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1. BEVEZETÉS  

1.1 BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A természeti és kulturális értékek szerves összekapcsolódása, illetve a mindezt szem előtt tartó 

gazdálkodási módok ismerete és elősegítése, ösztönzése mára az ökológiai kutatásokban, valamint a 

gyakorlati természetvédelemben is elfogadottá és esszenciálissá vált. Ez a megközelítés sokszor 

nagyobb kihívással jár a kutatók és a gyakorlati szakemberek számára, mint a kizárólag a természeti 

értékekre figyelő, az embert kizáró természetvédelmi tevékenység. Az ember szerepét igyekeznek 

feltárni az ökológiai folyamatokban azok a tájtörténeti és a hagyományos ökológiai tudásra 

vonatkozó kutatások is, melyek az utóbbi két évtizedben erősödtek meg Magyarországon.  

A „táj és ember kapcsolatának” jelensége és vizsgálata, illetve a vegetációdinamikai és a 

tájtörténeti kutatások hívták fel figyelmem a fás-erdős legeltetési rendszerekre, vagyis a fásszárú 

növényzet és a legeltető állattartás összefonódására, és az ezekkel kapcsolatos sokrétű kérdéskörre. 

Európa más régióival ellentétben a magyarországi fás-erdős legeltetési rendszerekkel egészen 

napjainkig szinte csak néprajzi és történeti kutatások foglalkoztak. A fás-erdős legeltetési 

rendszerekhez tartozó tevékenységeket, mint például az erdei legeltetést, a makkoltatást vagy a 

lombtakarmány gyűjtését az ökológus és természetvédelmi szakemberek mint történeti, elfeledett és 

felhagyott erdőhasználati módot tartották számon.  

A legtöbb eddig elérhető információ a természetvédelmi szempontból is értéknek tekintett 

fáslegelőkkel kapcsolatos, de az irodalmak mennyisége elenyésző a tájban, a kultúrában és a 

gazdálkodásban betöltött jelentőségükhöz képest. Ezek a rendelkezésre álló adatok a fáslegelők 

előfordulására, természetvédelmi értékeire, egy-egy terület tájtörténetének vagy flórájának az 

áttekintésére vonatkoznak. Mindazonáltal a botanikusok által alkalmazott fáslegelő definíció 

kiemeli, hogy egy olyan, magas biodiverzitással és természetvédelmi értékkel bíró élőhelytípusról 

van szó, amelynek létét az emberi tevékenység, vagyis a legeltetés, a legelőgazdálkodás határozza 

meg.  

 Kutatómunkám megkezdését az is motiválta, hogy alig rendelkeztünk információval a hazai 

tájakban még az ezredfordulón is meghatározó tájképi jelentőségű élőhelyeknek számító fáslegelők 

hagyományos használatáról, kezeléséről. A korábban elérhető adatok elsősorban a 

természetvédelmi oltalom alatt álló területekre szorítkoztak. A fáslegelők tájökológiai és a 

hagyományos tájhasználatban betöltött szerepének jelentőségéről a nemzetközi irodalom 

áttanulmányozásán túl székelyföldi terepbejárásaim is megerősítettek. Ezen utak során személyesen 

megtapasztalhattam, hogy a fáslegelők használata milyen elterjedt és általános gyakorlat 

napjainkban is. 
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Napjainkra a fáslegelő mint élőhelytípus és gazdálkodási mód ökológiai és gazdasági 

szempontból is előtérbe került. Ez egyrészt számos nyugat- és kelet-európai kutatásnak és 

természetvédelmi projektnek, másrészt pedig az Európai Unió Vidékfejlesztési Stratégiájának 

köszönhető, amely kiemelten támogatja fejlesztésüket és használatukat mint kiemelkedő természeti 

és kulturális értékkel bíró agrár-erdészeti típus. Mindezek ismeretében a fáslegelőkkel kapcsolatos 

kérdéskörök feltárását tágabb kontextusban a fásszárú növényzetet és az állattartást egyaránt 

magába foglaló fás-erdős legeltetési rendszeren keresztül szükséges végezni. 

Kutatásom kezdetén az erdei legeltetés növényzetre gyakorolt hatását szerettem volna vizsgálni. 

Ugyanakkor az erdei legeltetés akkor még tiltott tevékenység volt. Ekkoriban a tudományos 

köztudatban egyedül a fáslegelők használata volt ismert, ezért az egykor jelentős erdei legeltetés 

megértésnek a céljából kézenfekvő volt, hogy a fáslegelők kutatásával kezdjek el foglalkozni. A 

fáslegelők kutatásának eredményei hívták fel később a figyelmemet egyrészt arra, hogy a 

fáslegelőket a fás-erdős legeltetési rendszerekbe mint tágabb keretbe foglalva érdemes 

tanulmányozni, másrészt, hogy az erdei legeltetés még ismert, illetve a Kárpát-medence több 

pontján még ma is élő (vagy az utóbbi években megújított) gyakorlat.   

Az elmúlt évtizedekben az ökológiai kutatások során egyre gyakrabban alkalmaznak 

interdiszciplináris megközelítéseket. Egyre gyakoribbak pl. a molekuláris technikákat alkalmazó, 

ún. ökológiai genetikai kutatások. Egy másik irányzat is egyre hasznosabban szolgálja az ökológiai 

folyamatok dokumentálását és megértését: az etnobiológiai, etnoökológiai megközelítés. Ilyenkor 

sokszor közvetve kutatjuk az ökológiai folyamatokat, értjük meg az ökológiai mintázatokat. Például 

a tájat, annak növényzetét jól ismerő gazdálkodók, pásztorok, természetvédők interjúzása során, 

ökológiai megfigyeléseik értelmezésével, szintetizálásával, vagy éppen a gazdálkodástörténet 

néprajzi forrásainak ökológiai feldolgozásával, átértelmezésével. Dolgozatomban magam is – 

többek között - ezt az etnoökológiai megközelítést alkalmaztam.  

 A doktori dolgozatomhoz kapcsolódó kutatás céljául azt tűztem ki, hogy átfogó képet adjak a 

magyarországi fás-erdős legeltetési rendszerekről és történeti változásaikról, illetve a jelenlegi 

fáslegelők tájökológiai és természetvédelmi helyzetéről, és kiemelten a kapcsolódó hagyományos 

ökológiai tudásról. Juhász-Nagy Pál gondolatát - a „sokféleség igazi értékelése csakis sokféle 

közelítéssel remélhető” - követve kutatásom során az etnoökológiai mellett tájtörténeti, botanikai és 

tájökológiai módszereket alkalmaztam. Munkámmal szeretném továbbá felhívni a figyelmet arra is, 

hogy természeti értékeink megértéséhez és védelméhez a tájtörténeti és a hagyományos ökológiai 

tudásra vonatkozó kutatások, illetve a helyi közösséggel való együttműködés nélkülözhetetlen. 
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1.2 A FÁS-ERDŐS LEGELTETÉSI RENDSZEREK ÉS A FÁSLEGELŐ MINT A DOLGOZAT KÉT KIEMELT 

FOGALMA  

1.1.1 A fás-erdős legeltetési rendszerek 

A fás-erdős legeltetési rendszerek a nemzetközi szakirodalomban használt silvo-pastoral systems 

angol kifejezés magyar szakfordítása. A kifejezést Csathó András Istvánnal, Bede Ádámmal és 

Molnár Zsolttal közösen fordítottuk le magyar nyelvre 2017-ben. A magyar szakkifejezés 

Mosqueara-Losada és munkatársai (2009) definíciója alapján azokat a tevékenységeket foglalja 

magába, amelyek során a fásszárú növényzet és az állattartás kapcsolódik össze (pl. erdei legeltetés, 

fáslegelők és legelőerdők használata, makkoltatás, vadgyümölcsök és lombtakarmány gyűjtése). A 

rendszer részét képezik azok a területek is, ahol ezek a típusú tevékenységek megvalósulnak. 

Ezeken a területeken a fásszárú növényzet a zárt erdőtől a szinte teljesen nyílt fátlan területekig 

változhat. 

 

1.1.2 A fáslegelő 

Az utóbbi években fellendülő európai kutatások a fás-erdős legeltetési rendszerek közül 

elsősorban a wood pasture-re, vagyis a fáslegelőkre fókuszálnak. Szükséges megjegyezni, hogy a 

nemzetközi kutatásokban használt wood pasture és a magyar tudományos fáslegelő definíciója nem 

teljesen egyezik. A nemzetközi definíció értelmében fáslegelőként a fásszárú növényzet és a 

legeltetés összekapcsolódása következtében kialakult ligetes, erdős legelőterületek bármilyen 

formája értendő, vagyis tkp. megfelel a fás-erdős legeltetési rendszer fogalmának (lásd Hartel & 

Plieninger 2014, Plieninger et al. 2015). Magyarországon elsősorban az általunk is használt 

Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR) P45 kóddal illetett élőhelytípusát értjük fáslegelő 

alatt, mely kiemeli a ligetességet és a terebélyes, idősebb hagyásfák meglétét, tkp. a fás-erdős 

legeltetési rendszerekben a zárt erdő-nyílt fátlan legelő sorozat köztes elemeit jelenti (Bölöni et al. 

