvetően két csoportra osztja a kötet: „Az üde láprétek kialakulását a hideg, nedves láptalaj
és a hűvös mikroklíma tette lehetővé, míg a kiszáradó láprétek mocsárrétek fennmaradását
elsősorban az antropogén hatások (kaszálás) szabják meg.” (p. 203). A legeltetés (nem is a
„túllegeltetés”, hanem önmagában a „legeltetés”, vö. pp. 213) meglehetősen hangsúlyosan
jelenik meg veszélyeztető tényezőként, említve az szúrós, agresszív, mérgező és nem
legelhető gyomfajok elszaporodását, a természetes domináns fűfajok visszaszorulását, a
taposási kárt, a hajtási útvonalak és itatóhelyek környékén jellemző kikopárosodást.
(Mindenképpen érdemes ebben az esetben utalni arra, hogy a felsorolt tényezők minden
gyeptípus esetében a legeltetés kisebb-nagyobb mértékű velejárói, de természetvédelmi
problémát csak túlzott mértékű vagy rosszul végzett legeltetés esetében okoznak – mint ahogy
azt a kötet általános fejezetében, a 33. oldalon tárgyalja is. Arra nem találunk szövegszerű
utalást, hogy a nedves rétek miért lennének érzékenyebbek ezekre a tényezőkre.)
Természetvédelmi kezelési lehetőségként is inkább csak mint korlátozottan alkalmazható
„kisebbik rossz” megoldás kerül elő a legeltetés: „A mocsárréteken, elsősorban a fehér
tippanos rétek szárazabb típusaiban jöhet szóba, de csak ott, ahol hosszabb ideje ezt a
művelési módot alkalmazzák. Káros hatásait a veszélyeztető tényezők leírásánál taglaljuk.
Ezek a legeltetés kaszálással való kombinálásával, továbbá szakaszos legeltetéssel
mérsékelhetők.” (p. 215). Egyéb utalás a legeltetés javasolt módjára nincsen. A vad legelése is
csupán mint potenciális veszélyforrás kerül említésre. A kaszálásos használatot ezzel szemben
– a védett fajok igényeit figyelembe vevő időzítéssel, térbeli renddel, és megfelelő
tarlómagassággal – javasolt kezelési módként említi a szöveg a mocsárrétek és kiszáradó
láprétek esetén (a veszélyeztető tényezőkről szóló részben csupán az „alacsony tarlókaszálás”
káros hatása jelenik meg, vö. p. 215). Az üde láprétek esetében ideális esetben a beavatkozás
nélküli fenntartás javasolt, átalakuló, leromló termőhelyen levő állományok esetében kerül
szóba a kaszálásos kezelés lehetősége.

4
7



Az antropogén gyepek esetében, (amelyeknek erősen átalakított, leromlott, vagy másodlagos
volta miatt önmagában vett természeti értéke jelentéktelen), a fenntartásban és a
helyreállításban a kötet nagyjából egyforma szerepet tulajdonít a legeltetéses és kaszálásos
használatnak. Az általános kíméletes gyephasználaton (ami több szempontból a fenntartható
gazdaságos használatnak is feltétele) és az esetleg előforduló védett élőlények igényeinek
figyelembe vételén túl különösebb természetvédelmi szempontokat nem részletez a fejezet a
legeltetés és kaszálás tekintetében.

2.2.2. A fajok szerinti megállapítások összefoglalása

A kötet mellékletében hat fajcsoport tekintetében közöl a természetvédelmi kezelés
szempontjából fontos, táblázatosan összefoglalt adatokat. A fajcsoportok a következők (a
táblázatok fejlécei alapján): védett növények, füves területekhez kötődő madárfajok, füves
területek lepkefajai, füves területek jellemző cincérfajai, Orthoptera-fajok
(egyenessszárnyúak), füves területek csigafajai). Mindezek közül a védett növények, a
madarak, és az egyenesszárnyúak adatsora tartalmazott a legeltetés/kaszálás szempontjából
közvetlenül értékelhető adatokat; mindhárom esetben az egyes fajokhoz rendelt veszélyeztető
tényezők felsorolásában.

A védett növényfajokra vonatkozó táblázat (egyedi forrásmegjelöléssel fejlécében: Papp 1995)
a legterjedelmesebb és a legtöbbféle veszélyeztető tényezővel számol. A legtöbbször
feltüntetett veszélyeztető tényezőt (de nem az összeset) egyedileg definiálja is. A
legeltetés/kaszálás témakörével összefüggésbe hozhatóan 12 veszélyeztető tényezőt találtunk,
melyek közül négynek szerepel definíciója a szövegben: „Túllegelés: a vadállatfajok
túlszaporodása vagy tájidegensége miatti szelektáló, gyakori és pusztító jellegű legelés, az
ezzel járó taposás és trágyázás hatásaival együtt.” „Túllegeltetés: a háziállatfajok túlságosan
gyakori és túl nagy egyedszámmal történő legeltetése, - esetleg erózióhoz is vezető –
taposása, valamint intenzív trágyázása.” „Beerdősülés: általában természetes szukcessziós
folyamat, őshonos fajokkal.” „Intenzív kaszálás: évi többszöri, a teljes területet érintő, géppel
végzett, mély (2-8 cm gyepmagasságot hagyó) kaszálás.” 

2.2.1. táblázat:  Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével kapcsolatos veszélyeztető tényezőkkel
összefüggésbe hozható védett növényfajok száma Papp (1995 in Kelemen 1997) 6.1.1. táblázatának
alapján:

Veszélyeztető tényező neve Érintett
fajok száma

Érintett
fajok %-a

Legeltetés 2 0,6

Túllegeltetés 198 62,3

Túllegelés 114 35,8

Intenzív kaszálás 65 20,4

Túlzott kaszálás 2 0,6

Gyakori kaszálás 1 0,3

Termésérési idő előtti kaszálás 2 0,6
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Beerdősülés 138 43,4

Nádasodás 1 0,3

Nádszaporodás 1 0,3

Benádasodás 1 0,3

Záródó gyepek 1 0,3

Összes faj 318 -

A fenti elemzés tükrében kiemelkedően magas a túllegeltetés és a legeltetés veszélyével
összefüggésbe hozható védett növényfajok száma, mintegy háromszor annyi, mint a
kaszálással összefüggésben veszélyeztetettnek jelzett fajok száma. Fontos erénye a
táblázatnak, hogy a háziállatok és a vad legelésének veszélyeztető hatását külön (egymást
nem kizáró) kategóriaként kezeli; így összehasonlíthatóvá válik a két veszélyeztető tényező
egymáshoz mért jelentősége. Ennek alapján látható, hogy a túllegeltetés közel kétszer annyi
növényfaj számára jelent veszélyt e feldolgozás szerint. „alullegeltetés” vagy a „kaszálás
hiánya” nem szerepel a veszélyeztető tényezők között, de a fajok 43,4%-ánál említett
„beerdősülés”, továbbá a néhány alkalommal feltüntetett „benádasodás” és a „záródó gyepek”
valamilyen szinten a gyep legeltetésének/kaszálásának hiányára utalhatnak.

A füves területekhez kötődő madárfajokat összegző táblázat 38 fészkelő vagy átvonuló fajhoz
kapcsolódó adatokat tartalmaz; azokét, amelyek állományának legalább 25%-a a fészkelés,
vonulás, vagy a telelés időszakában a füves élőhelyekhez kötődik (vö. p. 283). Az egyes
veszélyeztető tényezőkhöz definíciók nem tartoznak.

2.2.2. táblázat:  Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével kapcsolatos veszélyeztető tényezőkkel
összefüggésbe hozható madárfajok száma Kelemen (1997) 6.1.2 táblázatának alapján:

Veszélyeztető tényező neve Érintett
fajok száma

Érintett
fajok %-a

Legeltetés 1 2,6

Túllegeltetés 2 5,3

Alullegeltetés/legeltetés felhagyása/legeltetés hiánya 7 18,4

Gépi kaszálás 8 21,1

Kaszálás 3 7,9

Összes faj 38 -
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A madárfajok tekintetében a leginkább kiemelkedő veszélyeztető tényező a fenti elemzés
tükrében a kaszálás, különösen annak gépi módja. A legeltetés/túllegeltetés sokkal kevesebb
fajt érintő problémának tűnik, ugyanakkor a legeltetés csökkent mértéke vagy megszűnése a
kaszáláséval összemérhető számú madárfaj számára jelent veszélyt.

Az egyenesszárnyúakat érintő összegzésben 239 faj szerepel. A számos különböző
veszélyeztető tényezőhöz nem tartozik definíció; a legeltetés/kaszálás témakörét érintően
nyolcat tudtunk kiválasztani.

2.2.3. táblázat:  Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével kapcsolatos veszélyeztető tényezőkkel
összefüggésbe hozható egyenesszárnyú fajok száma Kelemen (1997) 6.1.5. táblázatának alapján:

Veszélyeztető tényező neve Érintett
fajok száma

Érintett
fajok %-a

Túllegeltetés 21 8,8

Túllegelés 165 69,0

Gyakori kaszálás 44 18,4

Korai kaszálás 24 10,0

Túlságos növényzeti záródás 3 1,3

Erős gyepzáródás 1 0,4

Túlzott növényzeti fedettség 1 0,4

Szabad homokfelület hiánya 2 0,8

Összes faj 239 -

Az adatok értelmezését nehezíti, hogy ebben az esetben nem világos, hogy a „túllegeltetés” és
a „túllegelés” külön tényezőt jelentenek, vagy ugyanazt szándékozta vele jelezni a szerző
(utóbbi mellett szól, hogy a növényfajokkal kapcsolatos táblázattal ellentétben a két tényező
itt sosem szerepel egymás mellett egy-egy fajnál, ugyanakkor a „túllegelés” gyakran szerepel
alapvetően háziállatok legelésével érintett gyeptípusokon élő fajok neve mellett).
Mindazonáltal ennek az elemzésnek az alapján kiemelkedő azoknak a fajoknak az aránya,
amelyeket a túlzott legeléssel/legeltetéssel járó hatások veszélyeztetnek. A kaszálás esetleges
kedvezőtlen hatásaival érintett fajok aránya ennél jóval alacsonyabb, de így is jelentékeny.
„Alullegeltetés” vagy a „kaszálás hiánya” nem szerepel a veszélyeztető tényezők között, és az
ezzel összefüggésbe hozható néhány, a növényzet záródására, a szabad homokfelület hiányára
vonatkozó tényezők által érintett fajok száma is elenyésző.

2.2.3. Általános összkép a kötet tükrében a legeltetés megítélésével kapcsolatban

Összegzésként megállapítható, hogy az „Irányelvek a füves területek természetvédelmi
szempontú kezeléséhez” kötet (Kelemen 1997) a gyepekkel kapcsolatos gazdálkodási és
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természetvédelmi feladatokat egymás kölcsönhatásában, gyakorlatias szemléletben mutatja
be. A legeltetés és kaszálás kérdése így kiemelt szerepet kap, de megítélésük tekintetében a
kötet egyes fejezetei eltérnek egymástól. Az általános bevezető fejezetrészekben a fő
gyephasznosítási módok korlátait és lehetőségeit kiegyensúlyozottan, párhuzamosan mutatja
be, utalva a mérlegelés szempontjaira, lehetőségeire. Az egyes gyeptípusok esetében azonban
kiütköznek bizonyos ítéletek, preferenciák. A legeltetés kapcsán (a szikes, valamint az
antropogén gyepek kivételével) minden gyeptípus esetében többé vagy kevésbé érzékelhető,
hogy a kérdést a túllegeltetéstől való féltés, a legelés esetleges negatív hatásai felől közelíti
meg a szöveg. Leghatározottabban a sziklagyepek, nedves rétek, löszgyepek, mezofil
kaszálók esetében érezhető, hogy a szerzők „féltik” a legelés hatásaitól ezeket az élőhelyeket,
s – talán emiatt – többnyire a kezelési javaslatok esetében sem térnek ki különösebben a
legeltetés módozataira. Részletesebb legeltetéssel kapcsolatos iránymutatások csak a szikesek,
homoki gyepek, és a löszgyepek kapcsán jelennek meg. Emellett viszont fontos, és többnyire
a pozitív megközelítés irányába ható szempont a legeltetés történeti illetve a hagyományos
hasznosításban betöltött szerepének figyelembe vétele. Azokban a gyeptípusokban is, ahol
általában a legeltetés káros hatásait hangsúlyozzák, a hagyományosan legelőként kezelt
gyepek további ilyen típusú hasznosítását többé-kevésbé elfogadhatónak tekintik. A
kaszálásos hasznosítást bizonyos gyeptípusok esetében egyértelműen előnyben részesítik (üde
rétek, mezofil kaszálók), máshol inkább javasolt (lejtősztyeprétek, löszgyepek), vagy
alárendelt (szikesek, homoki gyepek) szerepben tűnik fel, egyértelműen negatív megítélésben
csupán a sziklagyepek vonatkozásában részesül. A beavatkozás nélküli fenntartás lehetősége a
gyepeknek meglehetősen korlátozott körében merül fel, hol egyértelműbben (sziklagyepek),
hol kisebb-nagyobb megkötésekkel, kérdőjelekkel (bizonyos homoki, szikes, és löszgyepek,
üde láprétek). Végül egy olyan sajátosságáról is szót kell ejtenünk a kötetnek, hogy
alapkoncepciója szerint csak a füves területeket elemzi, azaz a fás, illetve időszakosan vizes
élőhelyek legeltetéssel/kaszálással való kezeléséről nem, vagy csak nagyon érintőlegesen esik
szó. Ez a kötet előre definiált témakörének ismeretében semmiképpen sem értékelhető
szakmai hiányosságként, de bizonyos értelemben rávilágít arra a háttérben megbúvó
konvencióra, amely a természetesen összefüggő, és a hagyományos tájhasználatban is
egységet alkotó élőhelyegyütteseket merev határok (művelési ágak) szerint mesterségesen
elszeparálja. 

Az egyes fajcsoportokra vonatkozó elemzése más szempontból világítja meg a
gyephasznosítás kérdését. A védett növényfajok, illetve az egyenesszárnyúak csoportja
esetében nem csupán az feltűnő, hogy a legeltetést sokkal több fajt érintő veszélyeztető
tényezőnek tekintik a szakemberek, mint a kaszálást, hanem az is, hogy az „alullegeltetés”
mint veszélyforrás egyáltalán nem (illetve csak nagyon áttételesen) jelenik meg. A madárfajok
esetében egészen más a helyzet: a legeltetés/túllegeltetés kevesebb fajt érintő veszélyeztető
tényező, mint a kaszálás; továbbá ennél a fajcsoportnál az alullegeltetés is igen hangsúlyos,
több fajt érintő szempont.

Hogy a kötet által tükrözött kép a legeltetés/kaszálás megítélésében mennyiben érvényes ma,
és mit jelent a gyakorlat számára, azt a további két elemzés alá vont mű elemzésének
összefüggésében fogjuk megtárgyalni.
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2.3. A legeltetés értékelése Haraszthy (2014) alapján

Az uniós csatlakozást követően a hazai természetvédelmi szakma legimpozánsabb és
legátfogóbb kézzelfogható szellemi termékeinek egyike a „Natura 2000 fajok és élőhelyek
Magyarországon” (Haraszthy 2014) című kötet. Az enciklopédikus igényű munka száznál is
több – a gyakorlati állami és civil természetvédelem, a tudományos szféra világát is jól
reprezentáló – szerző illetve lektor alkotása. A kötet megjelölt célja a természetvédelemben
dolgozó szakemberek, a kutatók, oktatók számára átfogó ismereteket nyújtani a hazai Natura
2000 hálózat kijelölésének alapjául szolgáló fajokról és élőhelyekről, törekedve a
természetvédelmi kezelést segítő információk és tapasztalatok közreadására is. A szóban forgó
fajok és élőhelyek bemutatása csaknem teljes. A Magyarországon előforduló mind a 46, az
élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében szereplő élőhelytípus ismertetésre kerül,
fejezetenként az alábbi szempont szerint: az élőhely értelmezése; európai és hazai elterjedés,
dinamika, használattörténet és veszélyeztetettség; a kezelés alapelvei; irodalom. Az
élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletében található, hazánkban előforduló 40 növényfaj
mindegyikét az alábbiak szerint mutatja be a kötet egy-egy fejezet: védelmi kategória;
alaktani jellemzés; ökológiai igény; állománynagyság; előfordulása Európában; elterjedése
Magyarországon; veszélyeztető tényezők; élőhelykezelés, fajvédelem. Az élőhelyvédelmi
irányelv II. mellékletében található, hazánkban előforduló 62 gerinctelen, 5 kétéltű, 2 hüllő,
18 emlős, 27 halfajt ismertető fejezetek felépítése: védelmi kategória; leírás, bemutatás; a faj
ökológiája; elterjedése Európában; elterjedése Magyarországon; állománynagyság;
veszélyeztető tényezők; természetvédelmi kezelés, irodalom. A madárvédelmi irányelv I.
mellékletében szereplő fajok ismertetése az egyes fejezetekben az előbbinek megfelelő,
azonban a hazánkban előforduló összes, az irányelv hatálya alá eső madárfaj közül csak 45-öt
mutat be a kötet. A természetvédelmi kezelés gyakorlati kérdései az egyes fajokat, élőhelyeket
bemutató fejezetekben tehát meglehetősen hangsúlyosak, de még emellett is viszonylag
terjedelmes általános fejezetek szólnak a gyepes, a vizes, illetve az erdei élőhelyek
természetvédelmi szempontú kezeléséről. A legeltetés és kaszálás megítélésének kérdését
tehát az egyes fajokról, az egyes élőhelyekről szóló, valamint az általános élőhelykezelési
fejezetek alapján is elemezhetjük.

2.3.1. Az élőhelytípusokra vonatkozó megállapítások összefoglalása

Az egyes közösségi jelentőségű élőhelytípusok részletes bemutatását megelőző, a
természetvédelmi célú kezelés alapelveit bemutató fejezet gyepes élőhelyekre vonatkozó
része már felütésében hangsúlyozza az egyes élőhelyek tájhasználattal összefüggő
történetiségének fontosságát a kezelési, fenntartási feladatok megítélésében. Ezt érdemes
teljes terjedelmében idézni: „A pannon biogeográfiai régió füves élőhelyeinek kialakulási
ideje európai kitekintésben is nagyon változatos: vannak a jégkortól folyamatos, azaz akár
több tízezer éves gyepjeink (pl. egyes szikesek, homoki és sziklagyepek), és vannak csupán
száz-kétszáz éve kialakultak (pl. egyes ártéri, homoki gyepek). Az idősebb és fiatalabb gyepek
között egyaránt vannak természetes és antropogén eredetűek (pl. irtásrétek, parlagok).
Ráadásul egyazon élőhelyen a kezeléstől függően többféle növénytársulás is kialakulhatott. A
füves élőhelyek fenntartásakor ezekre a fő szempontokra feltétlen figyelemmel kell lennünk.”
(p. 750). A kezelési lehetőségeket négy módját különbözteti meg: 1. beavatkozásmentes
állapot, 2. legeltetés, 3. kaszálás, 4. égetés. Mindezek hatását árnyaltan mutatja be a szöveg,
de a megfogalmazásból egyfajta preferencia is kiérezhető. 
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A beavatkozásmentes állapot esetében igen fontos szemléletbeli jellegzetesség, hogy azt nem
abszolút értelemben, hanem csak bizonyos időkorlátok (évszakoktól néhány évtizedig) között
értelmezi, és hangsúlyozza, hogy annak hatása még a kezelés nélkül fennmaradni képes
gyeptípusok esetében sem okvetlenül jár kedvező természetvédelmi megítélésű hatással. A
vadon élő fajok legelését a beavatkozástól való mentesség fontos, de mai körülmények között
szabályozást igénylő kérdésének tekinti.