2011). 

Magyar szak- és köznyelvben a fáslegelő/fás legelő és a legelőerdő megnevezések használata és 

meghatározása sok esetben keveredik, és ennek következtében történeti, de akár récens forrásokban 

is sok esetben nem állapítható meg egyértelműen, hogy milyen jellegű területről van éppen szó (1. 

melléklet). 

 Dolgozatomban azokat a területeket tekintettem fáslegelőnek, melyek a P45-ös élőhelytípushoz 

sorolhatóak a Bölöni és munkatársai (2011) által megfogalmazott definíció értelmében. 

P45 – Fáslegelő, fáskaszáló, legelőerdők, gesztenyeligetek: 
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„Emberi használattal, legeltetéssel és/vagy kaszálással kialakított, fás-gyepes élőhelyek. Az 

eredeti vagy telepített fás növényzet sokszor tájképileg is jellemző. A fák láthatóan nem zárt 

állásban nőttek: szinte mindig alacsonyan elágazók, vastag oldalágakkal, sokszor csaknem a földig 

ágasak, koronájuk terebélyes, törzs- és koronaátmérőjük nagy. A fák legalább részben idősek, 

minimális átmérőjük 30-40 cm, de elérheti az 1 m-t is. Többnyire csak mozaikként értelmezhető 

élőhely, ahol a gyepkomponenst külön is célszerű jellemezni.” (Bölöni et al. 2011). 

 

2. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

2.1 A természeti-kulturális sokféleségről és természetvédelmi vonatkozásáról 

„Valóban: (a természet faggatása során) miért ne vállalhatnánk sokkal bátrabban az összes 

humán fakultás teljes arzenálját, ám kellő, bölcsebb szereposztásban? – az érzelmeinket csakúgy, 

mint a töredékes, de hasznos tudásunkat. Miért kellene ebben a vállalásban megismételnünk minden 

eddigi hibát, balfogást? – idétlen alá-, fölérendelésben nézve például mozgalmat, művészet, 

tudományt.  

Látnivaló: ezt a vállalást szinte kötelezővé teszi a »süllyedő bárka«, a Föld megannyi gondja, a 

bioszféra, az élővilág ijesztő tempójú pusztulása. Ebben a vállalásban egyre nagyobb szükségünk 

van és lesz az eleve hitvány mai természetképünk esztétikai, morális, metafizikai stb. gazdagítására; 

különösen a természet és ember viszonyának bölcsebb-toleránsabb, de radikális 

reinterpretációjában. Mondható az is, hogy éppen azért, mert az újkor szelleme korábban 

»deszakrálta« a természetet, a Természet reszakrálása (mondjuk egy modernebb értelmezésű Szent 

Ferenc-i »létdemokrácia« jegyében) megkerülhetetlen programot jelent.” 

Doktori dolgozatom mottójának is tekinthető Juhász-Nagy Pál ökológus 1993-ban közölt 

gondolata, amelyben felhívja a magyar ökológus szakma figyelmét az akkor még idegennek hangzó 

„táj és ember kapcsolat” megértésének fontosságára, a természet megismerése és védelme 

érdekében. Mára ez a témakör a magyar ökológusok között is meghatározó kutatási terület lett, 

illetve a természetvédelemben betöltött szerepe is egyre fontosabbá vált (Molnár et al. 2008, Molnár 

et al. 2010). Ezt példázza Mihók és munkatársai 2015-ös felmérése, mely szerint a magyar 

természetvédelem legfontosabb 50 kérdésének közel a fele közvetlenül érinti a tájhasználat, a tájban 

élő emberrel vagy más érdekcsoportokkal való együttműködés témakörét.  

A táj és ember viszonyának kérdésköre a kulturális örökségek kapcsán vált elsősorban 

nyilvánvalóvá (Maffi 2005). A nyelvek sokszínűsége és a táj diverzitása közötti kapcsolatra már 

Darwin is felfigyelt, párhuzamot vonva a nyelvek és fajok kialakulásának rendszere közt (Maffi 

2005). A hagyományos kultúrák szellemi örökségének talán az egyik legszebb, a tájjal való 
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kapcsolatot is bemutató elemei a mese- és mondavilág történetei, amelyek az adott tájban élő 

közösség természethez való viszonyának lenyomatát, tanulságait és megoldásait közvetítik (Molnár 

2010). De ide sorolható maga a népművészet is (Turner et al. 2000). A táj és ember kapcsolatának 

egyik legjelesebb magyarországi kutatóját, Andrásfalvy Bertalant lényegében a hímzések és 

szőttesek vezették a Sárköz és a Duna-mente táj és ember kapcsolatának és a tájhasználat 

kutatásának irányába – világszinten is viszonylag korán, már az 1950-es években (Andrásfalvy 

2007, Barna 2015). 

A nemzetközi ökológus szakma számára is hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 

klasszikusnak számító, az embert kizáró wildnerness és fortress típusú természetvédelmi 

megközelítést és a Yellowstone-típusú természetvédelmi modellt újragondolja, valamint központi 

kérdésévé váljon a „tájban élő ember”, a természeti-kulturális sokféleség egymásrautaltsága és 

szerves összekapcsolódása (Brown et al. 2005, Maffi & Woodley 2010, Molnár et al. 2008, Mihók 

et al. 2015). A nemzetközi ökológiában az 1980-as években kezdték felismerni, hogy az emberi 

tevékenység nemcsak pusztítást jelenthet, hanem a természeti értékeket is gazdagíthatja 

(Declaration of Belém [1988], http 23. ), de ez igazán csak a 20. és 21. század fordulójára vált 

elterjedtté (Maffi & Woodley 2010, Agnoletti & Rotterham 2015). Ma már számos tanulmány áll 

rendelkezésre a világ szinte minden szegletéből arra vonatkozóan, hogy a természeti értékeket 

nagyon sokszor az ott folyó, a táji adottságokhoz igazodó emberi tevékenység határozza meg 

évszázadok, évezredek óta, és az ökológiai folyamatokban az ott élők kulturális öröksége, 

világnézete, gazdasági és társadalmi helyzete tükröződik (Brown et al. 2005, Biró & Molnár 2009, 

Takeuchi 2010, Agnoletti & Rotherham 2015, Oldén & Halme 2016). Ezen adaptív, 

természetalakító tevékenységek ismeretlenségének hátterében gyakran az áll, hogy egy nem helyi 

vagy egy avatatlan szem számára sokszor láthatatlan, a tájba meglepő mértékben beilleszkedő 

tevékenységekről van szó (Sarmiento et al. 2005). Ilyen például a kaliforniai indiánok tájhasználata, 

amely az európai fáslegelőkhöz hasonló, ligetes, tölgyes (Quercus lobata, Quercus dumosa) 

élőhelytípusokat alakított ki, és tart fenn az égetés tudatos alkalmazásával (Anderson 2005). A 

trópusi esőerdős tájak kapcsán szintén kiderült, hogy különösen a folyómenti tájrészletek 

fajgazdagságához az őslakosok tevékenysége is jelentős mértékben hozzájárult, például Mexikóban 

a helyi közösségek több funkcióval bíró erdő- és kertváltó gazdálkodást hoztak létre (Heckenberger 

et al. 2003, Toledo et al. 2003,). Ezeket a tájakat, ahol az egykori vagy jelenlegi emberi tevékenység 

határozza meg a természet állapotát, kultúrtáj kategóriába sorolják (Plieninger & Bieling 2012). A 

kultúrtájak legismertebb elemei közé tartoznak például a fás és fátlan legelők, kaszálórétek, 
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hagyományos gyümölcsösök és szőlők, illetve a trópusi erdei kertek, a boreális övi áfonya-rétek 

(Diáz et al. 1997, Brown et al. 2005).  