A legeltetés bemutatásánál igen beszédes, és nem titkolt preferenciáról tanúskodik a bevezető
mondat: „Megfelelő kivitelezéssel a nagy termetű háziasított növényevők legeltetése révén
lehet elérni a természeteshez legközelebb álló szerkezetű és dinamikájú gyepközösségek
kialakítását, illetve fenntartását. Az ősi eredetű gyepeken mindenképpen a legeltetés előnybe
helyezését javasoljuk.” (p. 751). Az egyes legelő háziállatfajok legelési-legelőhasználati
jellegzetességeinek (pro és kontra) ismertetésekor a fejezet lényegében minden hagyományos
legeltetett faj valamilyen szintű szerepét elismeri a természetvédelmi kezelésben. Ugyanakkor
elvben (bár a fejezet többi részéhez képest nem ellentmondásmentesen) állást foglal a szöveg
a Kárpát-medencében vadon élő ősöket felmutató fajok alkalmazása mellett, az ember révén
megtelepedett fajoknak ehhez képest másodlagos szerepet javasol. „A kezelés eszközéül
lehetőség szerint a Kárpát-medencében őshonos fajokat, illetve fajtáikat alkalmazzuk, mert a
gyepek és életközösségeik az elmúlt évezredekben ezen élőlények hatására formálódtak (pl.
szarvasmarha és lófélék) Ideális esetben több fajt és fajtát is legeltessünk egy kezelési
egységen belül is, ezzel szintén a természetes körülményeket közelíthetjük. Az ember révén
megtelepedett és elterjedtté vált háziasított állatokat (pl. juh,) elsősorban az alullegeltetés
megszüntetésére alkalmazzuk vagy ha célállapot éppen velük érhető el a leggyorsabban és
legkönnyebben.” (p. 751). A legeltetési módok körültekintő ismertetésekor külön kiemelést
kap a „természetvédelmi pásztor” itt megjelenő koncepciója, ami annak felismeréséből
adódik, hogy a megfelelő szaktudású pásztor munkája természetvédelmi megközelítésből
legalább annyira fontos (sőt, egyre fontosabb), mint gazdálkodói oldalról.

A kaszálás megítélése is árnyalt, de érzékelhető a szövegből ennek a kezelési módnak a
legeltetéshez képest korlátozottabb élőhelykört érintő kedvező megítélése: „[…] a kaszálás
„új” fátlan és gyakran fajokban nagyon gazdag közösségeket (jelölő élőhelyeket) alakított ki,
különösen erdőklímájú tájakon. Másodlagos, erdőeredetű gyepeken a kaszálás előnybe
helyezését javasoljuk.” (p. 753). Az egyéb megfogalmazásokban is inkább a kaszálással
kapcsolatos problémák hangsúlyosak (vertikális gyepszerkezet szegényítése, fűavar
csökkenése, tápanyagutánpótlási problémák, gépi kaszálás táji hatásai). 

A kaszáló-legelő váltó használat természetvédelmi szempontból általában (de nem minden
helyzetben) kedvező lehetőségként fogalmazódik meg, de itt is tetten érhető a legeletés
valamelyest előnyösebb megítélése: „Aszályos években a rossz vízellátottságú gyepek
állateltartó-lépessége minimális, míg a hamarabb kiszáradó kaszálók inkább legelőként
használhatók. Nincs helye azonban a váltásnak azokon a legelőkön, ahol a gyep több év alatt
kialakult szintezettségének természetvédelmi jelentősége van” (p. 753). „A sarjúlegeltetés
csökkenti a kaszálás következtében fellépő homogenizációs hatás mértékét, ugyanakkor
túlzott alkalmazása hozzájárulhat a faji diverzitás csökkenéséhez, különösen juhlegelés
esetén.” (p. 754).

A vizes élőhelyek és erdők természetvédelmi szempontú kezeléséről szóló általános fejezetek
a legeltetés és általában az állattartás kérdését nem érintik, csupán a pusztai sekély vizes
élőhelyekkel és ma szántók belvizes foltjaiként megmaradt pionír társulásokkal kapcsolatban
kerül szóba a hagyományos legeltetés természetvédelmi szerepe. 
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Az egyes közösségi jelentőségű élőhelyek leírásai a legeltetés/kaszálás témakörében részben
számszerű elemzésre is alkalmasak. A szövegben több megközelítésben (használattörténet,
dinamika, veszélyeztető tényezők, kezelés) és megfogalmazásban megjelenik a kérdés. A
jelen elemzés céljaiból egyszerűsített kategóriákba soroltuk az egyes élőhelyekkel
kapcsolatban a legeltetés/kaszálás kérdésének megítélését:

1. a legeltetés mint általában javasolt, kívánatos, a társulás fenntartását szolgáló kezelési
mód,

2. a legeltetés mint korlátozásokkal, fenntartásokkal, kísérletképpen javasolt kezelési
mód,

3. a legeltetés mint inkább ellenjavallt, természetvédelmi szempontból nem kívánatos
kezelési mód,

4. a legeltetés megítélése a szöveg alapján ellentmondásos, nem egyértelműen értékelhető

5. a legeltetés a szöveg alapján az élőhely kialakulásában használattörténetében,
formálásában alapvető szerepet játszó tényező,

6. a legeltetés a szöveg alapján az élőhely használattörténetében, formálásában kisebb, de
nem jelentéktelen szerepet játszó tényező,

7. a kaszálás mint javasolt, kívánatos, a társulás fenntartását szolgáló kezelési mód,

8. a kaszálás mint jelentős korlátozásokkal, fenntartásokkal javasolt kezelési mód,

9. a kaszálás mint inkább ellenjavallt, természetvédelmi szempontból kedvezőtlen, vagy
leromlást előidéző kezelési mód,

10. a legeltetés és a kaszálás szövegszerűen nem kerül említésre, de mindenfajta emberi
beavatkozástól való mentesség, „zavartalanság”, „bolygatatlanság” szükséges az
élőhely fenntartásához.

A fenti kategóriákba való besorolás esetében a legeltetésre (1.-4.), illetve a kaszálásra utaló
(7.-9.) utalások alapján legfeljebb egy-egy kategóriába soroltuk a társulásokat; a legeltetésre,
mint történetileg vagy összetétel szempontjából való a kialakulásra való utalást (5-6.), továbbá
a bolygatatlanságra, zavartalanságra való utalást (10.) ettől függetlenül kezeltük. Azaz például
előfordulhatott olyan élőhely, ahol a szerző arra utalt, hogy a legeltetés szerepet játszott az
adott élőhely kialakulásában, de jelenleg a legeltetés kevésbé, a kaszálás viszont ajánlott
kezelési forma. Sajnos, ezen túl is, a leírások tökéletes osztályozást nem tettek lehetővé a
fentiek szerint: Egyrészt mert a közösségi jelentőségű élőhelytípus sokszor többféle, eltérő
kezelést igénylő altípusra osztható. Másrészt a szerzők gyakran utalva a megfelelő
tapasztalatok hiányára, nem foglalnak egyértelműen állást (nyilván ez nem is kérhető számon,
hiszen a kötet célja nem is ez volt). A fenti esetekben lehetőség szerint az élőhelytípus
nagyobb részére vonatkoztatható, illetve a direktebb megfogalmazásokat vesszük alábbi
elemzésünkben alapul.

Az összesítésben a 46 ismertetett közösségi jelentőségű élőhelyből 45-öt vettünk számításba
(a 8310-es kódú „nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok” élőhelytípust teljes
irrelevanciája miatt nem elemeztük). Az alábbi táblázatban az élőhelytípusokat két csoportban
mutatjuk be: az erdei és nem erdei élőhelyeket megkülönböztetve. A vizes élőhelyeknek azért
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nem képeztünk külön csoportot, mert számos közösségi jelentőségű élőhely ilyen alapon nem
besorolható, lévén egyszerre foglal magába vizes és füves élőhelyeket (pl. a 1530* kódú
pannon szikes sztyeppék és mocsarak).

2.3.1. táblázat: Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével összefüggésbe hozható közösségi
jelentőségű élőhelytípusok száma a Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon (Haraszthy
2014) szövegének alapján:

Nem erdei élőhelyek Erdei élőhelyek

1. A legeltetés általában  javasolt,  kedvező 
kezelési mód.

9 0

2. A legeltetés csak korlátozásokkal, 
fenntartásokkal, kísérletképpen javasolt.

9 2

3. A legeltetés inkább ellenjavallt, nem 
kívánatos.

0 0

4. A legeltetés megítélése ellentmondásos, 
nem egyértelműen értékelhető

3 1

5. A legeltetés az élőhelytípus 
használattörténetében alapvető szerepet 
játszott.

5 3

6. A legeltetés az élőhelytípus 
használattörténetében kisebb szerepet 
játszott.

10 5

7. A kaszálás javasolt, kívánatos kezelési 
mód.

7 0

8. A kaszálás korlátozásokkal, 
fenntartásokkal javasolt.

6 0

9. A kaszálás inkább ellenjavallt, nem 
kívánatos.

0 0

10. Legeltetés, kaszálás nem szerepel 
szövegszerűen, de általában az emberi 
beavatkozástól való mentesség javasolt.

8 3

A társulások összes száma a 
kategóriában

32 13

A durva számszerű elemzés alapján is jól látszik, hogy a legeltetésnek a kötet mennyire fontos
szerepet tulajdonít a közösségi jelentőségű élőhelyek kiemelkedő hányadának fenntartásában.
Másrészről pedig egyetlen élőhely leírásánál sem szerepel explicit módon mint általában nem
kívánatos, tiltandó kezelési forma (bár, mint alább látni fogjuk, részbeni korlátozása, illetve
veszélyei több esetben is felmerülnek). Fontos, hogy a legeltetés az erdei élőhelyek
némelyikénél is megjelenik, mint feltételesen alkalmazható kezelési mód (és mint később
látni fogjuk, egyes vizes élőhelyeknél is). Igen figyelemre méltó, hogy az élőhelytípusok több
mint felénél (ez az erdőkre is igaz) említik a szerzők a legeltetés szerepét a jellemző
társulások kialakulásában, használattörténetében (ha nem is mindig pozitív színezetben). A
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kaszálás megítélésében is meglehetősen pozitív hozzáállás figyelhető meg: a nem erdős
élőhelyek egy jelentős részénél fontos kezelési módként kerül említésre, kifejezett tiltása,
általános, teljes körű elutasítása sehol sem fogalmazódik meg (bár a részletek tekintetében
több aggály és ellenjavallat felmerül). Fontos kérdés az általában beavatkozás nélkül való
fenntartás is: ilyen tekintetben óvatosak a kötet szerzői (legalábbis ami a viszonylag
explicitnek tekinthető megfogalmazásokat illeti). Összesen hat extrém termőhelyű sziklai, egy
forráslápi és egy vízi élőhelytípusnál, továbbá 3 erdei élőhelynél tartják általános értelemben
kivitelezhetőnek és kívánatosnak – a külső zavaró tényezők kizárásának feltétele mellett – a
természetvédelmi szempontoknak is megfelelő „beavatkozás nélküli” fenntartást. A többi
élőhelytípus esetében ez az opció legfeljebb csak egyes altípusokra vontakozóan, bizonyos
feltételek fennállása esetén merül fel.

Az alábbiakban több fontosabb közösségi jelentőségű élőhelytípus vonatkozásában
illusztráljuk a legeltetéses használatra vonatkozó jellemző természetvédelmi meglátásokat.

1530 – Pannon szikes sztyeppék és mocsarak – A  legeltetéses használatot igen sok oldalról és
alaposan elemzi a szöveg ebben a vizes élőhelyektől a száraz pusztai típusú gyepekig sokféle
társulást magában foglaló élőhelycsoportban. Érzékelhető a szikesek kezelésével kapcsolatos
széles körű tapasztalat. A szöveg árnyaltan, a legeltetés (és kisebb mértékben a kaszálás)
változatos alkalmazásának híve (helyet látva az összes legelő háziállatfajnak, beleértve a házi
ludat, a sertést és a bivalyt is; továbbá a lokális túl- vagy alullegeltetésnek). A hagyományos,
történeti használatból eredő gyakorlati következtetések is nagy hangsúlyt kapnak, de a
közelmúlt tendenciái is tanulságosak, pl: „Pár évtizede még a szikes gyepgazdálkodás egyik
fő gondja a túllegeltetés okozta kopárosodás volt. Mára országszerte, így a szikeseken is a
visszájára fordult a helyzet, a rohamosan csökkenő legelő állatállomány alulhasznosítást
eredményez.” (p. 763).

6260 – Pannon homoki gyepek – A homoki gyepjeink legnagyobb részét magában foglaló
élőhelycsoport esetében a történeti használatot és annak szerepét illetően határozott módon
fogalmaz a szöveg: „Évszázadokon keresztül – egészen a 20. század elejéig – a homoki
gyepeket nagy százalékban legeltették túl” (p. 819). A homoki gyepekkel kapcsolatos
meglehetősen gazdag tapasztalatokra alapozva a legeltetés ma is kiemelkedő szerepét
árnyaltan mutatja be, függően a fenntartandó gyeptípustól, annak állapotától,
fűprodukciójától, táji környezetétől, kiemelten figyelemmel a túllegeltetés veszélyére. A
nyíltabb típusú homoki gyepek esetében jelentős arányban lehetőséget lát a kezelés,
beavatkozás nélküli fenntartásra. A kaszálás lehetősége csak a zártabb típusú homokgyepek
esetén kerül említésre, de inkább korlátozó értelemben: „A zárt homoki gyepek kaszálását
kerülni kell – például a zsombékoló szerkezet fenntartása érdekében –, amely alól kivételt
képezhet egy-egy kiemelt faj – például a mocsári kardvirág ( Gladiolus palustris) – védelme,
vagy az özönnövények egyedi kezelésből kimaradt foltok levágása.” (p. 821).

2340 – Pannon kilúgozódott dűnék – Száraz homokgyepjeinknek ezzel a kisebbik
csoportjával kapcsolatban igen hangsúlyos a legeltetés történeti, és a fenntartásban szükséges
szerepe: „Termőhelyeinek potenciális vegetációját a homoki tölgyesek vagy cseres-tölgyesek
jelentik, melyek a múltbeli fakitermelés során váltak nyílttá, az ezüstperjés gyepek
legnagyobb állományai az így létrejött gyepek erőteljes legeltetése során alakultak ki.” (p.
768). „Az állományok fenntartása alacsony intenzitású szarvasmarha- vagy juhlegeltetéssel
lehetséges” (p. 769).

6250 – Síksági pannon löszgyepek – A löszgyepek ismertetésekor a legeltetés központi
szerepet kap; hiánya mint aktuális probléma merül fel, és a kezelésben is első sorban kerül
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említésre: „A mai állományok 40%-át veszélyezteti a legeltetés vagy kaszálás felhagyását
követő cserjésedés” (p. 813). „Az alföldi lösztáblák sztyeprétjei, illetve a dombvidéki és
hegylábi löszgyepek fennmaradásának feltétele a megfelelő állatlétszámmal történő kíméletes
legeltetés és a legelő karbantartása.” (p. 815). A kaszálás csupán mint másodlagos jelentőségű,
legeltetésnek alárendelt beavatkozás merül fel: „A kaszálás a dúsfüvű löszgyepek esetén
megfelelő kezelés lehet, de esetenként legeltetésnek kell felváltania.” (p. 815). Mindemellett a
szöveg nem hagyja említés nélkül a túllegeltetés (történeti és potenciális) negatív hatását,
illetve a kezelés nélküli fenntartás lehetőségét, de utóbbit csupán korlátozott szituációra
(löszfalvegetáció) vonatkoztatva. 

6190 – Pannon sziklagyepek ( Stipo-Festucetalia pallentis ) A hazai sziklagyepeket magában
foglaló élőhelytípus leírása esetében a korábbi természetvédelmi szemlélethez képest komoly
változást jelent, hogy a legeltetéses illetve kaszálásos kezelésnek történeti jelentőségére is
rámutat, és a természetvédelmi kezelésben való alkalmazhatóságukat sem zárja ki: „A zártabb
gyepszőnyegű, kevésbé sziklás, illetve mélyebb talajon előforduló sziklagyepeket a lakosság
régóta hasznosítja. A kíméletes legeltetés, az időszakos kaszálás állományaikat nem
károsította, sőt, az alárendelt fajok életfeltételeinek javításával […] állapotukat kedvezőbbé
tette.” (p. 797). „A sziklagyepek számára olyan kezelés megfelelő, amely segíti a fajkészlet és
az említett természetes vegetációdinamikai folyamatok fenntartását. Ez a legtöbb állomány
esetében a zavartalanság biztosítását jelenti. Mindazonáltal megfigyelések és kísérletek
bizonyítják, hogy a zártabb állományokban a kíméletes legeltetés, esetleg kaszálás, amely
nem jár a kőzettörmelék és váztalaj számottevő megsértésével, jó hatással van a sziklagyepek
gazdagságára.” (p. 798).

6240  – Szubpannon sztyeppek – A lejtősztyepeket és sziklafüves lejtőket magában foglaló
élőhelytípus esetében ősi, jellemző, használatként mutatja be a legeltetést a szöveg, amely
megfelelő mértékben végezve természetvédelmi szempontból kedvező hatású: „A megfelelő
mértékű legeltetés nem károsítja a sztyepréteket, ellenkezőleg, a fűfajok kismértékű
visszaszorítása és az avarképződés gátlása révén elősegíti az alárendelt, színező elemként
megjelenő kétszikű fajcsoportok terjedését.” (p. 808).

6210 – Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik – A
lombos erdők és erdőssztyepzóna alapvetően erdőirtás-eredetű félszáraz gyepjeinek
kialakulásában és fenntartásában a legalább a bronzkorig visszavezethető emberi használat
(legeltetés, kaszálás) kulcsszerepét hangsúlyozza a szöveg. Ezzel összhangban jelenleg is
ezeket a kezelési módokat javasolja: „A kaszálás és legeltetés tehát kulcsfontosságú e
fajgazdag, félszáraz gyepek megőrzésében” (p. 802).

40A0 – Szubkontinentális peri-pannon cserjések – A többnyire száraz gyepekkel és erdőkkel
dinamikai kapcsolatban levő sziklai- és sztyepcserjések leírása kiemeli ennek a
fragmentálisan fennmaradt élőhelytípusnak a reliktum jellegét. A legeltetés a szövegben mind
pozitív, mind negatív értelemben megjelenik: „Állományaik a gyepek égetése vagy
túllegel(tet)és következtében erősen sérülhetnek.” Majd: „A mezsgyéken fennmaradt, gyakran
törpemandulás vagy parlagi rózsás állományokat a hagyományos legeltetés és kaszálás
elmaradása, a felnövő magas termetű cserjék (pl. kökény), illetve a terjedő özönnövények
veszélyeztetik.” (p. 790). A természetvédelmi kezelési lehetőségeknél a legeltetés nem kerül
említésre, bár negatívabb megítélésre utalhat, hogy a taposás (emberi, állati), valamint a
vadrágás mint kiküszöbölendő tényezők kerülnek felsorolásra.

4030 – Európai száraz fenyérek – Az – egyébként atlantikus és boreális reliktumfajnak tartott
élőlényeknek otthont adó – élőhelytípust a szöveg egyértelműen korábbi emberi (túl)használat
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eredményeként létrejött társulásnak tartja: „A fenyérek szinte teljes elterjedési területükön
[…] különböző erdőtársulások túlhasználata és legeltetése következtében, degradációs
folyamatok révén jöttek létre.” (p. 787). A korábbi gazdálkodási módok átalakulása miatt
nagyrészt természetes erdősödési folyamatok révén gyorsan eltűnő életközösség
fenntartásában a legeltetésnek jelentős szerepet tulajdonít, de ezzel kapcsolatban megjelennek
a természetvédelmi célok belső ellentmondásai:  „A bátor beavatkozásokat, pl. a legeltetést,
netán a szántó-legelő-erdő váltógazdaság felélesztését azonban megnehezíti, hogy számos
védett növény- és állatfajra is tekintettel kell lenni.” (p. 788).

6230 – Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidékeken és a kontinentális
európai területek domb- és hegyvidékein – Az élőhelytípus esetében a fenyérekéhez hasonló a
legeltetés szerepe és megítélése, azaz egyfajta túlhasználat révén jöttek létre, és
fennmaradásuk is további legeltetéses vagy kaszálásos használattól függ: „A szőrfűgyepek
Magyarországon egyértelműen gazdálkodástörténeti reliktumok, amelyek a tápanyagszegény
talajú gyepek legeltetésének vagy kaszálásának felhagyását követően az eltűnés végső
fázisában vannak.” (p. 805)

6510 – Sík- és dombvidéki kaszálórétek ( Alopecurus pratensis , Sanguisorba officinalis ) – A
magas füvű kaszálóréteket magában foglaló, alapvetően erdőirtás-eredetűként jellemzett
élőhelytípus esetében a szöveg egyértelműen a kaszálásos használat javára foglal állást: „Az
élőhelyek jellegének megfelelően a kezelés a rendszeres kaszáláson alapul, ennek hiányában a
szukcessziós folyamatok rövidtávon a cserjésedés és erdősödés irányába indulnak el. […]
Szükség esetén a legeltetés is megoldás lehet, de értékesebb fajkészletű réteken ez kerülendő,
mert általában a társulás elszegényedéséhez vezet.” (p. 841).

6520 – Hegyi kaszálórétek – A hegyvidékre jellemző verescsenkeszes réteket és sovány
gyepeket magában foglaló élőhelytípust a szöveg egyértelműen erdőirtás-eredetűként
jellemzi, és bizonyos típusaik kialakulásában a legeltetés, másokéban a kaszálás történeti
jelentőségét emeli ki. Jelenlegi természetvédelmi szempontú kezelésükhöz ugyanakkor inkább
a kaszálást tartja kedvezőbbnek: „Az élőhelyek jellegének megfelelően a kezelés a rendszeres
kaszálásra alapulhat, ennek hiányában a szukcessziós folyamatok néhány éven belül a
cserjésedés és erdősödés irányába indulnak el. […] Szükség esetén a legeltetés is megoldás
lehet, de értékesebb fajkészletű réteken ez kerülendő, mert általában a társulás fajokban
történő elszegényedéséhez vezet.” (p. 844).

5130 – Boróka ( Juniperus communis) formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben –
A meglehetősen különböző gyep-cserjés mozaik élőhelyeket magában foglaló közösségi
jelentőségű élőhelytípus történeti kialakulását és kívánatos kezelését is a legeltetéssel
kapcsolja össze a leírás: „Az optimális kezelést a szakaszos, extenzív legeltetés jelenti, a
szárazgyepeknek megfelelően juhval, esetleg kecskével vagy szarvasmarhával” (p. 794).
Ugyanakkor a túllegeltetés veszélyei is szóba kerülnek, illetve az a kedvezőtlen jelenség is,
hogy a legelőként használt állományokban mezőgazdasági támogatások érdekében az élőhely
fontos alkotóit, a cserjés csoportokat gyakran kivágják.

6410 – Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon – Az
élőhelytípus legeltetéses és kaszálásos használatát igen sok oldalról, részletesen tárgyalja a
szöveg. A kétféle gyephasználat közül általános értelemben egyiket sem helyezi előtérbe,
korlátaikat és lehetőségeiket kiegyensúlyozottan mutatja be, mint természetvédelmi
szempontból a kezelési célnak és eszközöknek megfelelően mérlegelhető opciókat (vö. p.
824-829).
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6440 – Folyóvölgyek Cnidion dubii társuláshoz tartozó mocsárrétjei – Az üde-nedves (de nem
szikes vagy tőzeges talajú) termőhelyek magas füvű gyepjeit magában foglaló
élőhelytípusokat is nagyrészt erdőirtás-eredetűként jellemzi a leírás. Mind történeti, mind
természetvédelmi kezelési oldalról általános értelemben egyenrangúnak értékeli kaszálásos és
legeltetéses használatot: „A mocsárrétek fennmaradását a kaszálás és legeltetés egyaránt
szolgálhatja.” (p. 836). A szöveg a két kezelési mód korlátait és lehetőségeit
kiegyensúlyozottan mutatja be, mint természetvédelmi szempontból a kezelési célnak, és
eszközöknek, a termőhely jellegének, a helyi gazdálkodási hagyományoknak megfelelően
mérlegelhető opciókat. Figyelemre méltó, hogy a legelőjavítás, fűhozamnövelés céljából
végzett kíméletes szerves trágyázást és a gyepszellőztetést is a mocsárréteken fiolyó
gazdálkodás hagyományai körébe sorolható, ám inkább biodiverzitás-csökkenéssel járó
eljárásként értelmezi.

7230 – Mészkedvelő üde láp- és sásrétek – A különböző lápréti társulások jelenlegi formában
ismert fennmaradásában a leírás jelentős szerepet tulajdonít az emberi használatnak, ám
kiemeli, hogy ez az élőhely mindig csak szükségtakarmányt nyújtó rétnek vagy silány
legelőnek minősült. Ugyanakkor ha ez a fajta használat megszakad, a láprétek hajlamosak
lápcserjéssé vagy nádassá alakulni (vö. p. 857). A kezelés módjára érzékeny élőhely esetében
a természetvédelmi célú legeltetést és a kaszálást is csak megfelelő körültekintéssel, az
élőhely aktuális állapotára tekintettel javasolja a szöveg (vö. p. 858).

3160 – Természetes disztróf tavak és tavacskák – Ebben az esetben egy alapvetően vízi
élőhelycsoportról van szó, azonban a legeltetés szerepe egyes altípusoknál, bizonyos
szituációkban felmerül mind történeti, mind dinamikai, mind kezelési oldalról: „A
zsombéksásos semlyékek kezelésére alkalmas lehet a kismértékű legeltetés, egyrészt a part
menti vegetáció szukcessziójának megakadályozására, másrészt a zsombékosok
»felnyitására«. Feltételezhető, hogy a legeltetésnek korábban is volt szerepe a nagy
kiterjedésű zsombékos semlyékek kialakításában, ezek kezelés nélkül napjainkban gyakran
magassásosokká alakulnak át, illetve záródnak, elavarosodnak, fajszegénnyé válnak” (p. 779).

91H0 – Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens -szel – Ennek az erdőtípusnak az
esetében a leírás kifejezetten hangsúlyozza a legeltetéses használat történeti formáló szerepét:
„Az évszázadokon keresztül folytatott erdei legeltetés miatt a záródottabb molyhos tölgyesek
felnyíltak […] Kopárosodásra hajlamos termőhelyeken hatalmas területeken alakultak ki
másodlagos, bokorerdő jellegű virágos kőrises, - molyhos tölgyes állományok. Ezek ma már
mind véderdők, s a legeltetés megszűnésével megindult a fokozatos visszaerdősülésük” (p.
899). Ugyanakkor a kezelési javaslatok körében a legeltetés újbóli alkalmazása már nem
jelenik meg, sőt: általában a beavatkozás nélküli fenntartást tartja kívánatosnak a szöveg. 

91I0 – Kontinentális erdőssztyep-tölgyesek – A rendkívül veszélyeztetett és nagy
természetvédelmi értéket képviselő erdőssztyep-erdők esetében a leírás a legeltetés történeti
jelentőségét és kezelési szerepét is határozottan hangsúlyozza, megemlítve a
természetvédelmi nézőpont megváltozását: „Az erdőssztyepp-erdőket – hasonlóan a hazai
erdők többségéhez – egykoron szinte kivétel nélkül legeltették. […] Bár néhány évtizede még
degradáló tényezőként tekintettünk a szomszédos legelők felőli belegelésre, ma már tudjuk,
hogy az alullegeltetés szintén fontos veszélyforrás” (p. 907). „Javasoljuk a szarvasmarhával,
lóval, juhokkal, a cserjésedő foltokon kecskével történő legeltetés kipróbálását, folyamatos
ellenőrzés, illetve előre meghatározott keretek között. Egy ilyen beavatkozástól
természetvédelmi szempontból több haszon, mint kár várható.” (p. 909).
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91N0 – Pannon homoki borókás-nyárasok ( Junipero-Populetum albae ) – A homoki ligetes
borókás-nyáras erdők, erdő-gyep mozaikok történelmi formálódását a leírás nagyrészt a
legeltető tájhasználat változásaival köti össze. A kiterjedt tájhasználat a korábbi
évszázadokban visszaszorította, majd a legeltetés háttérbe szorulásával újra regenerálódhatott.
Természetvédelmi kezelési, fenntartási oldalról a legeltetés szerepét pozitív és negatív oldalról
is bemutatja. Problémát jelent egyik oldalról, hogy a legeltetéses használat az agrártámogatási
rendszer ellentmondásai miatt újra az élőhelyet meghatározó fás növényzet eltávolításához
vezet. Ugyanakkor a legeltetett állományok speciális természeti értékekben (pl. orchideák)
gazdagabbak lehetnek. Felmerül – amennyiben özönnövények inváziójának veszélye nem áll
fenn – a beavatkozás nélküli fenntartás lehetősége is: „A természetközeli állapotú állományai
nem igényelnek beavatkozást.” (p. 925). 

2.3.2. A fajok szerinti megállapítások összefoglalása:

A közösségi jelentőségű növényfajok közül a 34 edényes növényfajjal kapcsolatban vettük
elemzés alá a legeltetést/kaszálást érintő megfogalmazásokat.

2.3.2. táblázat: Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével kapcsolatos megfogalmazások értelmezése
34 közösségi jelentőségű edényes növényfaj leírásában Haraszthy (2014) alapján:

Érintett
fajok száma

Érintett
fajok %-a

A legeltetés fontos, általános értelemben javasolt 
kezelési forma.

5 14,7

A legeltetés csak korlátozott értelemben, vagy 
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

10 29,4

A legeltetés általában ellenjavallt, nem kívánatos, 
inkább veszélyeztető kezelési forma.

3 8,8

A legeltetés megítélése ellentmondásos, vagy nem 
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

3 8,8

A kaszálás fontos, általános értelemben javasolt 
kezelési forma.

2 5,9

A kaszálás csak korlátozott értelemben, vagy 
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

7 20,6

A kaszálás általában ellenjavallt, nem kívánatos, 
inkább veszélyeztető kezelési forma.

0 0

A kaszálás megítélése ellentmondásos, vagy nem 
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

0 0

Sem kaszálással, sem legeltetéssel összefüggő, 
értékelhető megfogalmazás nem szerepel.

10 29,4

Összes faj 34 -
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A számszerű elemzés azt mutatja, hogy a legeltetésnek, mint természetvédelmi kezelésnek a
közösségi jelentőségű növényfajok jelentős részénél számottevő szerepet tulajdonítanak a
szerzők, bár gyakran fenntartásokkal, korlátozásokkal. Mint alapvetően nemkívánatos
beavatkozás, aránylag kevés (3) faj esetében jelenik meg. Utóbbiak közül is egyik esetben –
lumnitzer szegfű ( Dianthus plumarius  subsp. lumnitzeri) – szóba kerülnek ezzel kapcsolatos
kétségek: „Termőhelyei általában természetvédelmi kezelést nem igényelnek, legeltetésük
kerülendő, bár ennek hatása nem egyoldalú: Nagyvázsony közelében egy birkalegelőn a
legelés hatására a faj terjedését figyelték meg.” (p. 36). A kaszálás jelentős számú fajnál
jelenik meg természetvédelmi szempontból releváns kezelési lehetőségként, de a korlátok,
fenntartások is gyakran megfogalmazást kapnak. Meglehetősen sok faj esetében egyáltalán
nem olvasható a kaszálásra, legeltetésre vonatkozó értékelhető megállapítás (ennek részben
élőhelyi oka – vízi, erdei fajok – van, de nem minden esetben), néhány alkalommal pedig – a
pozitív vagy negatív megítélés szempontjából – nem egyértelmű utalásokat tartalmazott a
szöveg.

A közösségi jelentőségű madárfajok közül 45 faj feldolgozása szerepel a kötetben.
Mindegyikük esetében értékeltük a legeltetést/kaszálást érintő megfogalmazásokat.

2.3.3. táblázat: Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével kapcsolatos megfogalmazások értelmezése
45 közösségi jelentőségű madárfaj leírásában Haraszthy (2014) alapján:

Érintett
fajok száma

Érintett
fajok %-a

A legeltetés fontos, általános értelemben javasolt 
kezelési forma.

9 20,0

A legeltetés csak korlátozott értelemben, vagy 
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

3 6,7

A legeltetés általában ellenjavallt, nem kívánatos, 
inkább veszélyeztető kezelési forma.

2 4,4

A legeltetés megítélése ellentmondásos, vagy nem 
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

1 2,2

A kaszálás fontos, általános értelemben javasolt 
kezelési forma.

3 6,7

A kaszálás csak korlátozott értelemben, vagy 
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

4 8,9

A kaszálás általában ellenjavallt, nem kívánatos, 
inkább veszélyeztető kezelési forma.

1 2,2

A kaszálás megítélése ellentmondásos, vagy nem 
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

0 0

Sem kaszálással, sem legeltetéssel összefüggő, 
értékelhető megfogalmazás nem szerepel.

27 60,0

Összes faj 45 -
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A madárfajok esetében a leginkább feltűnő azoknak a fajoknak a nagy száma, ahol nincs
értékelhető említés legeltetéssel, kaszálással kapcsolatban (60%). Ez többnyire élőhelyi
sajátosságokkal magyarázható (pl. nádasokhoz, erdőkhöz kötődő fajok), de például a túzok
(Otis tarda ) vagy a parlagi sas ( Aquila heliaca ) esetében bizonyára a szerzők egyéb
kérdésekre koncentráló koncepciója miatt maradt ki ez a fontos szempont. A legeltetés ezzel
együtt a fajok több mint negyedénél a természetvédelmi szempontból kívánatos vagy
elfogadható kezelési módként fogalmazódik meg. Az a két eset, ahol a legeltetés mint az adott
faj lokális visszaszorulásához vezető tényező kerül említésre, a hortobágyi legelőtó-
helyreállítás (amikor természetvédelmi célból, más fajok élőhelyének megteremtése céljából
az elnádasodott sziki mocsári élőhelyeket legeltetéssel nyílt szikes vízállásokká alakítják)
lehetőségével függ össze (vö. p. 505., p. 508). A kaszálásos használatot valamelyest kevesebb
faj esetében említik a kedvező vagy korlátozottan elfogadható kezelési lehetőségek között.

A madarakon kívül közösségi jelentőségű gerinces fajaink (körszájúak, halak, kétéltűek,
hüllők, emlősök) közül további 52 feldolgozása szerepel a kötetben. Jelen elemzésünkben
élőhelyi sajátosságaik miatt eltekintettünk a körszájúak, a halak, valamint a denevérfélék
fajait feldolgozó fejezetek értékelésétől, így összesen 15 faj esetében értékeltük a
legeltetést/kaszálást érintő megfogalmazásokat.

2.3.4. táblázat: Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével kapcsolatos megfogalmazások értelmezése
15 közösségi jelentőségű gerinces állatfaj leírásában Haraszthy (2014) alapján:

Érintett
fajok száma

Érintett
fajok %-a

A legeltetés fontos, általános értelemben javasolt 
kezelési forma.

3 20,0

A legeltetés csak korlátozott értelemben, vagy 
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

1 6,7

A legeltetés általában ellenjavallt, nem kívánatos, 
inkább veszélyeztető kezelési forma.

0 0

A legeltetés megítélése ellentmondásos, vagy nem 
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

0 0

A kaszálás fontos, általános értelemben javasolt 
kezelési forma.

0 0

A kaszálás csak korlátozott értelemben, vagy 
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

1 6,7

A kaszálás általában ellenjavallt, nem kívánatos, 
inkább veszélyeztető kezelési forma.

3 20,0

A kaszálás megítélése ellentmondásos, vagy nem 
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

0 0

Sem kaszálással, sem legeltetéssel összefüggő, 
értékelhető megfogalmazás nem szerepel.

10 60,0

Összes faj 15 -
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Az elemzett gerinces fajcsoport esetében is legnagyobb azok aránya (60%), amelyek esetében
a legeltetés/kaszálás nem jelenik meg a szövegben releváns kezelési lehetőségként. Ennek fő
oka az élőhelyi sajátosságokban kereshető (erdei, vízi fajok). A legeltetés a fajok kevesebb
mint harmadánál szerepel a kívánatos vagy korlátok között elfogadható kezelési módként. A
kaszálás ellenben inkább mint veszélyeztető, nemkívánatos beavatkozás (3 faj), és csupán egy
esetben (az ürge leírásánál) utalnak rá, mint korlátozottan alkalmazható természetvédelmi
kezelésre. 

A közösségi jelentőségű gerinctelen állatfajok közül 62 faj feldolgozása szerepel a kötetben.
Mindegyikük esetében értékeltük a legeltetést/kaszálást érintő megfogalmazásokat.

2.3.5. táblázat: Az egyes legeltetés/kaszálás kérdéskörével kapcsolatos megfogalmazások értelmezése
62 közösségi jelentőségű gerinctelen állatfaj leírásában Haraszthy (2014) alapján:

Érintett
fajok száma

Érintett
fajok %-a

A legeltetés fontos, általános értelemben javasolt
kezelési forma.

5 8,1

A legeltetés csak korlátozott értelemben, vagy
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

10 16,1

A legeltetés általában ellenjavallt, nem kívánatos,
inkább veszélyeztető kezelési forma.

8 12,9

A legeltetés megítélése ellentmondásos, vagy nem
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

3 4,8

A kaszálás fontos, általános értelemben javasolt
kezelési forma.

3 4,8

A kaszálás csak korlátozott értelemben, vagy
fenntartásokkal javasolt kezelési forma.

18 29,0

A kaszálás általában ellenjavallt, nem kívánatos,
inkább veszélyeztető kezelési forma.

5 8,1

A kaszálás megítélése ellentmondásos, vagy nem
egyértelműen megítélhető a leírtak alapján.

1 1,6

Sem kaszálással, sem legeltetéssel összefüggő,
értékelhető megfogalmazás nem szerepel.

26 41,9

Összes faj 62 -

A gerinctelen közösségű jelentőségű állatfajaink esetében is igen jelentős azok aránya, ahol –
alapvetően élőhelyi sajátosságaik (erdei, vízi, barlang) miatt – nem kerül említésre a legeltetés
vagy kaszálás. Ahol igen, ott leginkább a kaszálást említik (többnyire fontos korlátozásokkal)
elfogadható kezelési formaként. A legeltetést kevesebb, de nem jelentéktelen számú faj
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szempontjából említi a kötet a kívánatos vagy korlátozásokkal elfogadható kezelési módok
között. Hasonlóképpen valamivel több faj esetében szerepel a legeltetés mint inkább nem
kívánatos, veszélyeztető, mint a kaszálás.