Európa természetes növényzettel és élővilággal bíró tájai is szinte kivétel nélkül a kultúrtáj 

kategóriába tartoznak (Europe 2000, Solymosi 2011). Az Európai Unió területének mindösszesen 

5%-a nem állt vagy áll semmiféle közvetlen emberi hatás alatt, azaz kizárólag környezeti tényezők 

befolyásolják (Agnoletti & Rotherham 2015). A Natura 2000-es jelölőélőhely-típusokra 

vonatkozóan kimutatták (Halada et al. 2011), hogy a 231 típusból 63 típus biodiverzitásának 

megőrzése valamilyen mezőgazdálkodási tevékenységtől függ, elsősorban a legeltetéstől és a 

kaszálástól, mint például az európai száraz fenyérek és csarabosok (4030) vagy a síksági pannon 

löszsztyepprétek (6250) vagy a skandináv (9070) és az Ibériai-félszigeten található örökzöld 

fáslegelők (6310). 

Ezeket az élőhelyeket és kultúrtájakat, a természeti-kulturális sokféleséget (biocultural diversity) 

a tájhasználat felhagyása (Tárrega et al. 2009), a hagyományos ökológiai tudás elvesztése 

(Rotherham 2007) és a táji erőforrások reziliens használatának megszűnése veszélyezteti leginkább 

(Fisher et al. 2012). Európában ezek a folyamatok az iparosodás során erősödtek meg, majd a II. 

világháború után gyorsultak fel igazán (Johann 2007, Chételat et al. 2013). Vannak régiók, ahol a 

hagyományos tájhasználattól való elszakadás már viszonylag korán megtörtént, így például 

Angliában (Rotherham 2007) és Svájcban (Bürgi & Gimmi 2007), de vannak vidékek, főként olyan 

marginális régiók, mint Közép- és Kelet-Európa egyes tájai, ahol még csak az elmúlt évtizedekben 

erősödött meg ez a jelenség (Ivascu & Rakosy 2017). Szinte nincsen olyan európai táj, ahol a 

hagyományos tájhasználat felhagyása vagy a gazdálkodás intenzifikációja ne jelentene 

természetvédelmi problémát (MacDonald et al. 2000). E változások leglátványosabb formái a 

felhagyott területek becserjedése, a tájszerkezet homogenizációja, és összefüggő erdők, 

faültetvények vagy szántóterületek kialakulása (Agnoletti 2007, Biró et al. 2013, Forejt et al. 2017). 

Részben a hagyományos tájhasználat felhagyása következtében Nyugat-Európában vannak olyan 

vidékek, ahonnan a hagyományos ökológiai tudás lényegében mára szinte teljesen eltűnt 

(Rotherham 2007, Biró et al. 2014). Általánosságban pedig elmondható, hogy a táj és ember hosszú 

távú együttműködésre alapuló kapcsolata is átalakulóban van, világszerte gyengül még a vidéki 

településeken is (Buijs et al. 2006). Ez utóbbi azért is különösen veszélyes, mert ezáltal megszűnik 

azok felelősségérzete, akik nap mint nap egy tájban, együtt élnek a természeti értékekkel (Anderson 

2005, Ewaso Lions http 1.). 

Ma már egyre több nemzetközi egyezmény és gyakorlati példa is felhívja a figyelmet arra, hogy 

a természeti-kulturális sokféleség, valamint a kultúrtájak a világ természeti értékei szempontjából is 
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kulcsfontosságúak, ezért védelmük, fenntartásuk napjaink legfontosabb természetvédelmi céljává 

vált (Fisher et al. 2012, Rotherham 2015, Schmeller & Bridgewater 2016). Az elmúlt évtizedekben 

egyre több példa mutatja, hogyan lehet a hagyományos tájhasználatot, hagyományos ökológiai 

tudást (Ianni et al. 2015) vagy a tájjal való közvetlenebb kapcsolatot felélesztetni (Celentano & 

Rousseau 2016). Ilyen például a fák botolásának újjáélesztett gyakorlata Olaszországban (Coppini 

& Hermanin 2007) és Angliában (Read et al. 2010, Jørgensen 2013). Mindehhez a tájtörténetet 

(Foster et al. 2003, Cevasco et al. 2015) és a hagyományos ökológiai tudást (Hunn et al. 2003) 

feltáró kutatások jelentős mértékben tudnak hozzájárulni. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai pedig 

arra mutatnak rá, hogy ennek leghatékonyabb módja, ha mindezek a kutatások és természetvédelmi 

kezelések a helyi lakosok aktív bevonásával történnek (pl. http 1., Mihók et al. 2016). Ezt a 

közösségi-természetvédelmi területek (community-conserved areas) példázzák talán a legjobban 

(Berkes 2004). 

Számos nemzetközi egyezmény hívja fel minderre a figyelmet, melyek közül európai szinten 

kiemelendő a Tájegyezmény és a Natura 2000-es hálózat (Agnoletti & Rotherham 2015). Az 

utóbbinak nem kifejezetten a biokulturális sokféleség megőrzése a célja, de mind az élőhely-, mind 

a madárvédelem szempontjából olyan gazdálkodási formákat támogat, melyek lényegében mégis a 

hagyományos tájhasználati elemek gyakorlatát segíti elő (pl. legeltetés). Ezt támogatja a High 

Nature and Cultural Value Farming koncepció is, mely azokat a gazdálkodási módokat helyezi 

középpontba, melyek alkalmazása a természeti-kulturális sokféleség fenntartásához is 

hozzájárulnak. Ezek közé tartozik a fáslegelők használata is (pl. AGFORWARD http 2., HNCV-

Farming http 3.). Hasonló célkitűzése van a FAO és UNESCO által koordinált Globally Important 

Agricultural Heritage Systems projektnek is (http 4.), amelyhez Magyarország kapcsolódása 

jelenleg zajlik. Nemzetközi viszonylatban az UNESCO a Világörökség-cím kritériumai révén már 

az 1990-es évektől elismeri azokat a tájakat, melyek valamiféle emberi tevékenységnek köszönhetik 

különlegességüket, szorosan összefonva a természeti és kulturális örökséget. Ennek jó példája a 

hortobágyi szikes puszta és a használatukhoz kötődő pásztorvilág kapcsolata. Szellemi kulturális 

örökségként is számos hagyományos tájhasználathoz kötődő tudást és gyakorlatot ismer el az 

UNESCO (http 5.). Az elmúlt években indított, kormányközi, a biodiverzitás és az ökoszisztéma-

szolgáltatások értékelését és védelmét célzó IPBES programnak is egyik központi kérdése, hogy 

hogyan lehet a helyi közösségeket támogatni biokulturális értékeik megőrzésében és fenntartásában. 

Kiemelnék egy nagyon fontos gondolatot, amely az eddigi nemzetközi egyezmények világában 

újnak számít. Eszerint a természetvédelmet nem csak a természettudományos koncepciók köré kell 

és lehet építeni. Az IPBES központi keretábráján nevesíti a „Földanyát”, elismerve ezzel a nyugati 
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tudományos világtól eltérő tudásokat és világnézeteket, mely rezonál Juhász-Nagy Pál korábban 

említett gondolatával, és ezzel a természet reszakrálása irányába tett lépésnek is tekinthető (Díaz et 

al. 2015, Schmeller & Bridgewater 2016). 

 

2.2 A HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁS KUTATÁSA ÉS ALKALMAZÁSA A 

TERMÉSZETVÉDELEMBEN  

Az elmúlt évtizedekben egy új lehetőség és egyben kihívás bontakozott ki világszerte a 

természetvédelmi kezelések hatékonyságának növelésére: a biokulturális sokféleség részét képező, 

az élővilágra és az ökológiai folyamatokra vonatkozó ún. hagyományos ökológiai tudás (traditional 

ecological knowledge) figyelembevétele és alkalmazása mind a stratégiai, mind a gyakorlati 

döntések során (Berkes et al. 2000, Hernández-Morcillo et al. 2014, Sutherland et al. 2014, 

Schmeller & Bridgewater 2016).  

A hagyományos ökológiai tudás (HÖT) a hazai néprajzi szakirodalomban használt népi 

természetismeretnek egy része (Hoppál 2012). Legelfogadottabb meghatározása Fikret Berkes 

nevéhez kötődik (Berkes 2008): „Az élőlények (beleértve az embert is) egymás közötti és 

környezetükhöz fűződő viszonyáról szóló, kulturálisan átörökített, alkalmazkodási folyamatok során 

létrejövő és nemzedékeken át öröklődő tudás, gyakorlati tapasztalat és hitvilág.” Molnár (2014a) az 

alábbiakat fűzi hozzá e definícióhoz: Magyarországon, Európa közepén, ahol a tudomány és a 

városi tudás régóta befolyással van a paraszti tudásra, értékrendre, az alábbi definíciót használjuk: 

a körülöttünk levő természeti-agrár tájról, annak élővilágáról, az emberi tevékenységeknek a tájra 

és élővilágára gyakorolt hatásáról szóló, több évtizedes személyes természeti, gazdálkodói 

tapasztalatokon alapuló, de évszázados, közösségi tudáselemeket is őrző, a tudománytól zömmel 

független, a társadalmi élet rítusaihoz is kötődő tudás, tapasztalat, hitvilág.” A HÖT fontos 

jellemzője, hogy egyes elemei szinte változatlanok (hitvilág, világkép), addig számos, főként 

gyakorlati tudásra vonatkozó eleme a környezet állandó változásával dinamikusan alakul, 

folyamatosan újabb és újabb tudáselemekkel bővül (Menzies & Butler 2006).  