2.3.3. Általános összkép a kötet tükrében a legeltetés megítélésével kapcsolatban

A Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon (Haraszthy 2014) kötet bizonyára a
közeljövő természetvédelmi szemléletét jelentős mértékben meghatározó munkája, ezért az
általa közvetített kép a legeltetéssel kapcsolatban aktuális jelentőséggel bír. Ez a kép, mint az
az előzőekben bemutatott számszerű és szövegalapú elemzés mutatta, alapvonásaiban pozitív.
A legeltetést mint közösségi jelentőségű természetközeli élőhelyeink egy jelentős részét
(főként, de nem kizárólag a gyepeket) történetileg is meghatározó, fenntartó, természeti
gazdagságukhoz megfelelő alkalmazás esetén hozzáadó kezelési formát mutatja be. A
legeltetéssel járó potenciális problémák is említésre kerülnek, de ezeket nem a gazdálkodási
mód feltétlen velejáróiként láttatja a kötet, hanem a nem megfelelően (túl intenzíven,
körültekintés nélkül) végzett legeltetés hatásaként.  Ez a megközelítés bizonyos értelemben a
kaszálásos használat bemutatására is igaz, de jól érzékelhetően az élőhelytípusok többségénél
a legeltetéshez képest kevésbé pozitív megítéléssel. Általában tehát az emberi „hagyományos”
használati módok bizonyos formáit a szerzők többsége fontos, az élőhelyek természetvédelmi
szempontból elvárt karakterét, biológiai sokféleségét nagy mértékben meghatározó, fenntartó
tényezőnek tekinti. A beavatkozás nélküli fenntartás lehetősége az élőhelyeknek csak nagyon
szűk szeleténél merül fel. Számos élőhelytípus esetében részletes, de nem receptszerűen
leegyszerűsített iránymutatások olvashatók a legeltetés, kaszálás módjaira, vagy éppen ezek
kombinációjára vonatkozóan. Másutt viszont a kezelési tapasztalatok hiányára hivatkozva a
további vizsgálatokra, olykor ma radikálisnak tűnő beavatkozásokra (pl. erdei legeltetés,
erdőváltó gazdálkodás) hívják fel a figyelmet.

A fajokra vonatkozó fejezetekből kissé óvatosabb kép rajzolódik ki. A legeltetés itt is
meglehetősen sok esetben kedvező vagy elfogadható kezelési formaként kerül említésre, de
több a kezelési formára vonatkozó korlátozó, a lehetőségeket árnyaló megfogalmazás. A
kaszálásos használat esetében is egészen hasonló a helyzet. Ennek nyilván az lehet az egyik
oka, hogy egyes fajok esetében sokkal egyszerűbben megállapíthatók azok a határfeltételek,
amelyek között egy kezelés mód optimális, és amelyeken túl viszont káros lehet. Ritka,
érzékeny, szűk ökológiai tartományban életképes fajok esetében ennek különös jelentősége
van. Emiatt ritkábban fogalmaznak meg egyértelmű pozitív vagy negatív megítélést a szerzők
akár a legeltetéssel, akár a kaszálással kapcsolatban. Az egyes fajcsoportok esetében nagy
variációt mutat, hogy mely kezelési mód inkább ajánlott, illetve melyik kevésbé. Az
élőhelyekre vonatkozó fejezetekkel ellentétben itt nem rajzolódik ki a legeltetésnek a
kaszáláshoz képest általános pozitívabb megítélése.
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2.4. A legeltetés természetvédelmi megítélésének változása a három mű tükrében

A három összehasonlított mű meglehetősen rövid időszakon belül született: két évtized sem
telt el megjelenésük között. Ráadásul a szerzői gárda között is vannak átfedések. Mindennek
ellenére jelentős különbségeket mutathattunk be közöttük a legeltetés megítélésében. az
alábbiakban ezeknek a különbségeknek a fő irányait, illetve lehetséges okait mutatjuk be.

Szükséges először kitérni az összehasonlítás korlátaira. A három mű más és más koncepció
alapján, más célból, részben más olvasóközönségnek született. Tárgyalásuk rendje, az általuk
használt kategóriarendszer, megközelítés, a fő hangsúlyok sokban különböznek. Ha
kiemelünk ebből egy szempontot – mint jelen esetben a legeltetést – nem fogunk direkt
módon, egyszerű logikai vagy statisztikai művelettel összehasonlítható válaszokat kapni. A
különbségek és hasonlóságok ezért egyrészt (különösen a részletek szintjén) meglehetősen
szubjektíven és leginkább általános szinten ragadhatók meg. Az összehasonlítás annyiban
mégis robusztus, és a természetvédelem egész szemléletére jellemző változást képes
bemutatni, amennyiben mindhárom mű nagy számú szakember  együttműködésével került
megírásra, azaz nem egy vagy néhány személy esetleges véleményén alapul.

A jelentősebb különbségek, tendenciák a „korábbi” (Kelemen 1997, Borhidi-Sánta 1999) és
az” újabb” (Haraszthy 2014) álláspontot közvetítő művek között a legeltetést érintően:

 Az újabb álláspont a jelenleg természetvédelmi szempontból értékesnek tartott
életközösségek összetételében, megjelenésében nagyon fontosnak és hangsúlyosnak
tartja a történeti, hagyományos emberi használat szerepét; legalább olyan fontosnak
mint a természetes biogeográfiai folyamatokat, ökológiai kölcsönhatásokat. Füves
élőhelyeink, de nagyon sok fás és vizes élőhely esetén az egyik ilyen kulcsfontosságú
emberi formáló használat a legeltetés. A természeti értékek fenntartási módjaiban ezért
a jelenlegi szemlélet nagyon sokat hivatkozik az úgynevezett hagyományos
használatra (így például a legelőgazdálkodás módozataira). Ez a fajta hivatkozás
többnyire pozitív megközelítésű a hagyományos extenzív tájhasználatot illetően, de
nem teljesen kritikátlan. A korábbi művekben ez a történeti megközelítés ugyan nem
hiányzott, de lényegesen kevésbé volt hangsúlyos.

 Az előző pontból részben következően a beavatkozástól mentes fenntartás lehetősége
a mai szemléletben jóval korlátozottabb, különösen a fátlan élőhelyekre, ezen belül a
gyepekre vonatkozóan. A korábban igen konzervatívnak, emberi hatás nélkül
fenntarthatónak ítélt számos életközösség (pl. sziklagyepek, lápi, lápréti társulások)
esetében is úgy tűnik a mai szemlélet alapján, hogy az emberi (pl. extenzív
legeltetéses) élőhelyhasználat csakúgy, mint a múltban, a jövőben is releváns tényező
lehet.

 A legeltetés szerepét, különösen a füves élőhelyek tekintetében a jelenlegi szemlélet
általános értelemben jóval pozitívabban ítéli meg, mint ami korábbi művekből
kiolvasható. A legeltetés (kivált annak hagyományos extenzív módja a korszerű
természetvédelmi szakmai ismeretekkel kiegészítve) a kívánatos biológiai sokféleség
és élőhelyi állapot fenntartásának alapvető eszköze ebben a megközelítésben. A
korábbi szemléletben a legeltetés inkább tűnt fel problémaforrásnak, kevésbé alkalmas
természetvédelmi megoldásnak. Ezzel egyidejűleg a kaszálás megítélése mára
valamelyest romlott, természetvédelmi célú alkalmazhatóságát az élőhelyek szűkebb
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részén tartja ideálisnak a mai szemlélet, mint a korábbi. Ez a változás különösen jól
kézzelfogható a sziklagyepek, lejtősztyeprétek, félszáraz és hegyi rétek, mocsárrétek,
láprétek esetén, ahol korábban a legeltetést inkább elutasító álláspont helyébe azt
elfogadó, vagy éppen előtérbe helyező megítélés lépett.

 Az újabb szemlélet alapján olyan élőhelyeken is hangsúlyosabban felmerül a legeltetés
szerepe (nem csak történeti, hanem ma aktuális természetvédelmi kezelési értelemben
is), amelyeket manapság nem tekintünk legelőnek. Azaz több erdei, vagy vizes élőhely
vonatkozásában is, amelyeknél a történeti-hagyományos legeltetéses használat jelentős
volt (erdei legeltetés, legelőtavak), de már hosszú ideje lényegében megszűnt.

 Mind az életközösségek, mind a fajok védelme tekintetében a korábbi inkább
„konzervációs” szemlélet mára „dinamikusabb” lett. Azaz a veszélyeztető tényezőkre,
azok kiküszöbölésére, egyfajta kedvező állapot konzerválására összpontosító álláspont
helyett a mai leírásokban egyre több a kezelési alternatíva megjelenítése, amelyekre a
faj/társulás különbözőképpen reagálhat. Így ugyanaz a faktor különböző erősségben,
időzítésben, megjelenési formában veszélyeztető tényező és természetvédelmileg
üdvös beavatkozás is lehet. A legeltetés/kaszálás/be nem avatkozás megítélése is
ezáltal árnyaltabbá vált: egymást nem kizáró, de minőségileg más eredményt nyújtani
képes alternatívaként jelennek meg. Természetesen mind a két szemlélet megtalálható
a korábbi és újabb szakirodalomban is, de a dinamikusabb megközelítés mostanra
általánosabb érvényűnek mutatkozik.

Mely okok vezethettek ehhez a szemléletbeli változáshoz? Alapvetően hat – egymással
sokban összefüggő – tényezőt látunk ebben lényegesnek.

 A természetvédelemmel összefüggő ökológia, társadalmi és földtudományok jelentős
új eredményei, a különböző tudományterületek összekapcsolódása számos új
szempontot adott a legeltetés megítéléséhez. Ezek közül az egyik legfontosabb a
tájtörténeti-tájhasználattörténeti kutatások fellendülése, az ezzel kapcsolatos tudás
bővülése és közkinccsé válása. Nagyon sokban ennek köszönhető, hogy ma nagyra
becsült természeti értékeink formálódásában felismertük a hagyományos emberi
használat korábban kissé alábecsült szerepét. A legeltetés évszázados-évezredes, a
Kárpát-medence minden részét érintő hagyománya részben ezért kapott pozitívabb
színezetet. Számos társulás, élőhely, vagy konkrét védett terület esetében derült fény
arra, hogy természeti értékei nagyban köszönhetők a legeltetés hagyományának
(természetesen ennek ellenkezőjére is akad példa).

 A következő legalább ilyen fontos tényező a legeltető állattartásban a rendszerváltást
követően megindult (vagy legalábbis felgyorsult) radikális változás. Az állatállomány
visszaesése gyorsan megmutatkozott számos élőhely képének megváltozásában.
Gyepek cserjésedtek el, avarosodtak föl, nyílt vizes élőhelyek nádasodtak el, egyre
több füves élőhely lett beszántás vagy egyéb átalakítás áldozatává – mindez ezer
hektáros nagyságrendben. Az elmúlt húsz évben a természetvédő szakemberek főként
ilyen folyamatoknak lehettek tanúi. Ezzel szemben a korábbi generációk, különösen a
téeszidőszak és a háztáji gazdálkodás fénykorában az egyre intenzívebb legeltetés,
nagyüzemi módszerekkel történő gyepgazdálkodás hatásait érzékelték. A túllegeltetés,
illetve a minél nagyobb hasznosítható fűtermést célzó intenzifikációs eljárások
hatására sok természeti érték ment tönkre az akkori korszak természetvédői szeme
láttára. A legeltetéshez való viszonyulást mindkét korszakban jelentősen
befolyásolhatta, milyen legelőket és folyamatokat láttak a kérdéssel foglalkozó
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természetvédők. A mai szemléletet leginkább a legelés tájszintű hiánya, és ennek
szemmel látható következményei befolyásolják.

 A természetvédelmi szakma elméleti szinten és szakértői, emberi bázisát nézve is
nyitottabbá vált társ-szakirányok és tudományágak irányába. A korábban uralkodóan
biológiai és részben földtudományi központú megközelítésbe a gyakorlatorientált
agrár, erdészeti, és egyéb természeti erőforrások hasznosításával foglalkozó szakágak,
továbbá társadalomtudományok (néprajz/kulturális antropológia, történettudományok,
szociológia, stb.) és közgazdasági irányok is egyre inkább integrálódtak. A legeltetés
és általában a gyephasznosítás kérdése ezért sokkal több oldalú megvilágítást kapott az
elmúlt időszakban.

 Az elmúlt húsz évben a természetvédelmi kezelési módok vizsgálatában, kutatásában
is történtek előrelépések és születtek új eredmények. Egyelőre a témát széles módon
átfogó kutatási program még nem állt össze, de a részben még inkább szájhagyomány
útján terjedő, anekdotikus információk terjedésén túl a konferenciákon,
szemináriumokon elhangzó kutatási (rész)eredmények, és lassan a szakfolyóiratokban
is  publikált megállapítások átalakítják a legeltetésről, kaszálásról alkotott képet.

 A kaszálásos használat megítélését bizonyára az is befolyásolja, hogy a
természetvédelmi kezelésként alkalmazott kaszálás, különösen a Nemzeti Park
Igazgatóságok saját vagyonkezelésű területein viszonylag jól szabályozott, standard
gyakorlattá vált az elmúlt 20 évben. Az egyes fajok (különösen földön fészkelő
madarak, védett növényfajok) életciklusához igazított kaszálási időpont, a munkálatok
térbeli rendje, kaszálástól megkímélt területrészek, búvósávok meghagyása, esetleg a
vágásmagasság, kaszatípus és egyéb paraméterek szabályozásával folytatnak ma is
kezelést természetvédelmi szempontból értékes gyepjeink igen jelentős részén. Ennek
a néhány paraméter szabályozásával országszerte sok tekintetben hasonló elvek
alapján végzett kaszálásos kezelésnek az előnyeiről és korlátairól tehát hosszú ideje
gyűlnek tapasztalatok a gyakorlati természetvédelmi kezelők köreiben. A pozitív
tapasztalatok és a módszertan fejlődése mellett ismeretesek olyan (bár publikálásra
ritkán kerülő) esetek, ahol a természetvédelmi szempontú kaszálás nem érte el a kívánt
hatást, vagy az egy-egy faj vélt igényeihez igazított kaszálási rend más oldalról
kedvezőtlen „mellékhatásokkal”, a biológiai sokféleség csökkenésével, a megóvni
kívánt társulás átalakulásával járt. A pár paraméter által szelektáló gépi kaszálás
„homogenizáló” hatása olyan általános tapasztalat, amivel szembeállítható a sokkal
több változón múló (legelő állat faja, fajtája, jószágállomány összetétele, nagysága,
legeltetési mód, időbeli beosztás és térbeli rend, stb. igen nagy variációja) legeltetéses
használat potenciálisan változatosabb, foltosabb élőhelyet eredményező hatása. Ez
utóbbival kapcsolatban viszont nem gyűlt össze olyan országosan általános
standardokon alapuló, hosszú ideje nagy területen folyó összehasonlítható gyakorlati
tudásanyag, mint a kaszálásról, így egyfajta pozitív várakozás érzékelhető iránta.

 Nehezebben megfogható, de talán számításba vehető az a szubjektív, „lélektani”
hozzáállásbeli változás is, ami az elmúlt pár évtizedben zajlik a legeltetéssel
összefüggésben. Az a tény, hogy a természetvédelemben dolgozók közül nagyon
sokan voltak tanúi annak, ahogy falvakból eltűntek a gyermekkoruk mindennapjaihoz
hozzátartozó csordák, a szinte minden háznál tartott sertések, mára nosztalgikus
hozzáállásban csapódik le. Az élő, tapintható, szagolható négylábú állatokkal végzett
legeltetéshez való érzelmi viszonyulás más, mint a ma már gyakorlatilag teljesen gépi
műveletté vált kaszáláshoz. A legelőállat, a legeltetett gyep hiánya nem csupán
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természetvédelmi, de „mentálhigiéniai” probléma és érzelmi hiányérzet is, ami
befolyásolhatja a szigorú értelemben vett természetvédelmi szakmai szempontok
megítélését.

A fentebb bemutatott valószínű okok alapvetően két vonulatba oszthatók. Az egyik tendencia
a tudás bővülése, árnyaltabbá válása, amely tény- és bizonyítékalapú bázist teremt a
természetvédelmi kezelésekhez. A másik tendencia az érzelmi, szubjektív hozzáállás
megváltozása, amely nem olyan tudatos, kevésbé szilárd megalapozást ad. Szerepe
ugyanakkor igen lényeges lehet, mint motiváló, trendmeghatározó, tudatformáló tényező,
viszont megalapozás nélkül túlzásokba futhat, vagy éppen ellenkező trendbe fordulhat. Hogy
jelenleg melyik erősebb a legeltetés pozitívan változó természetvédelmi megítélésében, nehéz
megítélni, ugyanakkor hosszabb távú változás csak a két vonulat viszonylagos egyensúlya
esetén elképzelhető. 
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2.5. Kitekintés a legeltetéssel kapcsolatos álláspont változásának a lehetséges
gyakorlati vonatkozásaira a közeljövőben

A fentiek tükrében a rövid- és középtávú jövőre nézve – amennyiben a természetvédelmi
szakma elvárásai továbbra is legalább a maihoz hasonló mértékben érvényesülni tudnak –
várható a legeltetésen alapuló természetvédelmi kezelés nagyobb mértékű érvényesülése. Ha
nem is mindenhol, de a természetvédelmi oltalom alatt álló, természetvédelmi szervek
vagyonkezelésében levő területek esetén bizonyára. Feltételezhető, hogy a füves területek
mellett bizonyos fás és időszakosan vizes élőhelyeken is nagyobb hangsúlyt kap a legeltetés a
természetvédelmi kezelésben. Kísérleti jelleggel olyan élőhelyeken is teret kaphat a
természetvédelmi szempontú legeltetés, amelyeket hosszú időn keresztül mindenféle
beavatkozástól mentesen fenntartható és fenntartandó életközösségként tartottak számon (pl.
sziklagyepek). 

Mindezek a változások természetesen erősen függenek a társadalmi, gazdasági és politikai
környezettől: lesz-e fizetőképes felvevőpiaca a legelőhasznosítás termékeinek, megfelelő
érdekérvényesítő képességű természetvédelmi intézményrendszer, árnyalt támogatási
környezet, szakember és vidéki munkaerő, stb. De mindettől eltekintve is látni való, hogy a
legeltetésnek kedvező természetvédelmi szemléletbeli trend sem áll teljesen szilárd lábakon.
Mintegy huszonöt éve legeltetés-hiányos tájban élünk, ami egész más szemléletet
eredményez, mint ami a téeszidőszak és háztáji gazdálkodás fénykorában. A legeltetés
mostani, javuló természetvédelmi megítélése ezért inkább amolyan megelőlegezett
bizalomnak tekinthető, ami nem kellő odafigyeléssel és egyoldalú megközelítéssel
problémákhoz: túllegeltetéshez, élőhelyi leromláshoz, ritka védett fajok visszaszorulásához is
vezethet. Ennek veszélyét természetvédelmi és gazdálkodói oldalról is mérlegelni szükséges,
minden egyes gyephasznosítás és élőhelykezelés megtervezésekor és kivitelezésekor.
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3. A legelő- és rétgazdálkodás megítélése gyakorlati természetvédelmi
szakemberekkel és gazdálkodókkal készített interjúk alapján

Az elmúlt két évtizedben a természetvédelmi kezelés állami struktúrája a Nemzeti Park
Igazgatóságok égisze alatt lényegében egységes rendszerré strukturálódott. A jogi
szabályozás és a vagyonkezelés egységesülése révén az Igazgatóságok gyakorlati
szakemberei körében sok helyi tapasztalat gyűlt össze a természetvédelmi célú rét- és
legelőgazdálkodás tárgykörében, és a gazdálkodókkal való rendszeres kapcsolat révén. A
másik oldalról a megélhetésüket a rét- és legelőgazdálkodásra alapozó gazdálkodók is
komoly tapasztalatra tettek szert a rendszerváltást és uniós csatlakozást  követő gazdasági
és jogi körülmények között a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló területekhez
kapcsolódóan. A további minél harmonikusabb együttműködés, a természetvédelmi
szempontoknak a gazdálkodói elvárásokkal lehetőség szerinti összehangolása
szempontjából lényeges megismerni, hogy melyek a fő tanulságok, konflikuspontok,
közös eredményként értékelhető fejlemények a jelenlegi szabályozási rendszer és
gyakorlat kapcsán. Ebből a célból egységes kérdéssor alapján interjúkat készítettünk
gazdálkodókkal és gyakorlati természetvédelmi szakemberekkel, amelynek eredményei az
alábbiakban olvashatók.

3.1. Módszertan

Az interjúkban összesen 20 állattartó gazdálkodó és 25 természetvédelmi szakembert
(elsősorban az állami természetvédelmi őrszolgálat tagjai, részben kutatók) vettek részt.
Mind a bevont gazdálkodók, mind a természetvédelmi szakemberek köre a hazai rét- és
legelőtípusok legfőbb termőhelyi/élőhelyi típusaira vonatkozóan rendelkezett
tapasztalatokkal (szikes/ártéri/homoki/lösz, hegy/dombvidéki/hegylábi/alföldi, üde/
száraz, savanyú/meszes stb.), bár a hazai gyeptípusok óriási változatosságát egy ennél
sokszorosan nagyobb minta sem tudná képviselni.

A gazdálkodói körből az adatközlők a következők voltak: Róka István, Nagy János, Sáfián
László, Huszti Sándor, Kucskár Ferenc, Zudor Róbert, Kosán Attila, Irényi Zoltán,
Adorján László, Dobos Lajos, Balku Zsigmond, id. és ifj. Balla László, Gál István és Gál
Mária, Kander Lajos, Faragó István, Bánrévi Dániel, Czutor József, Surjánszki Zsolt,
Szabó Attila, Új-Tózsa István. 

A természetvédők köréből a következők voltak az adatközlők: Zsigó Krisztina , Habarics
Béla, Homoki Károly, Barczánfalvi Péter, Ebesfalvi Sarolta, Herczeg Ferenc, Demeter
László, Horváth Tibor, Szél László, Györfy Hunor, Kleszó András, Tóth László, Zákány
Albert, Ecsedi Zoltán, Csiszár Viktor, Lelkes András Szabados Klára, Nótári Krisztina,
Miókovics Eszter, Bódi László, Bölöni János, Csiky János, Dénes Andrea, Molnár Ákos,
Nagy Gábor.

Az interjúkat előzetesen összeállított kérdéssor alapján személyesen végeztük el, néhány
esetre vonatkozóan írásban illetve írásos vagy telefonos kiegészítéssel. Az interjúk szabad,
de a kérdéssor által irányított beszélgetés formáját öltötték, amiből írásos jegyzet készült.
Az alábbi elemzés az írásos jegyzet tisztázata alapján készült. A két kérdéssor, ami alapján
az interjúk készültek, a következő:
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3.1.1. Gazdálkodókra vonatkozó kérdéssor

1. Mióta gazdálkodik? Van-e ennek családi előzménye? Mi a végzettsége, érdeklődési
köre, szakmai irányultsága?

2. Milyen gyepeken (vagy egyéb legeltetéssel érintett élőhelyeken) gazdálkodik
(tájegység, termőhely/élőhelytípusok, védettségi viszonyok)? Milyen állatot tart/tartott
(faj, fajta, haszonvétel típusa), mekkora az állománynagyság. Milyen jelenleg és
milyen volt régebben a környék állattartása?

3. Milyen a véleménye szerinti jó legelő? Mik a jó legelő ismérvei? Milyen a rossz
legelő? Mik a rossz legelő ismérvei? 

- ha meglát egy gyepet, első ránézésre miből ítél, hogy jó (jól kezelt) legelőt lát)
- az első benyomáson túl milyen szempontokat vesz figyelembe? 

(fűhozam, szerkezet, méret, foltosság, nem gyepes – pl. fás növényzet, nád –
összetevők, gyomosság, bolygatás, faji összetétel, legelő jószág összetétel stb.)

4. Milyen legeltetési/gyepkezelési módok alkalmasak a jó legelő fenntartásához? Milyen
legeltetési/gyepkezelési módok vezetnek a rossz legelő állapothoz? 

- egyrészt a legeltetés módjára vonatkozó módok (jószág faja, fajtája, mennyisége,
legeltetés módja, legeltetési időszakok, stb.)

- másrészt az egyéb beavatkozások (legelőápolás különböző módjai, trágyázás,
kaszálás, tisztító kaszálás/szárzúzás, felülvetés, égetés, tereprendezés, stb.)

5. Mik a fő akadályai annak, hogy az általa használt, illetve általában a környékbeli
legelők jó (jobb) állapotúak legyenek? Min kellene változtatni ahhoz, hogy ezek a
legelők jó állapotúak legyenek? (Egészen strukturális szempontoktól konkrét, helyi
szinten értelmezhető szempontok is említhetők).

6. Milyen gyepeken jobb kezelési/hasznosítási mód a legeltetés, s melyeken jobb
kezelési/hasznosítási mód a kaszálás? Esetleg milyen gyepeken nem jó egyik
kezelési/hasznosítási mód sem.

7. Milyen a tapasztalata szerint a hivatalos természetvédelmi kezelők és hatóságok
viszonya a gazdálkodási és természetvédelmi szempontokhoz a gyepek hasznosítása
tekintetében? (egyrészt magát, állattartást, legelőgazdálkodást másrészt a
természetvédelmi kérdéseket illetően)?

8. Mennyire segíti vagy gátolja a legelők, gyepek megfelelő kezelését a támogatási
rendszer és a jogszabályi környezet? Min lenne érdemes változtatni és hogyan?

3.1.2. Természetvédőkre vonatkozó kérdéssor

1. Mi a végzettsége, érdeklődési köre, szakmai irányultsága? Mióta dolgozik az adott 
szakmai területen? Mennyire régóta ismeri a terület (akár mint magánember)?
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2. Milyen típusú gyepekkel (vagy egyéb legeltetéssel érintett élőhelyekkel) foglalkozik, 
milyen gyepekre terjednek ki a tapasztalatai/ismeretei (tájegységek, 
termőhely/élőhelytípusok, gazdálkodási módok, védettségi viszonyok)?

3. Milyen a véleménye szerinti jó legelő? Mik a jó legelő ismérvei? Milyen a rossz 
legelő? Mik a rossz legelő ismérvei? 

- ha meglát egy gyepet, első ránézésre miből ítél, hogy jó (jól kezelt) legelőt lát)
- az első benyomáson túl milyen szempontokat vesz figyelembe? 
- (fűhozam, szerkezet, méret, foltosság, nem gyepes – pl. fás növényzet, nád – 

összetevők, gyomosság, bolygatás, faji összetétel, legelő jószág összetétel stb.)

4. Milyen legeltetési/gyepkezelési módok alkalmasak a jó legelő fenntartásához? Milyen 
legeltetési/gyepkezelési módok vezetnek a rossz legelő állapothoz? 

- egyrészt a legeltetés módjára vonatkozó módok (jószág faja, fajtája, mennyisége, 
legeltetés módja, legeltetési időszakok, stb.)

- másrészt az egyéb beavatkozások (legelőápolás különböző módjai, trágyázás, 
kaszálás, tisztító kaszálás/szárzúzás, felülvetés, égetés, tereprendezés, stb.)

5. Mik a fő akadályai annak, hogy az érdeklődési-kutatási körébe tartozó legelők jó 
állapotúak legyenek? Min kellene változtatni ahhoz, hogy az érdeklődési-kutatási 
körébe tartozó legelők jó állapotúak legyenek? (Egészen strukturális szempontoktól 
konkrét, helyi szinten értelmezhető szempontok is említhetők)

6. Milyen gyepeken jobb kezelési/hasznosítási mód a legeltetés, s melyeken jobb 
kezelési/hasznosítási mód a kaszálás? Esetleg milyen gyepeken nem jó egyik 
kezelési/hasznosítási mód sem.

7. Milyen a tapasztalata szerint a gazdálkodók hozzáállása a természetvédelmi 
szempontokhoz a gyepek hasznosítása tekintetében? Mennyire jók megítélése szerint a
szakmai ismereteik (egyrészt a gyepgazdálkodást, állattartást, másrészt a 
természetvédelmi kérdéseket illetően)?

8. Mennyire segíti vagy gátolja a gyepek megfelelő kezelését a támogatási rendszer és a 
jogszabályi környezet? Min lenne érdemes változtatni?

3.1.3. Az értékelés szempontjai

Az egyes kérdésekre az interjúk során különböző mélységű és súlyozottságú válaszok
születtek. Az egyes kérdéscsoportokra vonatkozóan legelőször azt foglaljuk össze, hogy a
megkérdezettek tapasztalataink szerint általában mennyire tudták értelmezni a kérdéseket,
mennyire „szívesen” és részletgazdagon válaszoltak. Mindezek a szempontok legalább
annyira fontosak, mint a válaszok tartalmi, tárgyi elemei, ugyanis utalnak az egyes
felvetett kérdésekkel, problémákkal kapcsolatos általános, tudatos vagy nem tudatos
megközelítésre, hozzáállásra. Emellett visszajelzést adnak a kérdező részére, hogy
módszertanilag a helyes (a megkérdezett számára értelmezhető) megközelítést
alkalmazza-e egy-egy problémával kapcsolatosan.

Az alábbi értékelésekor nincs mód minden részletre kitérni, ezért az alábbiakban
elsősorban a több válaszadó által említett hasonló értelműként értelmezhető gondolatokat
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mint „jellemző választípusok” foglaljuk össze elsőként. Ugyanakkor fontosnak tartjuk
bizonyos, kevés megkérdezett által említett, de fontos szempontokat felvető (esetleg e
megkérdezett csoport jellemző véleményének ellentmondó), válaszokat is kiemelni,
amelyeket jelen esetben „fontosabb egyedi vélemény” címszóval foglalunk össze.

Az értékelésben jelen esetben főként az olyan szempontokat és véleményeket emeljük ki,
amelyek a gyepek többségére, illetve nagyobb csoportjaira és a legeltetés és
gyepgazdálkodás általánosabb kérdéseire alkalmazhatók. Az interjúk során természetesen
elhangzottak olyan fontos szempontok, amelyek egyes részletkérdések illetve egyedi
gyeptípusok esetében hasznosak és mérvadóak. Ezekre a most következő értékelésben
nincs mód kitérni, viszont a jelen tanulmány többi fejezetében hasznosítottuk ezeket az
információkat is.

3.2. A „jó gyep”, „jó legelő” ismérvei gazdálkodók és természetvédők
szemszögéből

Sajátos módon a „milyen a jó gyep” kérdésre vonatkozóan a természetvédők sokkal
könnyebben és bővebben válaszoltak. A gazdálkodók számára a kérdés első hallásra nem is
volt világos, míg a természetvédők jellemzően azonnal sorolni kezdték a kritériumokat,
ami alapján egy legelő, vagy általában egy gyep jó vagy rossz állapotát megítélik.
Gazdálkodókkal folytatott beszélgetés során sokszor csak a további kérdések során
felmerült megjegyzéseikből, gondolataikból, félmondatataikból derült ki, hogy vannak
határozott elvárásaik és meglátásaik a jó/rossz legelővel kapcsolatban. Ugyanakkor
számukra ez sokkal inkább egy-egy gyakorlati kérdés kapcsán ölt fogalmi formát. Ezzel
szemben a természetvédők elvárásai valószínűleg inkább elvi alapokból indulnak ki, ezért
tudtak a kérdésre direkt és azonnali válaszokat, ismérveket felsorolni.

A gazdálkodók jellemző választípusai:

- Jó a „tiszta” nem cserjésedett legelő, fás, cserjés növényzet csak csekély
arányban jó.

- Rossz gyepet jelez a szúrós, illetve a magaskórós legelőgyomok jelenléte.

- Rossz állapotot jelez a mohásodott, levegőtlen gyep.

- Kedvezőtlen a savanyúfüvek jelenléte.

- Jó a több szintű (szálfüvek, aljfüvek), pillangósokkal elegyes gyep.

- Kedvezőtlen a zsombékosodott szerkezetű gyep.

- Az egyenetlen felszín (vakondtúrások, vadtúrás) kedvezőtlen.

A természetvédelmi szakemberek jellemző választípusai:

- Jó fajgazdag (lehetőleg védett/specialista fajok is), szintezett, strukturált gyep.

- Jó az élőhelyi változatosság, természetes foltosság, mozaikosság.

- Rossz a túllegeltetett gyep, a túltaposott, túl rövidre rágott füvű állapot.

7
3



- Rossz az inváziós özönnövények jelenléte.

- Jó a fás-cserjés növényzet bizonyos arányú jelenléte a gyepen.

- Jó a kezelésből adódó változatosság (helyenként kissé túl, máshol kissé
alullegelt foltok).

Fontosabb egyedi vélemények:

- A gazdálkodók közül egy (egyébként állatorvosi végzettségű) interjúalany
emelte ki a természetvédőkhöz hasonlóan a fajgazdagság fontosságát, arra
hivatkozva, hogy a vegyes, sokfajú gyep állategészségügyi, ellenállóképességi
szempontból kedvezőbb, mint a néhány fajból álló vetett gyep. Valamilyen
szinten egy másik gazdálkodó is utalt a fajgazdagság fontosságára, miszerint
bizonyos fajok gyakorisága a jó állapotú gyepre utal (azaz egyfajta
indikátorként értelmezhető a fajgazdagság).

- A természetvédelmi szakemberek közül csak egy interjúalany hangsúlyozott a
gazdálkodókéhoz hasonló praktikus szempontokat (pl. zsombékoktól való
mentesség, egyenletes talaj).

- A természetvédők közül egy interjúalany (véleményét hangsúlyozottan a
hortobágyi típusú szikesekre korlátozva) részesítette előnyben a legelő túllegelt
és fátlan állapotát.

- A legelő és gyep általános értelemben (így gazdasági, természetvédelmi,
ökológiai) vett fenntarthatóságára, mint alapvető „jósági” kritériumra csupán
egy (természetvédő) interjúalany utalt.

Láthatóan a gyep összetétele, szerkezete valamilyen szempontból mindkét csoportot
szempontjából fontos. A természetvédők szemszögéből ez mint a „változatosság”, mint
általános szempont egyik megnyilvánulási lehetősége, a gazdálkodók részéről viszont mint
praktikus gazdálkodási szempont fontos. Azt a fajta „változatosságot”, ami a
természetvédők számára lényeges a gazdálkodók valószínűleg nem tudják kézzelfoghatóan
értelmezni és értékelni a saját szempontjukból (bár a későbbi kérdések kapcsán ennek
praktikus szerepe még felmerül). A gazdálkodók a praktikus, a gyep hasznosítását
megkönnyítő vagy éppen megnehezítő, értékét befolyásoló tényezőkre voltak lényegesen
érzékenyebbek (pl. zsombékosság, savanyúfüvek); a természetvédők szemében a gyep
„jósága” tekintetében ez láthatóan nem érdemi szempont.

3.3. A gyepkezelési, legeltetési módok értékelése gazdálkodók és
természetvédők szemszögéből

A kérdésre jellemzően bőven, szívesen és alaposan válaszoltak az interjúalanyok, mind a
természetvédők, mind a gazdálkodók köréből. A válaszok gyeptípusonként,
tájegységenként más-más kérdéskört hangsúlyoztak; egy-egy gyepkezelési mód
tekintetében igen különböző volt a megítélés csoporton belül is. Gyakran egy-egy
gyeptípus esetén részletekbe menő, értékes tapasztalatokról is bszámoltak, azonban ezek
teljes körű ismertetésére a jelen tanulmány keretében nincs mód.
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A gazdálkodók jellemző választípusai:

- A mechanikai gyepápolás valamely formáját (gyepborona, fogasolás,
tárcsázás) gyeptípustól függően szinte minden gazdálkodó fontosnak tartotta.
Leginkább a kötött talajú, tömörödésre hajlamos gyepek esetében, legkevésbé
a sekély, köves vagy homoki gyepek esetében merült fel.

- A tápanyagutánpótlás igénye szinte minden esetben felmerült: a legtöbb
gazdálkodó a műtrágya mérsékelt használatát kívánatosnak tartotta, de többen
a szerves trágya alkalmazása mellett foglaltak állást. Van ugyanakkor, aki
ódzkodik a szerves trágyától, fertőzésveszélyre hivatkozva. Néhányan
ugyanakkor elegendőnek tartották a legelőállat elhullatott trágyáját is
(megfelelő elboronálás esetén). A műtrágyázás igénye leginkább a volt ártéri,
de ma már elöntést nem kapó gyepeken gazdálkodók esetén volt hangsúlyos.

- A tisztító kaszálást elsősorban a szarvasmarhatartók tartották fontos és
szükséges beavatkozásnak. Közülük egyetlen interjúalany érvelt a szokásos
gyakorlattól (őszi tisztító kaszálás vagy szárzúzás) eltérően a korábban (még
nyáron, termésérés előtt) elvégzendő tisztításról. A legelőtisztítás klasszikus
módszeréről (aszatolás) többen pozitívan, de mint már feledésbe merült
gyakorlatról emlékeztek meg.

- A töréses felülvetés igénye a gazdák kisebb, de jól elkülöníthető csoportjánál
volt hangsúlyos: a volt ártéri, de ma már elöntést nem kapó gyepeken
gazdálkodók körében.

- A gyepek öntözésének igénye szintén csak a volt ártéri gyepeken gazdálkodók
körében merült föl igényként, viszont ott igen hangsúlyosan és egyöntetűen.

- Az égetés jelentősége megosztotta a gazdálkodókat. Legtöbbjük szerint
megfelelő mértékű legeltetés esetén nincs szerepe vagy létjogosultsága.
Egyesek viszont az időszakos égetés hasznos voltát hangsúlyozták. Többen
utaltak arra, hogy az égetés inkább helyről-helyre változó hagyomány, mint
átgondolt gyakorlat (bizonyos községhatárokban jellemző, máshol egyáltalán
nem).

- A villanypásztorral szakaszolt, illetve pásztoroló legeltetés tekintetében
megoszlottak a vélemények. Bár legtöbben mindkét módszert, azok
kombinációját alkalmazzák, azonos gyeptípus esetén is volt, aki a
villanypásztorra esküdött, más pedig csak szükséges (vagy éppen szükségtelen)
rossznak tekintette.

- A legeltetési időszakkal kapcsolatban nagyjából egybehangzóan az volt a
vélemény, hogy az őszi, esetleg téli időszakra nézve általában ki lehet,
többnyire ki érdemes tolni a legeltetést, amennyiben az időjárás és a gyep
állapota megengedi, mert az megfelelően végezve az avas fű eltávolításával
segíti a gyep megújulását. A tavaszi túl korai kihajtással kapcsolatban viszont
jóval óvatosabbak, azt kockázatosabbnak tartják. Mindenesetre a legeltetési
időszak naptári dátumhoz való kötését életszerűtlennek tartják.
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- A legeltetett fajok és fajták lehetőségei, előnyei, hátrányai, legelési szokásai
kapcsán a vélemények meglehetősen egyedileg szórtak. Például akadt olyan
gazdálkodó, aki az intenzíven tejelő szarvasmarhát is viszonylag bátran
kihajtja a nádasba is legeltetni, míg más a húshasznú fajtát is csak a kövérebb
legelőn tartja szívesen. 