A HÖT alapvetően négy, szervesen kapcsolódó részből áll:  

 az általános tudás (az élő és élettelen természeti környezetre vonatkozó ismeretek, tudás),  

 a gyakorlati tapasztalat (a tájhasználattal, gazdálkodással kapcsolatos gyakorlati és 

tapasztalati tudás),  

 a világnézet (hitvilág, értékrend), 

 a hagyományos tanulási módszerek (pl. a tudás generációról generációra való közvetlen 

továbbadása, meséken, történeteken keresztüli, tapasztalati és a természettől való közvetlen 
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tanulás) (Berkes et al. 2000, Turner et al. 2000, Whiteman & Cooper 2000, Berkes 2008, Molnár 

2014a).  

A népi természetismeret és azon belül a hagyományos ökológiai tudás (pl. gyógynövények 

használata, állatok és növényfajok háziasítása) kutatásával évezredek óta foglalkozik a tudomány 

világa, elsősorban az orvos- és agrártudomány (pl. Cato De agricultura [Kr. e. 160 k.], Columella 

De re rustica [Kr.u. 61-65 k.; 2005]). A kortárs hagyományos ökológiai tudás kutatása a 20. század 

második felében erősödött meg, elsősorban kulturális antropológiai, ökológiai és természetvédelmi 

kérdések megválaszolása, illetve a gyarmatokon élő őslakosok emberi jogainak védelme kapcsán 

(Smith 2001, Hunn 2007, Berkes 2008). Ezekre a kutatásokra jellemző, hogy csaknem mindig 

megfogalmaznak fenntarthatósági, természetvédelmi célú javaslatokat, amelyek az adott kérdés 

megoldására (Berkes et al. 2000) vagy a hagyományos ökológiai tudás továbbéltetésére és 

felhasználására vonatkoznak (Varga et al. 2017). 

Az elmúlt évtizedekben világszerte fokozatosan nő azoknak a természetvédelmi célú 

tevékenységeknek a száma, melyek a HÖT-öt elméleti és gyakorlati szinten is eredményesen 

alkalmazzák (pl. Hunn et al. 2003, Ens et al. 2015, Roué & Molnár 2017), viszont lényeges 

megemlíteni, hogy vannak kevésbé sikeresek esetek is, melyek ennek a tudásformának alaposabb 

ismeretére és egy alázatosabb megközelítésre intenek (Nadasdy 1999, Ween & Riseth 2011, Padilla 

& Kofinas 2014, Pooley et al. 2014).  

A HÖT alkalmazását a tudományban és a természetvédelemben azonban számos tényező 

nehezítheti. Huntington (2000) és Heikkinen et al. (2012) listáit továbbgondolva ezek a következők: 

 A hagyományos és az akadémiai (western science) tudás alapvetően (pl. epistemológiai 

szempontból) különbözik (Berkes 2008).  

 A HÖT gyakran nem azokról a fajokról és élőhelyekről tartalmaz tudást, amit a 

természetvédők védeni szeretnének (Bíró et al. 2014). 

 Sok közösségben a HÖT jelentős mértékben elveszett, gyakran már csak emlékezetben 

létezik, és nem élő gyakorlat (Benz et al. 2000, Bürgi et al. 2013). 

 Az emberi tevékenységet teljesen kizáró fortress típusú természetvédelmi gyakorlattal sok 

helyen elűzték vagy hagyták kitelepülni a helyi lakosságot, így eltűnt az arra a területre 

vonatkozó hagyományos ökológiai tudás is (Riseth 2007). 

 A túlzottan felgyorsult társadalmi, gazdasági, illetve környezeti változások miatt az egykori 

hagyományos ökológiai tudás olykor adaptációban „lemarad”, és ezért érvényét is veszítheti 

(Fernández-Llamazares et al. 2015).  
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 Sok esetben mindössze a HÖT egyszerűbben használható elemeit, az általános és gyakorlati 

tudást alkalmazták a természetvédelmi kezelésekben (Reo 2011), miközben a HÖT etikus és 

hatékony alkalmazása megkövetelné, hogy a hagyományos ökológiai tudás mind a négy elemére, 

a maguk teljességében történő integrálására és megőrzésére egyaránt kerüljön hangsúly (pl. 

Nadasdy 1999, Berkes et al. 2000). 

A HÖT természetvédelmi szempontú felhasználása különösen azon élőhelyek esetében fontos, 

amelyek kialakítása és fenntartása (pl. hegyi kaszálórétek, fáslegelők) ennek a tudásnak a 

birtokában tud megvalósulni hatékonyan és hosszú távon (Anderson 2005, Babai & Molnár 2014). 

Ezeknek az élőhelytípusoknak a fenntartása a hagyományos tájhasználati módok alkalmazását, 

jelentős emberi munkaerőt és gazdálkodói odafigyelést is igényelnek (Oteros-Rozas et al. 2013, 

Varga & Molnár 2014). Az elmúlt évszázadban e használati módokat gyakran felhagyták, melynek 

következtében a jelentős természeti és kulturális értékkel bíró területek Európa-szerte is jelentősen 

visszaszorultak (Schmitz et al. 2012). A felhagyás után az élőhelyek visszaalakítását és fenntartását 

sok helyen a természetvédelem kezdte meg, és folytatja csaknem kizárólagosan. Mindebből az 

következik, hogy ideális esetben a hagyományos tájhasználat elismerésével a mögötte álló HÖT is 

ugyanúgy ismert, megbecsült és alkalmazott lesz.  

Vannak esetek, amikor ez valóban így történik (Hirschnitz-Garbers & Stoll‐Kleeman 2011), ám 

a HÖT a támogatási rendszerekben, előírásokban (pl. Natura 2000) vagy gyakorlati szinten sokszor 

nem vagy csak névleg kap elismerést. Az okok – a korábban felsoroltakon túl – a természetvédelmi 

szakemberek oktatásában és munkamódszerében rejlik. Meghatározóak a top-down és a 

tudományalapú döntések, valamint hogy a természetvédők tanulmányaik során csaknem kizárólag a 

nyugati, akadémiai tudomány világával, annak természettudományos szemléletével és ismereteivel 

találkoznak (Primack 2010, Mihók et al. 2016). Mindezt tovább erősíti, hogy a HÖT-tel rendelkező 

helyi lakosok alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek (Heikkinen et al. 2012). A 

probléma megoldását elősegítheti, ha egy érdekcsoport aktív részesévé tud válni a HÖT 

integrációjának, melyhez szükséges megismerni nemcsak a tudást adó és őrző, hanem az azt 

potenciálisan befogadó, felhasználó közösségeknek ehhez a tudáshoz való viszonyát is. A 

természetvédelmi kezelések kapcsán az egyik legfontosabb befogadó csoportot a természetvédelmi 

őrök, a nemzeti parki szakreferensek, illetve más természetvédelmi szakemberek alkotják (Lewis 

1989, Robinson & Wallington 2012, Varga et al. 2017), akiknek tudásáról és azon belül a 

hagyományos ökológiai tudásról alig áll rendelkezésre információ (lásd: Babai & Molnár 2013, 

Oteros-Rozas et al. 2013, Hernández-Morcillo et al. 2014).  
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2.3 AZ EURÓPAI FÁSLEGELŐK MÚLTJA ÉS JELENLEGI HELYZETE 

2.3.1 A fáslegelők kutatása Európában 

A hagyományos ökológiai tudásra alapuló természeti-kulturális sokféleség talán legszebb példái 

a legeltető állattartás és a fásszárú növényzet összekapcsolódásának eredményeként létrejövő 

fáslegelők, melyek évezredek óta meghatározzák Európa erdősült térségeinek képét (Rackham 

1998, Vera 2000). Az ember megjelenése és tudatos tájhasználata óta a fáslegelők kialakításában és 

fenntartásában a legelő jószág mellett a tudatos emberi tevékenység is jelentős szereppel bír. E 

tájhasználati rendszer legáltalánosabb tudományos angol nyelvű megnevezése a sylvopastoral 

systems (fás-erdős legeltetési rendszerek). Az ehhez kapcsolódó gazdálkodási és a növényzetet 

befolyásoló tevékenységek többek között a fáslegelő és legelőerdő üzemmódok, a makkoltatás, az 

erdei legeltetés, a lomb- és avargyűjtés, az ehető vadgyümölcsök gyűjtése, akár e gyümölcsök félig 

vad termesztése is. Ezek a tevékenységek sok esetben területileg és időben is fedik egymást (Smith 

2008). 