A természetvédelmi szakemberek jellemző választípusai:

- A túllegeltetéstől általában (speciális kivételektől eltekintve) meglehetősen
tartanak a természetvédők. Ennek veszélyét több tényező kapcsán is felemlítik.
Az alullegeltetés veszélyének említése lényegesen ritkább.

- A természetvédők teljes mértékben elutasítóak a műtrágyázással szemben. A
szerves trágyázást is nagy többségükben kedvezőtlen hatásúnak tekintik, de
néhányan azt bizonyos mértékig, egyes gyeptípusoknál elfogadhatónak
tekintik.

- A mechanikai gyepápolás erőteljesebb formáit legtöbben teljes mértékben
elutasítják. A kíméletes fogasolással és a gyepborona használatával
kapcsolatban is csak a megkérdezettek kisebb része és csak bizonyos korlátok
mellett megengedő.

- A felülvetéssel kapcsolatban néhány speciális szituációt (helyreállítás) kivéve
gyakorlatilag teljes az elutasítás.

- A gyepek égetésével kapcsolatban a megkérdezettek többsége (de nem
mindenki) viszonylag rugalmas álláspontot képviselt: azaz a kontrollált
körülmények között, korlátozott területre kiterjedő égetést a természetvédelmi
kezelés egy lehetséges (de semmiképpen nem elsődleges) eszközének tekintik.

- A legeltetési módok közül a megfelelő szakértelemmel végzett pásztoroló
legeltetést kívánatosabbnak tartják a csupán villanypásztorral szakaszolt
legeltetésnél. Utóbbit csupán szükséges rossznak tekintik, bár volt olyan, aki
szerint megfelelő szakértelemmel az is jól alkalmazható a természetvédelmi
gyepkezelésben. 

- A legelőtisztítás kérdésében a hagyományos aszatolás jelentőségét emelték ki,
a tisztító kaszálást általában csak szükséges rossznak tekintve. Többen
kiemelték a tisztító szárzúzás kedvezőtlen természetvédelmi hatását a
kaszálással szemben (mivel a biomassza a területen marad, ami elszegényedést
okoz bizonyos gyeptípusokban).

- A legeltetési időszakkal kapcsolatban a legtöbben (bár számos kivétellel)
rugalmas álláspontot képviseltek olyan értelemben, hogy a legelő megfelelő
állapota esetében az őszi időszakra a legeltetési szezon naptári dátumtól
függetlenül meghosszabbítható. A tavaszi korábbi kihajtással kapcsolatban már
jóval kritikusabb az általános álláspont, a gyep állapota szempontjából igen
kockázatosnak tartják.

- A legelő állatfajokkal kapcsolatban vegyes vélemények, eltérő tapasztalatok
hangzottak el gyeptípustól függően és attól függetlenül is. Általános
értelemben a szarvasmarha, lófélék, és juh megfelelő gyeptípusokban való
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legeltetésének kérdése volt a legkevésbé vitatott, azaz a legelő faj és a
megfelelő gyeptípus párosításával mindegyiküknek helye van a
természetvédelmi célú gyephasznosításban. Kiemelendő, hogy többen
kívánatosnak tartanák a sertés legeltetésének bizonyos korlátok között, egyes
kevésbé érzékeny élőhelytípusokban újbóli gyakorlattá válását (jóllehet ez ma
hazánkban Natura 2000 területeken nem megengedett) a természetvédelmi
kezelésben, legalábbis kísérleti jelleggel. Emellett többen egyre
problémásabbnak tartják az úgynevezett őshonos házállatok alkalmazásának a
szükségesnél nagyobb mértékű „erőltetését” a legeltetésben, mivel azokat
sokszor olyan élőhelyeken is alkalmazzák, ahol egyéb fajtákkal
természetvédelmi szempontból jobb eredményt lehetne elérni.

Fontosabb egyedi vélemények:

- Természetvédők egy része úgy vélekedett, hogy ahol a gyep maga
összetételében nem hordoz különösebb értéket, csupán mint „gyep” – tájképi
és fiziognómiai élőhelytípus fenntartása a fontos, ott a markánsabb
beavatkozások (pl. műtrágyázás, tárcsázás, felülvetés, öntözés) korlátozásának
kisebb a jelentősége. Azaz az ilyen, összetételében, fajkészletében kevésbé
értékes és érzékeny gyepekben bizonyos korlátok között megengedhetők
lennének intenzívebb beavatkozások. 

A kérdésre adott válaszok sokfélesége és nagy szórása a téma bősége és a gyeptípusok
sokfélesége miatt várható volt. Ugyanakkor egyértelműen kiderült, hogy a gazdálkodók a
kérdés kapcsán elsősorban a gyep hozamát növelő, és kezelését megkönnyítő tényezőkre
(sokszor intenzifikációval együttjáró) koncentrálnak. A természetvédők ugyanakkor
nagyon tartják magukat az extenzív eljárásokhoz, ugyanakkor a jelenlegi jogi
korlátozásokhoz képest több mozgásteret engednének meg (pl. sertés legeltetése, égetés
tárgykörében).

3.4. A fő akadályok és hiányosságok a gyepek megfelelő kezelése
szempontjából a gazdálkodók és természetvédők szemszögéből

A kérdésre vonatkozóan a válaszok igen különböző szintekre vonatkoztatva hangzottak el,
azaz egyénenként kissé másként értelmezték a problémát. Általában bőséges válaszok
születtek. Mégis meglehetősen sok hasonló motívum merült föl mind a megkérdezett
csoportokon belül, de azok között is.

A gazdálkodók jellemző választípusai:

- Többen felpanaszolták a megfelelő szakértelmű és megbízható pásztorok
hiányát.

- A fenti problémával összefüggésben, de részben attól függetlenül említésre
került a munkára fogható, jószág mellett dolgozni hajlandó munkaerő hiánya, a
munkamorál általános romlása, különösen a kistelepüléseken.

- Az állattenyésztési ágazat nagy beruházásigénye, lassú megtérülése,
folyamatos lekötöttséggel járó nagy munkaigénye többször felemlegetett
nehézség.
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- Az állami területeket bérlő gazdálkodók körében jellemzően panasz volt a
földbérletek odaítélése kapcsán tapasztalható szakmailag nehezen
megmagyarázható döntésekre. Az interjú időszakában nem egy megkérdezett
gazdálkodó „elesett” az évek, évtizedek óta általa – a természetvédelmi kezelő
szerint is megfelelően – kezelt legelőterülettől. Ez adott esetben a további
gazdálkodás ellehetetlenülését jelentette, de kevésbé az állami földtől függő
gazdálkodók némelyikét is nehéz helyzetbe hozta.

- A fenti kérdéssel összefüggésben többen problémát látnak a megfelelő
tapasztalat és/vagy állatállomány nélkül gazdálkodásba vágó réteg
megjelenésében, ami a gyepek nem megfelelő kezelését okozhatja a jövőben.

- Sokan szóba hozták, hogy nagy terhet jelent a bürokrácia, a nehezen átlátható
szabályozás, ami elvonja az időt és energiát a gazdálkodástól.

- Az állatlétszám visszaesése miatt egyes területeken a felhagyott legelők
helyreállítása igen munkaigényes, ami komoly akadálya a kezelésnek.

- Többen említették az állattartáshoz szükséges infrastruktúra hiányát, a
téeszidőszak létesítményeinek leromlását, eltűnését, az új létesítmények
kialakításával kapcsolatos jogi és adminisztratív korlátokat.

- Egyes helyeken a rendezetlen osztatlan földtulajdon magas aránya akadálya a
gyepek megfelelő kezelésének.

- Néhány tájegységben a megnövekedett vadállomány okoz problémát. 

A természetvédelmi szakemberek jellemző választípusai:

- Nagyon sok megkérdezett első helyen említette a legelő állatlétszám és az
ágazattal foglalkozó gazdálkodók hiányát.

- A megfelelő szakértelmű pásztorok hiánya szintén fontos, gyakran említett
tényező volt.

- Többen említették a korábbi hagyományos gazdálkodó faluközösség eltűnését,
a szövetkezés hiányát, a kistelepülések elnéptelenedését, mint strukturális
problémát. A korábban az állattartás bázisát adó falurendszer ma már nem
funkcionál, A jelenlegi tulajdonosi és birtokszerkezet egészen másfajta
működést tesznek csupán lehetővé.

- Az előző szemponttal részben összefüggésben a megváltozott életformát, az
emberek egyéni motivációját is néhányan szóba hozták. Ma nem vonzó
életpálya állattartónak vagy pásztornak lenni.

- Az állattartás szerepének, léptékének megváltozását is említették. A jószág
szerepe egészen más ma, mint korábban, amikor nem csak egy-egyfajta termék
forrása, hanem többcélú komplex termelő- és munkaeszköz is volt a ház körül.

Fontosabb egyedi vélemények:
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- Viszonylag kevés természetvédő interjúalany (kettő) esetében került említésre
a megfelelő természetvédelmi kezelési ismeretek, tapasztalatok hiánya. Jól
dokumentált kezelési esettanulmányok helyett a természetvédelmi kezelés
sokszor anekdotikus információkra, hiedelmekre alapul, ami sokszor nem
megfelelő kezelésre vezet.

- Egy természetvédő válaszadó utalt az egykor élő, mára mesterségesen
átalakított ártéri táj alapvető működésének hiányosságaira. A folyó rendszeres
kiöntésének hiányában a természeti erőforrások megújulása és fenntartható
használata csak nagyon korlátozottan lehetséges.

- Egy természetvédő válaszadó jelezte fontos problémaként a legelő mint
gazdálkodási kategória túlzott adminisztratív lehatároltságát, ami nem teszi
lehetővé az erdők, vizes élőhelyek természetese legeltetési egység részeként
való kezelését.

A válaszokból egyértelműen az rajzolódik ki, hogy bár a természetvédők és gazdálkodók
más problémákra helyezték a hangsúlyokat, a kérdés korántsem kezelhető szűk szakmai
(gyepgazdálkodási, természetvédelmi) problémaként. A legeltetés és gyepre alapozó
állattartás válsága mögött strukturális problémákat érzékelnek az érintettek.

3.5. A „kaszálás vagy legeltetés” kérdésköre a gazdálkodók és természetvédők
szemszögéből

A kérdéssel kapcsolatban meglehetősen kevés érdemi válasz született, azok is viszonylag
kevés számú séma szerint fogalmazódtak meg. 

A gazdálkodók jellemző választípusai:

- A gazdálkodók körében több esetben jellemző, hogy míg a legeltetést védett
vagy Natura 2000 oltalom alatt álló területen végzik, a szénát
természetvédelmi oltalom alatt nem álló gyepekről kaszálják, ahol mód van a
tárcsázásra, műtrágyázásra, öntözésre, felülvetésre, így lényegesen nagyobb a
hozam.

- A fenti szemponttal részben összefüggésben került néhány esetben említésre,
hogy kizsombékosodásra hajlamos gyepeken a kaszálás problémát okoz több
gazdálkodó esetében, különösen ahol természetvédelmi korlátozások miatt
nincs mód a zsombékok elegyengetésére.

- A gazdálkodók kisebbik része váltott kaszáló/legelő használatot folytat (ahol a
gyeptípus erre alkalmas) ugyanazon a területen belül. Ezzel kapcsolatban
kedvezőek a tapasztalataik. Sarjúlegeltetésre alkalmas területen is viszonylag
kevés gazdálkodó érintett a megkérdezettek közül.

A természetvédelmi szakemberek jellemző választípusai:

- A természetvédők körében mindenféle választípusra volt példa, nagyjából
hasonló megoszlásban. A sarkosabb normatív megítéléstől (alapértelmezetten
jobb a legeltetés / kaszálás) a gyeptípusonként vagy praktikus szempontok
alapján eltérően mérlegelőn keresztül a teljesen értéksemleges álláspontig.
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Előnyeik, hátrányaik, korlátaik pro és kontra több szempontból felmerültek a
válaszokban. (Pl. „ürgés” gyepeken legeltetés, „harisos” gyepekben kaszálás a
jobb kezelés).

A válaszok alapján az rajzolódik ki, hogy a kaszálás/legeltetés választásának kérdése a
gyakorlati szakemberek körében – legyen az természetvédő vagy gazdálkodó – többnyire
nem fundamentális elvi probléma, hanem praktikus gyakorlati döntés. Azaz egyes gyepek
fiziológiai, természeti adottságaik alapján alkalmasabbak legeltetésre, mások kaszálásra.
Ahol van választási lehetőség, ott a gazdálkodási / természetvédelmi cél és a rendelkezésre
álló lehetőségek alapján születhet döntés. A gazdálkodók érzékenyebbnek mutatkoztak a
munkafolyamatok gyakorlati nehézségeire (pl. kizsombékolódott gyep kaszálása).

3.6. A gazdálkodók és természetvédők kölcsönös viszonya a két oldal
szemszögéből

A kérdésre viszonylag könnyen, szívesen, és bőségesen válaszoltak az érintettek mindkét
csoport részéről. 

A gazdálkodók jellemző választípusai:

- A területileg illetékes természetvédelmi őrrel való kapcsolatát lényegében
minden megkérdezett jónak írta le.

- Az általános jó viszony megemlítését követően többen felemlítették, hogy
olykor nem teljesen érthető vagy kevéssé indokoltnak tűnő korlátozások
okoznak konfliktusokat, kisebb félreértéseket, de ez az általános kölcsönös
megbecsülés alapján állva nem okoz nagyobb problémát.

- Néhány gazdálkodó kifejezetten kiemelte, hogy a természetvédelmi őr jelenléte
és funkciója jó, fontos (nem csupán természetvédelmi, de pl. vagyonvédelmi
vagy egyéb kármegelőzési tekintetben).

- Néhány esetben kifejezetten kölcsönös segítő, partneri viszonyról számolt be
az interjúalany.

- A felsőbb pozíciókban, „íróasztal mellett ülő” természetvédőkről, amennyiben
szóba kerültek, rosszabb (ugyanakkor általánosítóbb és személytelenebb) volt
az általános vélemény, mint a területen dolgozó természetvédelmi őrökről.

A természetvédelmi szakemberek jellemző választípusai:

- A megkérdezettek többsége többféle, de fejlődő viszonyrendszerről számolt be.
Mégis általában a legtöbb gazdálkodót a természetvédelmi szempontokkal
kapcsolatban érdektelennek, látják, a kifejezetten pozitív vagy negatív
hozzáállásra kevesebb a példa. A hosszú távú együttműködésre való törekvés, a
kölcsönös nyitottság fontosságát a többség hangsúlyozta.

- A válaszadók egy kisebb része inkább negatív tapasztalatokról számolt be:
ellenérdekelt, a szabályok alól kibúvókat kereső partnerekről, akiket csupán
szigorú ellenőrzés révén lehet a szabályok betartására rábírni.
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- Az együttműködéssel kapcsolatban a kis/nagy gazdálkodók szempontjai is
említésre kerültek. Azaz másféle elvárás, viszonyrendszer érvényesíthető egy
kisebb területen, korlátozottabb eszközrendszerrel, szűkebb lehetőség között
gazdálkodóval kapcsolatban, mint egy több lábon álló, nagyobb gazdaságot
üzemeltető, tágabb eszközrendszerű partnerrel. A tapasztalatok viszont
eltérőek: volt, aki szerint a nagyobb gazdálkodókkal való együttműködés
többnyire gördülékenyebb, mivel őket egy-egy egyedi korlátozás kevésbé
súlyosan érint, mint olyasvalakit, akinek a gazdálkodása kevesebb és nem
olyan stabil lábakon áll. Másoknak viszont éppen ellenkező tapasztalataik
voltak.

- Az egy területen régóta, hagyományosan gazdálkodókhoz, és az újabb, az
állattartásba frissen belevágó gazdákhoz való viszony közötti különbséget
többen szóba hozták. A természetvédők többsége a „hagyományos” gazdákban
jobban bízik szakmailag, de volt olyan tapasztalat is, miszerint az új gazdákat
könnyebb rávenni a természetvédelmi szempontból kedvezőbb kezelési
módokra, mint a téeszidőszak intenzív, nagyüzemi módszerein iskolázódott
régebbi gazdálkodókat.

A válaszok összességében arra utaltak, hogy az elmúlt időszakban a gazdálkodók és a
területen dolgozó természetvédelmi szakemberek kapcsolata élő, és a működő rendszer
részévé vált. A két szakma képviselői között létezik és fejlődik a kommunikáció, és ebben
kulcsszerepe van a természetvédelmi őrszolgálat intézményének. 

3.7. A támogatási és jogszabályi környezet kérdésköre a gazdálkodók és
természetvédők szemszögéből

A kérdéskörrel kapcsolatban mind a gazdálkodóknak, mind a természetvédőknek volt
érdemi és bőséges mondanivalója, ami sok közös vonást tartalmazott, ugyanakkor a
problémát más-más oldalról világította meg. 

A gazdálkodók jellemző választípusai:

- A támogatási rendszerrel kapcsolatban gyakorlatilag minden interjúalany
hibaként rótta föl, hogy alapvetően nem a ténylegesen gazdálkodók, hanem a
földtulajdonosok a haszonélvezői. Szinte mindenki tudott említeni olyan
eseteket, amikor valódi gazdálkodást nem végző személyek jutnak jelentős
támogatáshoz, miközben a saját földdel nem rendelkező gazdálkodók
megélhetése ellehetetlenül. A rendszer így nem ösztönzi a tényleges
értékteremtő állattartást, hiszen évi egyszeri szárzúzásért ugyanannyi
támogatás jár, mint hogyha emellett még gazdálkodással is küszködik az
ember.

- A gazdálkodást több elemében korlátozó természetvédelmi jogszabályokat
kellemetlennek, de betarthatónak tartják. Ezzel együtt több korlátozó szabály
értelmét vitatják, merevnek vagy túlzónak tartják, és a bürokratikus
nehézségeket is szóvá teszik (pl. bejelentési kötelezettség kaszálás előtt).
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- A szabályok életszerűtlen voltát, az „íróasztal mellett hozott” korlátozásokat,
az ellenőrök helyismeretének, hozzáértésének hiányát gyakran felpanaszolták
az interjúk során.

- A különböző hatóságok és állami szervek szabályozása közötti összhang
hiánya igen jellemző és többször említett probléma (jellemzően az MVH és a
Nemzeti Park Igazgatóságok elvárásai közötti ellentmondások okoznak olyan
problémát, ami végül a gazdálkodó hátán csattan).

- A gyepekre vonatkozó Natura 2000 kompenzációs támogatások tényleges
kompenzációs értékére vonatkozóan tájegységenként, gyeptípusonként
eltérőek voltak a vélemények. Egyes gazdálkodók szerint az előírásokat,
korlátozásokat a rendszer megfelelően kompenzálja, mások szerint viszont a
(pl. műtrágyázás tiltása miatt) kieső hozam sokszorosa a kompenzációs
támogatás értékének. Láthatóan itt fontos a gyeptípusnak és a helyi
hagyományoknak: ahol a gyepek hozamában komoly javulást lehet elérni
bizonyos intenzívebb (jelenleg természetvédelmi okokból korlátozott)
beavatkozásokkal, és ennek hagyománya is volt, ott a kompenzációval
kapcsolatban több ok van a panaszra. Ahol (termőhelyi okokból vagy helyi
hagyományoknak megfelelően) korábban is extenzívebb volt a gyephasználat,
ott elégedettebbek a kompenzációval. 

A természetvédelmi szakemberek jellemző választípusai:

- A támogatási rendszerrel kapcsolatban jellemző a gazdákéval egybehangzó
elvi kifogás, miszerint a rendszer jelen formájában nem a tényleges
gazdálkodást támogatja, a spekulánsok számára viszont vonzó.

- Többen felróják a támogatási rendszerrel összefüggő hibaként, hogy a
természetvédelmi célú támogatásokat sok gazdálkodó automatikusan járó
pénznek tekinti, és nem tudatosul benne, hogy azért bizonyos plusz dolgokat
kell teljesítenie (nem csupán formálisan).

- Jellemzően merevnek, a helyi viszonyokra érzéketlenné egyszerűsítettnek, a
formálisan ellenőrizhető, de természetvédelmi tartalmat alig szolgáló (vagy
éppen annak ellentmondó) hatásúnak tartják a támogatási rendszert jelenlegi
működésében.

- A fenti elvi hibák mellett többen elismerik, hogy a támogatási rendszer segíti a
ténylegesen gazdálkodókat, normális megélhetésükhöz, valamint a
fejlesztéshez fontos alapot teremt.

- Szintén elismerik a támogatási rendszer erényeként, hogy sok
természetvédelmi szempontból értékes gyep fennmaradását – a tényleges
gazdálkodás hiányában is – jelenleg csak a támogatási rendszer biztosítja.

- A természetvédelmi jogszabályokat a megkérdezett természetvédők
összességében jónak és fontosnak tartják, ugyanakkor bizonyos finomításukat,
egyes részletekben való rugalmasabbá tételüket indokoltnak tartják.
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A kérdéskör jól láthatóan ellentmondásos, egyúttal számos pont van, ahol a gazdálkodók és
természetvédők véleménye egybecseng, érdekeik közösek. Közös, hogy a rugalmasabb,
adminisztratív szempontból egyszerűbb, ellentmondásmentesebb, a tényleges gazdálkodást
támogató rendszert tartják kívánatosnak.
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4. Következtetések és javaslatok természetvédelmi szempontú legeltetéses
gazdálkodáshoz

4.1. Általános megfontolások

A legeltetés, mint a korábbi fejezetekben bemutatásra került, hazánk területén a
természetközeli élőhelyek széles skáláján (elsősorban gyepekben, de bizonyos
időszakosan vizes, illetve fás életközösségekben is) fontos, sokszor alapvető kezelési
mód természeti értékeink fenntartása, megőrzése szempontjából. Ugyanakkor – mint
minden más emberi beavatkozás esetén – a legeltetés a természeti tőke felélésének,
túlhasználatának is lehet eszköze, amire mind a közeli, mind a távolabbi múltban is volt
példa. Ennek tudatában számos kutatás, vizsgálat folyik hazánkban és világszerte annak
megismerésére, hogy a legeltetés és általában a gyepgazdálkodás milyen módozatai,
milyen élőhelyeken, milyen természetvédelmi célkitűzésekkel hangolhatók össze
optimálisan. Jelenleg az ismereteink (néhány kivételtől eltekintve) nem állnak még olyan
szinten, hogy kész „receptek”, legeltetési protokollok állnának rendelkezésre, amelyek
mind természetvédelmi, mind gazdálkodói oldalról tisztázott, megalapozott és elfogadott
megoldást kínálnának. A téma jellegénél fogva ilyen végleges „receptek” kialakítása
valószínűleg nem is lehetséges, sőt: a folyamatokat figyelemmel kísérő, alkalmazkodó,
szükség esetén változtatni tudó, nem formalizálható emberi intuíció és helyi hagyomány,
új ismeretek, a „gazda szeme” mindig kell, hogy kontrollálja az élőhelykezelés, a
legeltetés folyamatát. 

Általános alapvetések ugyanakkor fontosak a keretek meghatározásához, amelyek mind
természetvédelmi, mind gazdálkodói szempontból irányadók. 

 Fenntarthatóság: A kiindulópont – mint minden, természeti erőforrással való
gazdálkodási mód esetében: a fenntarthatóság. A gyepek és egyéb élőhelyek
legeltetéses hasznosítása hosszú távon akkor lehetséges, ha a hasznosított
biomassza és az annak hátterében álló erőforrások (talaj, vizek, stb.) természetes
megújulóképessége is biztosított. Ha ezek a körülmények biztosítottak, akkor a
gazdálkodás kiegyensúlyozott, és a legeltetéshez alkalmazkodó, természeti
értékekben gazdag életközösség fennmaradása is lehetséges. Ha nem így történik,
az a túllegeltetés valamilyen formáját okozza, a gyep leromlik, eltartóképessége
csökken. Ennek megakadályozására gazdálkodói oldalról ma bevett válasz az
intenzív beavatkozás valamilyen formája: külső, végső soron nem megújuló
forrásból származó „pótlás” (műtrágyázás, öntözés, felülvetés, talajjavítás, stb.). A
nem fenntartható használat iránti igény azonban bizonyos esetekben
természetvédelmi szakmai oldalról is felmerülő igény, ugyanis több, természeti
szempontból lényegesnek tartott cél (pl. egyes fajok igényei, vagy bizonyos
speciális élőhelytípusok fenntartása) kifejezett túllegeltetést tesz szükségessé.
Mégis, az esetek többségére nézve kijelenthető, hogy az intenzív beavatkozás
nélkül tartósan fenntartható legelőgazdálkodás természetvédelmi szempontból is
kedvező. Hosszú távra tervező gazdálkodó és természetvédő számára tehát
alapvető irányadó kell, hogy legyen a fenntarthatóság. Az ettől való eltérést –
mind természetvédelmi, mind gazdálkodói oldalról – nagyon meg kell fontolni.

 Ismeretek, hagyományos, helyi és általános tudás, innováció : A legelővel és réttel
való gazdálkodáshoz, illetve azok természetvédelmi kezelésének
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tervezéséhez/megvalósításához az általánosan elsajátítható szakmai ismeretek
mellett tisztában kell lenni „helyi tudással”. Ahhoz, hogy egy gyepen a
legeltetéssel való hasznosítást hosszabb távra megtervezzük, vagy a
természetvédelmi elvárásokat megfogalmazzuk, tudnunk szükséges mi volt a
terület előtörténete, és hogyan kezelték korábban. Például egészen másként
reagálhat egy – pillanatnyi állapotában hasonló összetételű és hozamú – gyep
ugyanolyan legeltetési módra, ha azt korábban rendszeres belvízelöntés érte, mint
ha kiegyensúlyozott vízháztartású volt. Más hozamra számíthatunk egy korábban
rendszeresen istállótrágyázott gyep esetében, mint teljesen extenzív vagy egykor
műtrágyázott területen. Alapvető annak ismerete, hogy milyen jószág legelt
korábban, és milyen eredménnyel. Természetvédelmi oldalról is félrevezető lehet
csupán a pillanatnyi állapotra hagyatkozni: előfordulhat, hogy védett fajok nagy
tömegű előfordulása csupán „átmeneti” állapot (egyes fajok hajlamosak
beszántás, égetés, vagy a használat hiánya miatt elszaporodni), amit
kiegyensúlyozott használat mellett nem is lehet fenntartani, és számon kérni a
gazdálkodótól. A helyi ismereteket és hagyományokat (amelyek sajnos
hajlamosak gyorsan feledésbe merülni) fontos minél alaposabban megismerni, –
ugyanakkor szükséges megfelelő kritikával kezelni. Előfordulhat ugyanis, hogy
egy-egy területen valamilyen okból nem fenntartható, hosszabb távon nem
követhető gyakorlat vert gyökeret (erre az intenzív gazdálkodás évtizedeiben volt
elég idő, de extenzív használat esetében is van rá pálda), továbbá a régi ismeretek
sokszor nem pontosak; az emberi természet különösen hajlamos a múlt
idealizálására. Az új, minél szélesebb körű ismeretek, az innovatív hozzáállás
éppúgy a sikeres gazdálkodás és természetvédelmi kezelés alapfeltételei, mint
tisztában lenni a hagyományos tudással.

 Táji összefüggések ismerete, a sokféleség kihasználása : A természeti táj ritka
esetben szabályos és egyöntetű. A Kárpát-medence élőhelyeire pedig különösen
jellemző s mozaikosság; azaz kis területegységen belül is nagyon sokféle,
különböző termőhely és élővilág fordul elő. Legtöbb legelőnk is ilyen: még a
látszólag sík terepen is vannak mélyebb, laposabb foltok, időszakos vízállások,
kiemelkedő dombocskák, szárazulatok, meredek lejtős és sík felszínek. Emellett
gyakran hagyásfák, facsoportok, cserjés szegélyek, árkok, vízmosások. Ezek az
eltérő adottságú foltok nem adnak azonos minőségű legelőt, és természeti értékeik
is különböznek. A hagyományos legelőgazdálkodás ehhez az élőhelyi/táji
sokféleséghez – minthogy megváltoztatni csak kis mértékben tudta – nagyban
alkalmazkodott: a legelő egyes részeit más-más időszakban, esetleg más-más
fajjal, fajtával hasznosította. Bizonyos körülmények között a legelő egyébként
értéktelenebb részei felértékelődnek: pl. a vízállásos foltok aszályos időszakban is
zöldellnek, míg belvizes esztendőkben az egyébként sovány szárazulatok
hasznosíthatók jobban. A gyephasznosítás intenzív irányba való elmozdulása azzal
jár, hogy a legelő „gyengébb” részeit javítani igyekeznek (lecsapolások,
tereprendezések, felülvetés, talajjavítás, fás növényzet visszaszorítása, stb.). Így
ideális esetben jobb hozam érhető el, és nagyobb területek is egységesen
kezelhetők, egyszerűbb a szakaszolás. Ugyanakkor a sokféleség csökkentésével
együtt elvész az alkalmazkodás képessége (pl. aszályos évben a teljes gyep
egyszerre sül ki, a maximális hozam egyszerre jelentkezik a terület különböző
részein, stb.). Természetvédelmi oldalról is előfordulhat, hogy nagyobb területre
egységes, nem eléggé árnyalt, a különböző élőhelyfoltokat figyelembe nem vevő
természetvédelmi célkitűzések születnek, ami szintén a sokféleség rovására mehet
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egy legelőn. Például az ürge igényeit figyelembe vevő legeltetési terhelés egyéb
természeti értékek szempontjából nemkívánatos lehet egy legelő vízállásos
foltjain; vagy egy kiemelt faj igényei szempontjából korlátozott kaszálási időszak
egész tájegységekben egyhangúvá változtathatja az élőhelyeket. Gazdálkodó és
természetvédelmi szempontból is tehát érdemes a legelők élőhelyi sokféleségére
olyan adottságként tekinteni, ami inkább kihasználható lehetőség, mint
célkitűzéseink akadálya. Ez bizonyos tekintetben többletmunkát: villanypásztoros
szakaszolt legeltetés helyett/mellett tapasztalt pásztorra, sematikus
természetvédelmi előírások helyett/mellett a terület alapos ismeretén alapuló
kezelési/fenntartási tervet tesz szükségessé.

 Célok és eszközök tisztázása, együttműködés, rugalmasság : A gazdálkodók
ugyanúgy valamilyen céllal vágnak bele egy terület legeltetésébe, mint ahogy a
természetvédők is valamilyen célkitűzések miatt tartják fontosnak egy terület
védelmét. Ezek a célok azonban gyakran nem elég pontosan tisztázottak és a
hozzájuk tartozó eszközök sem mindig kellőképpen átgondoltak. A gazdálkodó
gyakran rákényszerül, hogy a változó támogatási rendszer és egyéb külső
kényszerek hatására akár egyik napról a másikra változtasson a gyephasznosítás
módján. Következetlenségek és kényszermegoldások a természetvédelmi kezelők
részéről is tapasztalhatók különböző okokból (adathiány, bürokratikus
kényszerek). Mégis, a lehetőségekhez mérten mindkét félnek megkönnyíti a
munkáját, és javítja az együttműködést (egymással, továbbá más gazdálkodókkal,
egyéb érdekelt szervekkel), ha jól meg tudja fogalmazni saját céljait, elvárásait
egy-egy adott gyepterület legeltetésével, általánosabb értelemben fenntartásával
és kezelésével kapcsolatban. Ebben az esetben időben kiderülhetnek az
ellentmondások, korlátok, és van lehetőség időben a módosításra és
alkalmazkodásra. 

Mind gazdálkodók, mind természetvédelemmel foglalkozók számára részletes, egyes
gyeptípusokra lebontott iránymutatások, megfontolások olvashatók ma már magyar
nyelven, hazai viszonyokra alkalmazva, közérthetően. A téma iránt mélyebben
érdeklődőknek elsődlegesen Haraszthy (2014); Bölöni et al. (2008), Viszló (2011)
műveket (ld. a Felhasznált irodalom fejezetet) ajánljuk figyelmébe, de remélhetőleg a
közeljövőben több, a témával kapcsolatos áttekintés is megjelenik. A jelen tanulmányban
a fenti művek megállapításainak megismétlése nem cél és terjedelmi okokból sem
lehetséges. Az alábbiakban az általános elvekből lebontva igyekezzük összefoglalni a
legfontosabb, minden gyeppel foglalkozó gazdálkodó/természetvédő számára lényeges
szempontokat.

4.2. Gyakorlati természetvédelmi szempontú megfontolások, javaslatok
legeltetéssel foglalkozó gazdáknak

 Fontos tájékozódni a gyepterület természetvédelmi státusáról. A földhivatali
adatok nem minden esetben naprakészek, ezért a területileg illetékes Nemzeti Park
Igazgatóságnál is érdemes utánanézni a terület esetleges védettségi státusának. A
Natura 2000 hálózatba tartozó, illetve a védett területekre speciális szabályok
vonatkoznak (jogszabályok, természetvédelmi kezelési tervek, fenntartási tervek).
Védett területen a kaszálás és legeltetés engedélyköteles, Natura 2000
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gyepterületeken pedig speciális szabályok szerint folytatható (269/2007 Korm.
Rendelet).

 Ha védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodunk, okvetlenül érdemes felvenni
a kapcsolatot a területen illetékes természetvédelmi őrrel, aki segítséget nyújthat a
természetvédelmi szabályokra vonatkozóan. A kapcsolat akkor is hasznos, ha az
általunk használt gyepterület semmilyen védettségi kategóriába nem tartozik, mert
bizonyos esetekben (pl. fokozottan védett madárfaj fészkelése) ekkor is lehet
számítani természetvédelmi intézkedésekre.

 Minden földterület hasznosítási lehetőségeit alapvetően meghatározzák a
termőhelyi viszonyok, azok jelentős megváltoztatása csak részben, gyakran
időszakosan, és magas költségekkel lehetséges. Mértékkel, a termőhely
természetes korlátait figyelembe véve érdemes tervezni az állattartás és
gyephasznosítás lehetőségeit, semmint belevágni a költséges és kétséges
kimenetelű gyepjavításba.

 Minden gyepterületnek van története, amit a hasznosítás előtt érdemes
megismerni. Ha emberemlékezet óta legelőként, vagy rétként használták, akkor
valószínűleg az a legésszerűbb hasznosítási módja: feltörni, beerdősítetni hosszabb
távon kockázatos. Fontos megismerni a korábbi használatot, és annak alapján
értékelni a gyepterület állapotát és jövőbeli kezelését.

 Ha van rá mód, tájékozódjunk az érintett terület természeti értékeiről, védett
fajairól az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságnál. Ha területünkön vagy annak
környékén biológus kutatók, madarászok, civil természetvédők bukkannak fel,
igyekezzünk velük is felvenni a kapcsolatot, mert hasznos információkkal
szolgálhatnak. Javítja a kapcsolatot a természetvédelmi szervekkel, és a terület
értékeinek fenntartását szolgálja, ha ritka, védett faj megjelenése (vagy éppen
váratlan eltűnése, veszélyeztetettsége) esetén tájékozatjuk az illetékes
természetvédelmi őrt.

 A legelő állatfaj megválasztása jelenleg sajnos többnyire külső tényezőktől (piaci
helyzet, támogatások) függ. Viszont úgy a legeltetés fenntarthatósága, mint
természetvédelmi szempontjából sokkal lényegesebb szempont, hogy az adott
gyeptípus milyen állatfaj legelésével egyeztethető össze ideálisan (beleértve a
legelési módon és a táplálkozási szokásokon túl a viselkedési tényezőket, a
taposási veszélyt, trágyaszórás jellegét, stb.). A nem megfelelő állattal való
legeltetés már rövidebb távon is problémákat okozhat. Például taposásra érzékeny
– nedves, vagy éppen száraz és sekély talajú – gyepen nagy testű vagy nagy
mozgásigényű állat legeltetése okoz leromlást és természeti értékekben való
elszegényedést. Az időszakosan vízállásos részeket tartalmazó gyepek főleg a ma
elterjedt juhfajták számára fertőzésveszélyesek, viszont lecsapolásuk
természetvédelmi szempontokba ütközhet, stb.. A megfelelő állat megválasztása
esetén viszont a legelő is nagyobb értékkel hasznosul, és természeti értékei is
jobban fenntarthatók (pl. a szarvasmarha megfelelő időszakban szívesen legeli a
nádat, amivel nyílt vízfelületek, szikes tavak tarthatók fenn; a kecske a tövises,
cserjés részeket hasznosítja, a juh rövidebb füvű, soványabb száraz legelőkön az
ürge számára is kedvező körülményeket is fenntartja).

8
7



 A szarvasmarhával, juhval, lóval, esetleg szamárral történő legeltetés esetén a
gazdálkodói ésszerűség és a természetvédelem szempontjai általában közel állnak
egymáshoz, ha az adott gyep egyébként is alkalmas az adott fajjal való
legeltetésre. Ha figyelembe vesszük a gyep típusát, eltartóképességét, és elkerüljük
a túllegeltetést, akkor természetvédelmi szempontból is értékes élőhelyet
tarthatunk fenn. Bizonyos természetvédelmi célkitűzések, egyes kiemelten
érzékeny fajok védelme olykor mégis indokolhatja a fenti három faj
valamelyikének a legeltetésben való korlátozását (védett vagy Natura 2000-es
terület esetén tehát tájékozódjunk). Természeti értékekben gazdag gyepeken a
kecske legeltetése is problémákat okozhat a faj túl erélyes legelésre való hajlama
miatt, ezért alkalmazása többnyire csak kis arányban (pl. juhnyájakban keverten)
javasolt. A bivaly legeltetése ma inkább csak kuriózum hazánkban, vizes
élőhelyeket is jól hasznosító (egyben azt igénylő) legeltetése gazdálkodói és
természetvédelmi szempontból is körültekintést igénylő feladat.

 Legelő állatfajaink közül természetvédelmi szempontból legkevésbé elfogadott a
liba (továbbá egyéb baromfi) és a sertés legeltetése (e két fajjal Natura 2000
területen jelenlegi jogszabályaink alapján nem is szabad legeltetni). Ugyanakkor
természetvédelmi szakemberek közül is egyre többen hangoztatják, hogy
bizonyos, kevésbé érzékeny élőhelyeken, vagy bizonyos természetvédelmi
kezeléseknél lehetne szerepe ezeknek a fajoknak is. Mindenesetre jelenleg a
sertéssel és libával való legeltetésre általában csak természetvédelmi oltalom alatt
nem álló területen van mód.

 Számos gyeptípus esetében a több fajjal történő kombinált, időben és térben
megfelelően összehangolt legeltetés (pl. szarvasmarha-juh-kecske; juh-szamár,
vagy szarvasmarha-ló-szamár) segítségével tartható fenn a természetvédelmi
szempontból legkedvezőbb állapot. A több fajjal történő legeltetés egyúttal
gazdasági oldalról is kedvezőbb, mert a különböző legelési szokású és más-más
növényeket előnyben részesítő állatok a gyep jobb kihasználását teszik lehetővé.
Csökkenhet a legelőtisztítási feladatok mértéke (a tüskés gyomokat és a cserjéket
is fogyasztó állatok bevonásával), és részben a fertőzésveszély is. Jelenleg nem
elterjedt gyakorlat (főleg üzemszervezési nehézségek és egy-egy állattartó
specializálódása miatt) a több fajjal kombinált legeltetés, de érdemes ebben az
irányban tájékozódni (akár más gazdálkodókkal együttműködésben).