Az ökológus kutatók és természetvédelmi szakemberek érdeklődése csak az utóbbi évtizedben 

erősödött meg a fáslegelőkkel kapcsolatos kérdések iránt (Rois et al. 2006, Agnolett 2007, Hartel & 

Plieninger 2014, Jakobbsson & Lindborg 2017). Ez egyrészt az ökológiai paradigmaváltásnak 

köszönhető, amely az emberi tevékenységek és a tájhasználat mindenkori természetre gyakorolt 

hatásanak kutatását segítette elő (Rackham 2000), másrészt pedig a meglévő és ismert fáslegelők 

természeti és kulturális értékeinek erodálódása és veszélyeztetettsége hívta fel a figyelmet e 

területek értékeinek jelentőségére és az ehhez kapcsolódó gazdálkodási módok megismerésének 

fontosságára. Ezt tükrözi, hogy a Web of Science Core Collection adatbázisban az 1992−2017 

közötti időszakban megjelent, fáslegelőkkel (wood pastures) és fás-erdős legeltetési rendszerrel 

(silvopastoral systems) kapcsolatos nemzetközi tudományos cikkek száma és földrajzi kiterjedése is 

jelentős mértékben megnőtt (Oellerer 2014, 1. ábra). Az elmúlt években eddig nem kutatott 

térségekre (pl. Csehország: Forejt et al. 2016) és specifikusabb témakörökre (pl. mohák: Oldén & 

Halme 2016, Oldén et al. 2016, pókok: Gallé et al. 2017) vonatkozó publikációk is megjelentek. 

Ezzel egyidőben az agrárium és az erdészet is egyre inkább fontosnak tartja a fáslegelők 

megismerését, valamint kialakításuk és fenntartásuk elősegítését (Moreno et al. 2017, http 2.). 
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1. ábra A „silvopastoral” és a „wood pasture” kifejezés citációs gyakorisága 1992-2017 között a 

Web of Science-ben (letöltés: 2017.09.20). A nemzetközi érdeklődés megerősödés előtt nem 

sokkal, 2005-ben kezdtem el a magyarországi fás-erdős legeltetési rendszerekre vonatkozó 

kutatásaimat (piros nyíl). 

 

A fáslegelők mai ismeretét, illetve kutatását leginkább meghatározó angol nyelvű tanulmányok 

közül kiemelném az alábbiakat: 

 Oliver Rackham (1998, 2000) tanulmányaiban a fáslegelők „szavanna” jellegű mivoltára és 

az ember kulcsfontosságú szerepére hívta fel a figyelmet; 

 Frans Vera: Grazing Ecology and Forest History (2000) c. könyve, mely mai napig hatással 

van a fáslegelők és erdei legeltetés vegetációdinamikai és tájtörténeti kérdéseinek vizsgálatára; 

 Silvopastoralism and Sustainable Management (Mosquera-Losada és Riguero-Rodriguez 

2005) és az Agroforestry in Europe: Current Status and Future Perspective (Rigueiro-Rodríguez 

et al. 2009) tanulmánykötetekben számos tanulmány érinti az európai erdősült vidékek 

állattenyésztésének kérdéskörét, különösen a gazdálkodás és a természetvédelem oldaláról. 

Elsősorban tájtörténeti vonatkozású tanulmányok jelentek meg az Animal, Man & Treescapes 

(Rotherham, Handley 2011) és a Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European 

Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes (Rotherham 2013) kötetekben; 
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 az európai fáslegelőkre vonatkozó eddigi legátfogóbb, a fáslegelők természeti és kulturális 

értékeit, történetüket és jövőbeli használati, fenntartási lehetőségeiket is számba vevő könyv 

2014-ben jelent meg Hartel Tibor és Tobias Plieninger szerkesztésében European Wood-

pastures in Transition: A Social-ecological Approach címmel (ebben a kötetben jelent a doktori 

dolgozatomhoz tartozó egyik tanulmány, Varga & Molnár 2014). 

 

2.3.2 A fáslegelő fogalmának definiálása Európában 

A European Forest Institute által kiadott tanulmány (Mosquera-Losada et al. 2006) az erdei 

legeltetést, a fáslegelőket és a legelőerdőket az agroforestry-n, azaz agrár-erdészeti rendszereken 

belül egy közös gyűjtőfogalommal, a silvopastural systems megnevezéssel illeti. A silvopastural 

systesms magyar megfelelőjeként Csathó András Istvánnal, Bede Ádámmal és Molnár Zsolttal a 

„fás-erdős legeltetési rendszer” kifejezést javasoljuk. E megközelítés a fás-erdős legeltetési rendszer 

alatt olyan tájhasználati módot ért, melyben három alkotóelem: a háziállat, a fa és a legelő (gyep) az 

adott táj környezeti viszonyaihoz alkalmazkodva alkot szerves egységet (Mosquera-Losada et al. 

2006, 2008).  

Az európai irodalom a faállomány alapján kétféle típust különít el a fás-erdős legeltetési 

rendszereken belül. Az egyik típus az, amikor zárt, természetes erdőben folyik a legeltetés, a másik 

típus pedig a wood pasture, amikor a faállomány nyílt, ligetes jellegű. Ez utóbbi ültetéssel vagy 

egykori zárt erdő irtásával létrejött erdő−gyep−cserjés mozaikokból álló, magas biodiverzitású 

élőhely (Mosquera-Losada et al. 2006, 2008).  

Hartel és Plieninger (2014a) fentebb említett kötetében egységesen a wood pasture (magyarul: 

fáslegelő) megnevezést használja a legeltetett fás, erdős területekre, függetlenül a táji és környezeti 

adottságoktól, a lombkorona borításától, a fafajoktól és a legelő jószágtól. Ebben az esetben a 

nyíltabb fáslegelő és a zártabb, legeltetésre szolgáló, de lombkorona-borítás alapján már erdőnek 

minősülő részek nem válnak el élesen. Hartel és Plieninger (2014b) az irodalomban leggyakrabban 

használt angol megnevezésekként az alábbiakat sorolja fel: wood pasture, ancient park, primeval 

savannah, Central European savannah, pasture woodland, semi-open pastureland, traditional 

orchard, woodland pasture, wooded pasture, wooded meadow, pastoral woodland és silvopastoral 

system.  

Hartel és Plieninger (2014b) tágabb definíciójának értelmében európai nyelveken a fáslegelő 

megnevezései: latinul: silva pastilis, silva glandiferae, silva vulgaris pascua; franciául: systèmes 

agro-sylvo-pastoraux, pâturage boisés; spanyolul: dehesa; portugálul: montado; németül: 

Hutweide, Hutewald, Hutung; olaszul: pascolo arborato; norvégül: hagemark, beiteskog, 
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skogsbeite, innmarksbeite; dánul: Langå Egeskov; hollandul: hoogstamboomgaarden, bosweide, 

szlovákul: pasienkový les; szerbül: šumska ispaša; horvátul: šumska ispaša; oroszul лесное 

пастбище, лесистое пастбище; észtül: puiskarjamaa (források: Bergmeier et al. 2010, Centeri et 

al. 2016, Alen Kis, Renata Sõukand és Ujházy Noémi szóbeli közlései). 

 A felsoroltakon felül még számos kifejezés van használatban Európa-szerte, mely mutatja ennek 

az élőhelytípusnak és egyben gazdálkodási módnak is az elterjedtségét és sokszínűségét (Bergmeier 

et al. 2010, Hartel et al. 2015). 

Mindezek alapján megállapítható, hogy Európában a wood pasture (magyarul többnyire 

fáslegelőként fordított) megnevezéssel illetett, különböző intenzitással legeltetett területekre minden 

esetben jellemző valamely mértékben a ligetes faállományszerkezet, melyet gyakran terebélyes fák 

határoznak meg, és elválnak a legeltetett zártabb lombkoronájú erdőktől (grazed forest) és a fátlan 

gyeplegelőktől. A fáslegelők meghatározása sokféle, amelyet a táji/növényzeti adottságok mellett 

elsősorban a mindenkori tájhasználatra vonatkozó szabályozások, illetve a területhez valamilyen 

formában kötődő érdekcsoportok és egyének határoztak meg egykor és ma is.  

Összefoglalóan kimondható, hogy a fáslegelők meghatározása az élőhely sokszínűsége és tág 

földrajzi elterjedése miatt nehezen egységesíthető, de lényeges meghatározó elemei mindenhol 

ugyanazok: a fásszárú növényzet, a legeltethető gyep, a legelő jószág és a mindezeket összefogó, 

szabályozó és gondozó ember (Hartel & Plieninger 2014a). 