 Lényeges a fajtaválasztás, amiben a gazdaságosságon túl az adott gyeptípusnak
való megfelelést is szükséges figyelembe venni. Az évszázadok alatt kiszelektált
helyi, őshonos állatfajták általában jobban alkalmazkodtak a természetes
összetételű hazai, olykor nem kedvező termőhelyű gyeptípusokhoz. A legelő
kevésbé értékes (vizenyős, savanyúfüves, nádasodott, cserjésedett) részei jobban
hasznosulnak, ha ilyen fajtákkal (is) legeltetünk, egyúttal természetvédelmi
szempontból fontos élőhelyeket is fenntarthatunk. Viszont ennek a
megközelítésnek is vannak (a gazdaságosságon túl is) korlátai: ha az adott
gyeptípus legeltetésére kevésbé alkalmas egy őshonos fajta (pl. taposásra érzékeny
gyepeken a nagy testű magyar szürke marha), semmiképpen nem érdemes
erőltetni. A jól ismert fajtákon (magyar szürke marha, racka, mangalica) érdemes
megismerkedni a kevésbé elterjedt régi fajtáinkkal is (pl. kárpáti borzderes marha,
cikta juh), mert azok más gyeptípusokon alkalmazhatók jobban. Emellett
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természetesen az újabb, nem őshonos fajtáknak is van helye a természetvédelmi
szempontokat figyelembe vevő gyepgazdálkodásban.

 Természetvédelmi szempontból általában a terelgető, láb alóli legeltetés a
legkedvezőbb, megfelelő hozzáértésű pásztor felügyeletével. Különösen változatos
termőhelyi adottságú legelőterületeken a legeltetésnek ez a módja gazdaságosabb
kihasználást is nyújt, mint a terelés nélküli villanypásztoros szakaszolás.
Ugyanakkor sokszor a villanypásztor is megfelelően szolgálhatja a
természetvédelmi szempontú legeltetést, ha a szakaszolás nem sematikusan
történik, hanem az élőhelyi/termőhelyi adottságok figyelembe vételével. A
szakaszos legeltetés intenzívebb formái, különösen az adagolt sávos legeltetés
viszont többnyire erősen veszélyezteti a természeti értékeket.

 A legelők nálunk megszokott nyár végi - őszi tisztító kaszálása helyett
természetvédelmi szempontból értékes területeken javasolt a hagyományos
legelőtisztítás, aszatolás alkalmazása, de kicsiny foltokban, szegélyekben, ahol
nem zavaró a jelenlétük érdemes megtartani a magaskórós, szúrós
legelőgyomokat, mert számos ritka vagy védett élőlény számára lehetnek fontosak
(búvó, táplálkozó, fészkelőhely). Egyes természetvédelmi oltalom alatt álló
területeken, bizonyos fajok védelme érdekében a tisztító kaszálást részben vagy
teljesen korlátozhatják; ilyen esetben is megoldás lehet a hagyományos aszatolás,
avgy pedig a több fajjal való – időben összehangolt – legeltetés. Erősebben
gyomos legelőkön viszont a természetvédelmi szempontokkal is összehangolható
lehet a korábbi (pl. az első legelőszakaszt követő június-júliusi), még a gyomok
magérlelését megelőző időszakban elvégzett tisztító kaszálás, vagy pedig legeltetés
helyett néhány szezonban kizárólag kaszálásos hasznosítás.

 A gyep élővilága szempontjából fontosak a kisebb cserjés szegélyek, bokor- és
facsoportok. Delelő fák telepítése, pótlása esetén a környéken is honos hazai
fafajokat alkalmazzuk, lehetőleg több félét. A fás növényzet sokat segíthet a gyep
növekedését serkentő, elöregedését késleltető pára megtartásában. Kiszáradásra
hajamos gyepeken akár 10-20% fás növényzet is nagyobb hasznos
hozamnövekedést jelent, mint a térfoglalás miatt kieső gyepterület jelent. A
hagyásfákon gyakran fészkelő ragadozó madarak a kártevő pockok gyérítésében is
segítenek. Bizonyos gyeptípusok esetében (esősorban szikes tájainkon) viszont a
nagyobb arányú fás növényzet jelenléte nem természetes. Mindenképpen kerüljük
a tájidegen, agresszíven terjedő fafajokat, mint az ezüstfa („olajfűz”), bálványfa
(„ecetfa”), zöld juhar, amerikai kőris, ostorfa, kései meggy, akác. Érdemes
előnyben részesíteni a tájegységre nézve honos fajokat; a vadgyümölcsöknek (pl.
vadalma, vadkörte, berkenyék) még a legelő jószág táplálkozásában is kedvező
szerepe lehet.

 Azokon a gyepeken, ahol ezt az adottságok lehetővé teszik, a legeltető és kaszáló
használatot az egyes területrészek között időnként érdemes (gazdasági és
természetvédelmi megfontolásokból egyaránt) váltogatni. Azaz elsődlegesen
kaszálóként használt gyepeken is többnyire kedvező hatású az időszakos legeltetés
(nem csupán a sarjúlegeltetés); akárcsak a legelőként használt gyepeken is az
időszakos kaszáló hasznosítás (a tisztító kaszáláson túl). A legelőkről ezáltal
bizonyos nemkívánatos gyomfajok jobban viszaszoríthatók, csökkenhet a
fertőzésveszély, a kaszálókon pedig a természetes trágyahullatásból adódóan
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gazdagodhat a gyep. Ez természetesen nem minden gyepre vonatkozik: a rövid
füvű szikes legelőkön, vagy a nyitott homoki gyepeken általában nem lehetséges
vagy kívánatos a kaszálás. Bizonyos (pl. hegyi magasfüvű) kaszálók esetében a
legeltetés okozhat (rövid idő alatt is) leromlást. A gyep állapotától, a kaszálás
idejétől, és a legeltetett állat milyenségétől függően érdemes a kezelés váltásának
lehetőségét megfontolni. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen a kezelés
ilyen típusú váltogatását az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal fontos
egyeztetni.

 Legeltetés során kisebb-nagyobb mértékben számolni kell a gyep taposás miatti
károsodásával. Ez természetvédelmi szempontból általában kedvezőtlen (kivéve
egyes speciális eseteket, ahol pl. kikopárosodott felszíneket igénylő fajok
fenntartása a cél), és többnyire gazdálkodói oldalról sem kívánatos. A taposás
mértékét hozzáértő tereléses legeltetéssel, valamint megfelelő szakaszolással is
csökkenthetjük. Nedves, vagy éppen túlságosan kiszáradt állapotban érzékenyebb
a taposásra a gyep, de természetesen sok függ a legeltetett állat fajától, fajtájától,
jóllakottságától és egyéb viselkedési tényezőitől is. A taposás nagyobb mértékben
jelentkezik a kihajtási útvonalak, delelő- és itatóhelyek, állattartó telepek
környékén; ezek kiválasztásánál természetvédelmi oltalom alatt álló területeken
mindenképpen fontos (illetve bizonyo esetekben kötelező) az egyeztetés a
hivatalos természetvédelmi szervekkel. A gyepeken belül a taposási kár mérséklése
céljából a hajtási, terelési nyomvonalak váltogatása célszerű.

 A legeltetési időszak természetvédelmi oltalom alá eső gyepterületen időbeli
korlátozások alá eshet, erről tájékozódjunk. A téli és kora tavaszi időszakban való
legeltetés gyeptípusaink többsége esetén gazdálkodói szempontból sem kedvező
(túlzott taposási kár, túllegelés fokozott veszélye), de bizonyos esetekben lehetnek
kivételek. Ha az őszi (esetleg téli) időszak nem túlságosan csapadékos, az időjárás
a növények növekedésének kedvez, vagy fennál az elhalt fű felhalmozódásának
veszélye a legeltetés folytatása célszerű lehet és számottevő természetvédelmi
problémával sem jár. A kora tavaszi legeltetés ellenben többnyire mind a gyep,
mind a természeti értékek számára káros. Tehát a kérdéses időszakban történő
legeltetést mindenképpen a legeltetett faj, módszer, és a gyep állapotának
figyelembe vételével kell mérlegelni. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen
pedig emellett szükséges tájékozódni a pontos korlátozásokról és lehetőségekről.

 Kaszálás esetén hagyjunk meg néhány méter széles búvósávokat, és ne vágjunk túl
alacsony tarlóra. Vadriasztó lánc alkalmazásával a gyep élővilágát és a kasza
épségét is óvjuk. Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a búvósávok
szélességét, a kaszálatlanul hagyandó terület nagyságát és elhelyezkedését, stb.
illetően további előírások lehetnek, amiről tájékozódjunk.

 Felázott talajú gyepen nehéz gépekkel ne közlekedjünk, kaszálás esetén a
vízállásos, vagy átnedvesedett talajú foltokat hagyjuk érintetlenül.

 Természetvédelmi szempontból speciális esetek kivételével káros hatású a gyepek
égetése, amit jogszabályaink is erősen korlátoznak. A rendszeres égetés hatására az
élővilág nagyon elszegényedik, és a közhidelemmel elelntétben bizonyos
gyomfajok is elszaporodhatnak. Egyes esetekben a gyepek égetése mégis indokolt,
és természetvédelmi szempontból is kívánatos lehet. Ezek egyedi, speciális
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helyzetek, amelyek mind előzetes megfontolást, az illetékes hatóságokkal és
kezelő szervekkel történő, tervezést, felügyeletet és engedélyt igényelnek.

 A műtrágyázás kedvezőtlen hatással van a gyepek természeti értékeire, többnyire
éppen a ritka, érzékeny védett fajok visszaszorulásával, ezáltal az élővilág
elszegényedésével jár, ráadásul a természetes vizeket is szennyezi. A
műtrágyahasználat természetvédelmi oltalom alatt álló területeken ezért nem is
elfogadott, de egyoldalú hatása miatt egyéb területen is érdemes átgondolni
használatának szükségességét. A szerves trágyázás káros is kedvezőtlen hatású
lehet a gyepek természeti értékeire, ennek mértéke a gyep típusától és trágya
mennyiségétől, minőségétől és a kijuttatás körülményeitől függ. Natura 2000
területeken a gyepeken sem a szerves, sem a műtrágya kijuttatása nem
megengedett (eltekintve a legelő állat által elhullajtott trágyától). Ahol viszont nem
vonatkozik kifejezett tiltás rá, az érlelt szerves istállótrágya mérsékelt mennyiségű
kijuttatása többnyire nem okoz számottevő természetvédelmi problémát. A legelő
állatok által elhullajtott trágya esetében érdemes megelőzni, hogy egyes foltokban
a trágya nagyon felhalmozódjon, mert ott gyomos, vagy éppen kiégett foltok
alakulhatnak ki. Ez a delelő/pihenőhelyek váltogatásával, szükség esetén a trágya
tövisboronával történő szétterítésével orvosolható.

 A gyepek különböző intenzitású talajművelése és mechanikai ápolása (tárcsázás,
fogasolás, hengerezés), a felülvetés természetvédelmi szempontból problematikus.
A ritka, érzékeny védett növény- és rovarfajokban gazdag gyepekben, a sekély
termőrétegű, erózióra hajlamos élőhelyeken, vagy ahol a gyepfelszín természetes
mikrodomborzatának nagy jelentősége van (pl. padkás szikesek, lápi
zsombékosok) az ilyen beavatkozások komoly, akár visszafordíthatatlan
természetvédelmi kárt okozhatnak. Emiatt az ilyen típusú bavatkozások
természetvédelmi oltalom alatt álló gyepekben sokszor korlátozás alá esnek. Az
eleve szegényesebb, másodlagos kialakulású, faji összetételükben kevésbé
érzékeny, vagy valamilyen károsodás miatt helyreállításra szoruló gyepekben
viszont a fenti beavatkozások kíméletesebb formái akár természetvédelmi
szempontból is elfogadhatóak lehetnek – ezt minden esetben érdemes részletesen,
egyedileg mérlegelni és egyeztetni az illetékes szervekkel. A fenti beavatkozásokat
szükségessé tevő problémák jelentős részének oka gyalran a terület túlzott
igénybevétele, túllegeltetés, a gyep típusához kevésbé illeszkedő legelő állatfaj, az
átnedvesedett talajállapotban történő túltaposás, stb.. Szakszerű, az adott gyep
állapotának, eltartóképességének megfelelő mértékű legeltetés esetén mindez
nagyban megelőzhető.

 Trágyát, takarmányt, szénabálákat, hulladékot a gyep területén lehetőség szerint
ideiglenesen sem tanácsos tárolni, mert az gyomosodást, szennyezést, esetleg
mérgezést is okozhat.

 A legeltetéshez szükséges épületeket, építményeket, kiegészítő berendezéseket
(kerítések, karók, itatók) lehetőleg tájba illeszkedően, természetes anyagok
felhasználásával javasolt kialakítani. A keletkező hulladék (beleértve a dögöt)
szakszerű kezelése és ártalmatlanítása is fontos, mert az szennyezést, mérgezést,
fertőzést is okozhat. Még az olyan ártalmtlannak tűnő hulladék is, mint a
műanyagból készült bálamadzag is évente számos gólyafióka életét követeli: a
madarak által a fészekbe behordott bálamadzag a fiókák nyakára, lábára tekeredve
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fulladást, a végtag elhalását, elüszkösödését okozhatja. A gyepet ezért (is) fontos
hulladékmentesen tartani.

4.3. Javaslatok hivatásos és civil természetvédőknek, a témával foglalkozó
kutatóknak, oktatóknak

 A gyepekkel, azok kezelésével kapcsolatos természetvédelmi feladatot, kutatást,
oktatást stb. végző szakembereknek fontos megismerkedni a rét- és
legelőgazdálkodás fogalmaival, szemléletével, céljaival, intenzív és extenzív
formáival, eszközeivel, az állattenyésztés, takarmányozás, fajtaismeret alapjaival.

 Alapvető fontosságú a gazdálkodókkal, pásztorokkal való kommunikáció.
Hasznos, ha természetvédelmi elvárásainkat, céljainkat, véleményünket
közérthetően, idegen szakszavak nélkül meg tudjuk fogalmazni, a védett,
veszélyeztetett fajokról, élőhelyekről életszerűen, kézzelfogható módon tudunk
beszélni. Ugyancsak fontos nyitott módon meghallgatni (és hasznosítani) egy-egy
kérdésben a gazdálkodók véleményét, tapasztalatait, helyi ismereteit. Életszerű
ismereteket csak ilyen módon sajátíthatunk el, a tankönyvi tudás ezt a párbeszédet
nem pótolja.

 Természetvédelmi szempontból megalapozott elvárásokat csak megfelelő
háttérismerettel lehet tenni. Különösen fontos ez akkor, ha a gazdálkodó számára
nagyobb áldozatot vagy kockázatot jelent egy-egy természetvédelmi korlátozás
vagy elvárás. Mind a védendő értékek, mind a gazdálkodás szempontjából
veszélyes lehet, ha természetvédelmi célú intézkedéseket hibás vagy
megalapozatlan vélekedésre alapozunk, a legelőt, rétet kísérleti terepként
használjuk.

 Lényeges, hogy a természetvédelmi célok, prioritások tisztázottak legyenek és
megfelelően súlyozottak, árnyaltak. Ezzel, amellett hogy jobban értékelhetőek
lesznek a természetvédelmi eredmények, és hatékonyabban beoszuthatók az
erőforrások, megkönnyíthető az együttműködés a gazdálkodókkal is. Számos
különböző helyzet előfordul onnan kezdve, hogy egy adott gyepterületen maga az
élőhely és annak faji sokfélesége a megőrzendő érték, odáig, hogy csupán egy-egy
faj igényeinek kielégítése a cél. Összetettebb természetvédelmi cél (pl. egy nagyon
fajgazdag, érzékeny védett fajokkal teli láprét-sztyeprét komplexum) esetében
indokoltabbak lehetnek szigorúbb, részleteiben is kontrollált előírások és
korlátozások, egyszerűbb célok esetében (pl. ahol a gyep maga szegényes, de
annak bizonyos szerkezeti tulajdonságokkal kell bírni – pl. ürge védelmekor: rövid
füvű gyep, haris esetében: magas réti fiziognómia) gyakran csupán néhány
paraméterre korlátozhatók az előírások. A célokat természetesen mindig tágabb (pl.
táji, vagy szukcessziós) összefüggésben is definiálni kell (pl. egy adott faj
igényeinek indokoltsága ellenére sem szerencsés több száz hektáron egy
időpontban kaszálni, még akkor sem, ha abban a tájegységben az illető faj a
legfontosabb természeti érték).

 Az előző gondolatokhoz kapcsolódóan a sablonos, dogmatikus természetvédelmi
elvárásokat (még ha azok látszólag működnek is, de ha kevésbé, akkor még
inkább) tanácsos felülvizsgálni a természetvédelmi célok teljesülése, valamint a
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gazdálkodóktól származó visszajelzések függvényében. Mint a tanulmány 2.
fejezetében bemutatásra került, a természetvédelmi kezelésre vonatkozó ismeretek
viszonylag rövid idő alatt is jelentősen változnak. Nem sok idővel ezelőtt a
legeltetést számos élőhely esetében kevésbé kívánatos kezelésként értelmezte a
szakmai közvélemény, jelenleg viszont sokkal pozitívabb a legeltetés,
legelőgazdálkodás megítélése. A gyakorlati kezelési elvárásokat, viszont mindig az
adott, konkrét helyzet alapos ismeretében kell megtenni; a sablonos megközelítés
(pl. élőhelytípustól függetlenül azonos dátumhoz kötött kaszálási időpontok,
szerves trágyázás teljes körű tiltása) fölösleges problémákat okozhat a
gazdálkodónak, és nemkívánatos természetvédelmi eredményhez is vezethet.

 A természetvédelmi elvárások megállapításakor szintén érdemes a szakmailag csak
részben megalapozott „divatirányzatoktól” független gondolkodás, és a széles
körben elterjedt „vélekedések” és megalapozott ismeretek megkülönböztetése.
Példaként említhető, hogy jelenleg gyakran érzékelhető a legeltetéshez való
pozitív hozzáállás mellett a kérdés kissé idealizált, romantikus, múltba révedő
megközelítése a természetvédő szakmában is. Ennek következtében olykor nem
teljesen indokoltan kerül előtérbe az „őshonos fajták”, vagy a Kárpát-medencében
honos ősökkel rendelkező fajok (pl. szarvasmarha, ló) alkalmazása olyan területek
legeltetésénél is, amely más, újabb fajtákkal, vagy nem őshonos eredetű fajokkal
(pl. juh) gazdaságosabban és természetvédelmi szempontból is eredményesebben
kezelhető. 

 Terepen járva minden természetvédő és kutatónak illik megadnia a tiszteletet az ott
dolgozó gazdáknak, pásztoroknak. A mindenképpen elvárható köszönés és
bemutatkozás mellett érdemes elbeszélgetni az arra nyitott gazdálkodókkal egymás
munkájáról, figyelemmel meghallgatni véleményüket, tiszteletben tartani a
területen való jelenlétünkkel kapcsolatos meglátásaikat.

 Legelőn járva a jószágot ne zavarjuk; a kutyáktól tartsunk tisztes távolságot.
Bekerített gyepterületre a gazdálkodó jóváhagyásával lépjünk be. Ha nyitható
kapun, sorompón, villanypásztoron haladunk át, azt zárjuk vissza.
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