 

2.2.3 Az európai fáslegelők, fás-erdős legeltetési rendszerek tájhasználat-történetének 

áttekintése 

A fáslegelőket magukba foglaló fás-erdős legeltetési rendszerek az európai tájat, gazdálkodást és 

a társadalom életét évezredek óta meghatározzák, és egészen a 20. század elejéig az állattartás 

alapját képezték Európa-szerte (Vera 2000, Olea & San Miguel-Ayanz 2006). Változásaik szoros 

összefüggésben voltak a mindenkori társadalmi, jogi és gazdasági környezettel, és a táj jelentős 

átalakulásához vezettek (Hartel & Plieninger 2014b). A fás-erdős legeltetési rendszerek jelentőségét 

mutatja az is, hogy ezek az élőhelyek a kultúrában is hangsúlyosan jelen vannak. Azt lehet 

mondani, hogy nincs olyan európai nép, amelynek dalaiban, meséiben, történeteiben ne jelenne meg 

valamilyen módon a fásszárú növényzet és a legeltetés összekapcsolódása (Kizos 2014). Gyakorlati 

jelentőségükről, használatukról a római kori agrár-szakkönyvek közül több is beszámol (Columella 

Kr.u. 61-65 k.; 2005). A 10-11. századtól kezdődően egyre több okleveles említése van ennek a 

gazdálkodási módnak: Spanyolországban 924-ből van adat a dehesa-ra vonatkozóan, Angliában az 

1086-ban közreadott, Hódító Vilmos által jegyzett országos felmérésben a közösségi, legeltetésre is 
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szolgáló erdőket, fás, erdős legelőket silva pastilis megnevezéssel illetik (Olea & San Miguel-

Ayanz 2006, Jones 2011, Hartel et al. 2015). 

A fás-erdős legeltetési rendszereket a táj adta lehetőséggel élve, a gazdálkodás hatékonyságának 

növelésére alakították és használták. A fásszárú növényzet gyakorlati szerepe jelentős mértékben 

nem változott, a fák árnyékoló és védő funkciója mellett kiegészítő takarmányokkal (lomb, 

gyümölcs és makk) járultak hozzá a legeltetéshez Európa-szerte (Hartel et al. 2015). A fás-erdős 

legeltetési rendszerek sokszor legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkező eleme egész 

Európában a makkoltatás volt (Luick 2009). 

A fás-erdős legeltetési rendszerek változásának hátterében többnyire a földtulajdoni viszonyok 

átalakulása és az intenzívebb gazdálkodási módok megjelenése áll (Johann 2007, Plieninger et al. 

2015)). A földtulajdoni viszonyok megváltozását jelentette többek között az erdőterületek 

privatizációja, mely a közösségi tájhasználat és a közösségi legeltetés visszaszorulását 

eredményezte. Angliában ez a folyamat már a 13. században megindult a bekerítésekre vonatkozó 

(Enclosure) törvények meghozásával, melyek következtében már a középkor során is falvak 

néptelenedtek el, de igazán nagymértékűvé a 18. és 19. század során vált (Grant & Edwards 2008, 

Fairlier 2009). 

A 19. században felerősödő iparosodással az intenzív mezőgazdaság és erdészet is egyre 

jelentősebbé vált, a két gazdálkodási rendszer a 20. század során már fokozatosan eltávolodott 

egymástól. A mezőgazdaság intenzifikációja az istállózó állattartás előtérbe kerülését, új állatfajták 

tenyésztését, illetve a takarmányozás megváltozását is jelentette (Luick 2009). Például a 

makkoltatás jelentőségének csökkenésében a kukorica és burgonya takarmányként való 

alkalmazása, illetve az intenzív sertésfajták megjelenése állt. Az erdőgazdálkodás intenzifikációja 

az erdőterületek egycélú használatának elterjedését jelentette, melynek során a szálfa-termelésre 

került a hangsúly. Mindez az erdei legeltetés tiltására vonatkozó törekvéssel járt a német típusú 

erdőgazdálkodás elvei alapján (Johann 2007, Linares 2007, Luick 2009, Buttenschon és 

Buttenschon 2011, Hartel et al. 2015). A fatermesztés hatékonyságának növelése érdekében a 

legelő- és erdőterületeket jogilag és a gyakorlatban is elválasztották, az újonnan kijelölt 

erdőterületekről a legeltetést fokozatosan kiszorították (Rupp 2011, Hartel et al. 2015). 

Mindezek a folyamatok a II. világháború után a vidéki területek elnéptelenedéshez is 

hozzájárultak, illetve a hagyományos tájhasználat, így a fás-erdős legeltetési rendszerek felhagyását 

is erősítették Európa-szerte, mint például Olaszországban (Agnoletti 2007, Garbarino et al. 2015), 

Görögországban (Kizos 2014), a nyugat-mediterrán térségben (Bugalho et al. 2011), illetve 

Észtországban (Roellig et al. 2016). 
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Az elmúlt években a fáslegelők, tágabban a fás-erdős legeltetési rendszerek használata ismét 

terjedőben van. Ennek hátterében természetvédelmi (Stiven & Holl 2004) vagy a mediterrán 

térségben tűzvédelmi okok mellett olyan egyéni gazdálkodói motiváció is áll, mely egészséges 

élelmiszer előállítására és egyféle természetközeli életmód folytatására törekszik, de mellette 

hasznosítani kívánja az Európai Unió támogatásait is (Burrell & Greenway 2011, Plieninger et al. 

2015, Roellig et al. 2016). 

 

2.2.4 A fáslegelők jelenlegi kiterjedése Európában 

A fáslegelők kiterjedésére vonatkozó felmérések és adatsorok feldolgozása során mindig szem 

előtt kell tartani a felmérés módszerét, az adott felmérés során használt fáslegelő-meghatározást, 

illetve azt, hogy az élőhelytípus használattól való függése következtében annak változásának 

gyorsaságával tud átalakulni, kialakulni, megváltozni és eltűnni (Hartel & Plieninger 2014b).  

 Európa számos régiójára vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok a fáslegelők kiterjedésére 

vonatkozóan, mint például az osztrák Alpok (Hezog 1998), Csehország középső területe (Forejt et 

al. 2016) vagy a romániai Szászföld (Hartel et al. 2013), de jelen irodalmi áttekintésben a régiókra 

vonatkozó adatokat nem részletezem.  

Az európai fáslegelők kiterjedésére vonatkozó legfrissebb, legátfogóbb és jelenleg 

legmérvadóbbnak számító adatokkal Plieninger és munkatársai (Pieninger et al. 2015) szolgálnak. 

Felmérésüket az Európai Unió 27 tagországát lefedő LUCAS térinformatikai adatbázisra alapozták, 

amely 207 277 tájhasználatra és felszínborításra vonatkozó adatpontot tartalmaz (EUROSTAT, 

2015).).  

Becslésük szerint az Európai Unió 27 tagországának 4,7%-át (203 000 km
2
) borítja fáslegelő. 

Ebből a legnagyobb részt a ritkás fáslegelők adják, ahol az elszórva álló fák lombkorona-borítása 5–

10% között van. A 10% fölötti lombkorona-borítással rendelkező fáslegelők kiterjedése 85 000 

km
2
, míg a legeltetett gyümölcsös és olívás fáslegelők mindösszesen 9000 km

2
-t foglalnak el. A 

fáslegelők a legnagyobb kiterjedésben (10,8%) a Mediterrán biogeográfiai régióban fordulnak elő, 

míg a Fekete-tenger régiójában alig 5,6%, az Alpesi régióban 4,7% az arányuk. A kontinentális, 

boreális, atlanti, pannon és sztyepprégióban kevesebb, mint 4%-ot borítanak. Fáslegelők az egyes 

országok területéhez képest legnagyobb arányban Portugáliában (16,4%), Spanyolországban 

(11,7%), Bulgáriában (10,3%), Görögországban (10,1%) és Romániában (7,2%) fordulnak elő. A 

fáslegelők legkisebb arányát Máltán (0%), Finnországban (0,3%) és Hollandiában (0,8%) találták. 

Ezen felmérés alapján Magyarország területének 2,3%-át (2166 km
2
) borítja fáslegelő, melyből 
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ritkás fáslegelő 1985 km
2
, a 10% lombkorona borítás fölötti fáslegelő 180 km

2
, legeltetett 

gyümölcsös pedig nem található.  

Az Európai Unióhoz nem tartozó európai országok közül Svájc érdemel figyelmet, melynek 

alpesi területének 15%-án folyik legeltetés erdős, ligetes területen (Mayer et al. 2004). A Jura-

hegységben 52 000 ha fáslegelő található (Herzog 1998). A többi nem EU tagországra vonatkozóan 

(például Ukrajna, Oroszország európai része, a Kaukázus vagy a Balkán-félsziget országai) sajnos 

nem állnak rendelkezésre pontos adatok. Ezekben a régiókban mai napig meghatározó szereppel bír 

a külterjes legeltetésre alapuló állattenyésztés, ezért a fáslegelők kiterjedése is jelentős lehet 

(Bergmeier et al. 2010). 

 

2.2.5 A fáslegelők növényzet szerinti osztályozása Európában 

A fáslegelők osztályozása leginkább a növényzeti típus, az eredet, illetve a funkció alapján 

történik (Holl & Smith 2002, Rois-Díaz et al. 2006, Bergmeier et al. 2010). 

Bergmeier et al. (2010) az alábbi típusokba sorolja Európa fáslegelőit.  

A boreális és hemiboreális típusba skandináviai és egyéb észak-európai fáslegelők tartoznak, 

melyek a 9070-es Fennoskandinávai fáslegelők Natura 2000-es jelölőélőhely kategóriába 

sorolhatók. A lombhullató fa- és cserjefajok (pl. Quercus robur, Q. petraea, Fraxinus excelsior, 

Betula pubescens, Corylus avellana) jellemezte fáslegelőkön elsősorban szarvasmarhákat és juhokat 

legeltetnek. Ide sorolandók a rénszarvasokkal legeltetett, Betula pubescens és Pinus sylvestris uralta 

fáslegelők is (Eriksson 2008, Bergmeier et al. 2010).  

  Az idős faállományokból álló, mérsékelt övi fáslegelőkre a Fagus sylvatica, Quercus 

petraea, Q. robur, Q. cerris, Pyrus pyraster, Carpinus betulus, Fraxinus exelsior fajok előfordulása 

jellemző leginkább, ám tűlevelű fajokból (Larix decidua, Abies alba, Pinus sylvestris, P. cembra) 

álló állományok is vannak, főként az alpesi régiókban. Ezekben a típusokban a szarvasmarha, ló és 

juh legeltetése a leggyakoribb, ezen kívül helyenként még ma is előfordul az egykor az egész 

térségre jellemző sertéslegeltetés is (Gugić 2009, Bergmeier et al. 2010, Smith 2010, Hartel et al. 

2013, Bieling & Konold 2014). 

A mérsékelt övi cserjés vagy sarjeredetű fáslegelők faállományát jellemzően az alábbi fajok 

határozzák meg: Juniperus communis, Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. cerris és Carpinus 

orientalis. Ezekben az állományokban a szarvasmarhák legeltetésének fontossága csökken és a juh, 

valamint a kecske legeltetése válik inkább jellemzővé (Bergmeier et al. 2010, Plieninger et al. 

2011). 
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A mediterrán idős állományú típusba tartoznak a nyugati-európai térségben a dehesa-k 

(Spanyolország) és a montado-k Portugália (8. melléklet). Faállományukat Quercus suber, Q. 

rotundifolia, Q. ilex és Q. coccifera alkotja. A sertés-, szarvasmarha- és juhlegeltetés mellett egykor 

az étkezési célú makkgyűjtés, ma pedig a parafagyűjtés jelent kiemelt haszonvételi módot a 

területeken (Bergmeier et al. 2010, Pinto-Correia et al. 2011, Moreno et al. 2016). A Mediterráneum 

keleti térségben, mint például Görögországban Quercus macrolepis mellett Q. pubescens és Q. 

cerris fordul elő leginkább. Ezeket a területeket jellemzően juhokkal és kecskékkel legeltetik (Kizos 

2014, Plieninger et al. 2016). 

A mediterrán cserjés vagy sarjaztatott fáslegelőkre a Quercus coccifera, Acer sempervirens, 

Pyrus spinosa, Pistacia lentiscus, Juniperus oxycedrus fajok állományalkotása jellemző, illetve a 

juhokkal és kecskékkel történő legeltetés (Bergmeier et al. 2010). 

A legeltetett gyümölcsösök között Bergmeier et al. (2010) a németországi almás és körtés 

kerteket, valamint a mediterrán olajfás ligeteket emeli ki, melyeket elsősorban juhokkal legeltetnek, 

azonban idesorolhatóak még a legeltetett szelídgesztenyések is. 

A magyarországi fáslegelők Bergmeier et al. (2010) osztályozása szerint az idős, jellemzően 

Quercus spp. és Fagus sylvatica faállományokból álló, mérsékelt övi lombhullató fáslegelőhöz és a 

mérsékeltövi cserjés és sarjeredetű lombhullató fáslegelőkhöz, illetve a gyümölcsös típusba tartozik. 

További előforduló típusok a Salix spp. és Populus spp., illetve idegenhonos fafajok (pl. Robinia 

pseudoacacia) jellemezte fáslegelők (Haraszthy et al. 1997, Bölöni et al. 2008). 

 

2.2.6 A fáslegelők főbb természeti értékei Európában 

A fáslegelők legfőbb természeti értékeit a mozaikos, ligetes élőhelyszerkezethez és legeltetéshez 

(pl. trágya, taposás, rövid gyep) kötődő fajok és ökológiai folyamatok jelentik(Rois-Díaz et al. 

2006, Gillet et al. 2010, Bergmeier & Roellig 2014, Plieninger et al. 2015).  

A fáslegelőhöz mint élőhelytípushoz meglehetősen kevés növényfaj kötődik kizárólagosan. A 

ritka és védett fajok közül elsősorban a félárnyékot vagy a pionír környezetet kedvelő, valamint 

mérgező fajok tartoznak ide, például a Paeonia- és Helloborus-fajok vagy a Spiranthes spiralis 

(Chaideftou et al. 2009).  

A fáslegelők legnagyobb természeti értékét a terebélyes, szabadállásban növekedő és sokszor 

több száz éves, élő, holt vagy részben korhadt fák jelentik (Butler 2014, Miklín & Cizek 2014, 

Hartel et al. 2016). Ezen, szabadállásban, ligetesen álló fáknak a fontos szerepére utal, hogy 

Manning et al. (2006) az ökológiailag kulcsfontosságú struktúrák közé sorolja őket.  
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A terebélyes és idős fák értékét nemcsak önmaguk jelenti, hanem az is, hogy számos olyan faj 

kötődik hozzájuk (így lényegében a fáslegelőkhöz is), melyek másutt csak ritkán vagy egyáltalán 

nem fordulnak elő. Elsősorban a korhadó fákon élő, szaprofita rovarok (Horák & Rébl 2013, Falk 

2014) és egyes gombafajok (Stiven 2009) tartoznak ide.  

A zártabb erdőállományok és a fáslegelők biodiverzitását összehasonlítva a fáslegelők nem 

ritkán magasabb értékkel bírnak, mint például a zuzmók (Paltto et al. 2011), madarak (Hartel et al. 

2014), bogarak (García-Tejero & Taboada 2016) és méhek (Horák & Rébl 2013) esetében. A 

fáslegelőkön élő idős fák az élőhelyen túl génmegőrzést is biztosítanak, mivel egy-egy egyed több 

száz éves is lehet, másfelől ezeken a területeken olyan fafajok is előfordulnak, melyek a zártabb 

erdőkből az erdészeti gyakorlat vagy a zárt erdei viszonyok miatt visszaszorultak (pl. Malus 

sylvestris, Sorbus domestica, Pyrus pyraster) (Garbarino & Bergmeier 2014).  

A fáslegelők nemcsak az idős és nagyméretű fáknak nyújtanak élőhelyet, hanem a többnyire zárt 

erdős tájakban a nyílt, gyepes élőhelyeket is biztosítják. Ennek következtében olyan fajok 

előfordulásához is hozzájárulhatnak, melyek az adott régióban ritkaságnak számítanak, például 

gyepekhez kötődő rovarok, kisemlősök és az azokat fogyasztó madarak (pl. Coracias garrulus, 

Aquila adalberti) (Bergmeier et al. 2010).  

A fáslegelők a természeti és kulturális értékként egyaránt számontartható hagyományos 

háziállatfajták megőrzésében is kulcsfontosságú szereppel bírnak, mivel ezen fajták tartásmódja 

szervesen összekapcsolódott a legelőterületekkel (Bodó 2005). 

 

2.2.7 A fáslegelők főbb kulturális értékei Európában 

E dolgozatban nem feledkezhetünk meg a fáslegelők kulturális értékeiről sem. A kulturális 

értékeket alapvetően meghatározza a létrejöttükhöz hozzájáruló hagyományos tudás és a 

tájhasználati elemek. Mindkettőre jelentős hatással van a társadalmi környezet és kultúra 

(Rotherham 2011, Jørgensen & Quelch 2014, Plieninger et al. 2015). A fáslegelőkön végzett 

külterjes legeltetés szinte minden európai nép történelmének és kultúrájának szerves része (Vera 

2000). Idesorolhatók a legeltető állattartáshoz kapcsolódó folklór-elemek (pl. a népmesék pásztor 

főhősei, a legeltetésről szóló népdalok), a tárgyi kultúra (pl. a pásztorkodáshoz használt faragott 

tárgyak), valamint a táplálkozáskultúra és a világkép (Oppermann 2014). A görög istenek kedvelt 

ligetei is fáslegelők voltak, az itt legeltető pásztorok és az istenek kapcsolatáról számos mítosz és az 

azokat feldolgozó irodalmi mű maradt fenn, például Longosz Kr. u. 2. századi bukolikus regénye, a 

Daphnisz & Chloé (Longosz 1985).  
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A fáslegelők kulturális értékeihez tartozik az a hagyományos ökológiai tudás, mely ennek az 

élőhelytípusnak a kialakítására és használatára vonatkozik (pl. a transzhumáló legeltetés 

ismeretanyaga vagy a fák botolásának mestersége) (Fernández-Giménez & Fillat 2012, Oteros-

Rozas et al. 2014, Hartel et al. 2016), továbbá a legeltetéshez szorosan nem kötődő egyéb 

tevékenységekkel kapcsolatos tudás is, mint például az ehető vadnövények és gombák ismerete 

(Oteros-Rozas et al. 2014). Fontos kulturális táji elemek még a fáslegelőkhöz, illetve a legeltetéshez 

kapcsolódó, földből, kőből vagy fából készült szálláshelyek, karámok vagy a határjelző telepített 

fasorok és ásott árokrendszerek (Szabó 2010a, Plieninger et al. 2011). 

A fás-erdős legeltetési rendszerekre jellemző ligetes, változatos tájkép, valamint az ott élő idős, 

terebélyes nagy fák kulturális értéke kiemelkedően magas. Különböző érdekcsoportok 

preferenciáját vizsgálva Lopéz-Santiago et al. (2014) és Surová et al. (2014) azt találta, hogy a 

legtöbben a ligetes, fáslegelős faállományú területeket preferálták a zárt erdős tájakkal szemben. 

Hartel és munkatársai (2016) helyi lakosok véleményét és gondolatát gyűjtötték össze terebélyes, 

öreg nagy fákra vonatkozóan Dél-Erdélyben. Eredményeik arra mutatnak rá, hogy a helyi lakosok 

legnagyobb értékűnek a fák árnyékadó funkcióját tartották, de fontos volt szépségük és lelki-

szellemi gazdagodást adó látványuk is addig, míg el nem kezdenek korhadni. A kiszáradó fák 

váratlan kidőlésük miatt veszélyforrást jelentenek a legelő jószágra és az emberekre, ezért ezeknek 

a fáknak a kivágását támogatják (Hartel et al. 2017). 

Összességében elmondható, hogy a fáslegelők és általában a fás-erdős legeltetési rendszerek 

évezredek óta meghatározzák az európai tájban élő emberek életét kulturális és természeti 

értékeikkel, valamint a most nem részletezett, de hasonló jelentőséggel bíró gazdasági értékükkel is 

(Oppermann et al. 2014, Plieninger et al. 2015). 

 

2.2.8 A fáslegelők természetvédelmi problémái, kezelésük és védettségük Európában 

A fáslegelők természetvédelmi problémáit alapvetően a használatuk módja és intenzitása 

határozza meg: veszélyforrást jelenthet egyrészt a legelőgazdálkodás intenzifikációja, másrészt a 

felhagyása is. A legelőgazdálkodás intenzifikációja a túllegeltetést (Bauer & Bergmeier 2011), a fák 

kivágását, a gyepjavítás intenzív módjainak (pl. műtrágyázás) alkalmazását, illetve a pásztoroló 

legeltetés felszámolását jelenti (Bergmeier & Roellig 2014). Káros hatással bírhat a területek 

felhagyása és ennek következtében a művelési ág váltása. A felhagyás a fáslegelők 

szántóterületekké való alakításához vezethet, melynek hátterében az utóbbi években, elsősorban a 

szántókért kapott magasabb EU-s agrártámogatás áll (Bergmeier & Roellig 2014).  
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A legeltetés felhagyása következtében a fáslegelők becserjésedése, beerdősülése, majd az adott 

ország szabályozásától függően erdőművelési ágba történő besorolása is megtörténhet (Forejt et al. 

2017). Ez utóbbi azért járhat veszéllyel, mert az erdőterületeken folyó legelőgazdálkodás szigorúan 

szabályozott, és az erdő művelési ággá való átsorolás után a legtöbb esetben a ligetes 

élőhelyszerkezet kialakítására már nincs lehetőség (Bergmeier & Roellig 2014). Az erdőterületté 

való átalakítás erdőtelepítéssel is történhet, mint például az Ibériai-félszigeten, ahol eukaliptusz-

ültetvények létrehozása veszélyezteti a dehesa és montado területeket (Plieninger et al. 2004, 

Begmeier és Roellig 2014). 

A becserjésedés és beerdősülés következtében a fáslegelők értékét jelentő nyílt és ligetes 

állományok bezáródnak, és eltűnnek azok az átmeneti, mozaikos, ligetes élőhelyek, melyekhez 

számos faj kötődött, és mindez a biodiverzitás csökkenését eredményezi (Tárrega et al. 2009, 

Vassilev et al. 2011, Forejt et al. 2017). A felhagyásnak oka, illetve következménye is lehet a 

fáslegelőkkel kapcsolatos hagyományos ökológiai tudás, illetve más kulturális elemek degradációja 

vagy akár végleges eltűnése is az adott tájból (Agnoletti 2007, Beilin et al. 2014, Plieninger et al. 

2015).  

A hivatásos természetvédelem 20. század eleji kibontakozása során védetté nyilvánított területek 

között számos olyan terület van, melyek eredetükből, jellegükből és használatukból kifolyólag a fás, 

erdős legelők közé sorolhatók. Ilyen például számos nagy-britanniai védett erdőterület, pl. az 

Epping Forest, New Forest, Dalkeith Old Wood (Stiven & Holl 2004) vagy a lengyelországi 

Białowieża (Samojlik et al. 2016) erdő, illetve a németországi Fekete-erdő Bioszféra Rezervátum 

legelői és azok erdős mozaikjai (Bieling & Konold 2014). 

Az európai fáslegelők természetvédelmének problémaköre az 1970-es években került a 

köztudatba (Peterken 1977). Az 1990-es és 2000-es évek elején pedig több országban és nemzetközi 

szinten is megindultak a természetvédelmi törekvések a fáslegelők értékeinek megőrzése céljából. 

Ezt tükrözi többek között az Európai Erdészeti Intézet gondozásában megjelent Rois-Díaz et al. 

(2006) tanulmány is az európai fás-erdős legeltetési rendszerek biodiverzitásáról. A 

természetvédelem számára azonban igazán csak az elmúlt években vált kiemelt témává a fáslegelők 

megőrzése és fenntartása és akár újak kialakítása is.  

Az egyes európai országok fáslegelőkkel kapcsolatos természetvédelmi intézkedései a 

természetvédelmi paradigmaváltást, illetve az adott tájat és annak gazdasági helyzetét tükrözik 

vissza. Nagy-Britanniában elsősorban az öreg, terebélyes nagy fák hívták fel a figyelmet ezeknek a 

területeknek a természeti és kulturális értékeire. 1998-ban az UK Biodiversity Action Plan adott ki 

egy síkvidéki fáslegelők és parkok védelmi akció tervet (http 6.). 2002-ben jelent meg a skóciai idős 
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fák jellemezte fáslegelők kezeléséről és osztályozásáról szóló kiadvány, mely a mai napig az egyik 

legfontosabb kezelési útmutatónak számít európai szinten is. A kezelések egyrészt a fás elemekre, 

másrészt pedig a legeltetési rendszerre, legelőre és a lágyszárú flórára vonatkoznak, kiemelve a talaj 

védelmének a fontosságát is (Holl & Smith 2002).  

Ezzel egy időben az angliai és a skóciai erdészek a természetvédelmi célú erdei legeltetést is 

elkezdték vizsgálni. Létrehoztak a gazdálkodók számára egy gyakorlati útmutatót az erdei 

legeltetésről, illetve erdei legeltetési kísérleteket és kezeléseket is folytattak Skóciában (például a 

West Highland Woodland Grazing Project, http 7.) (megjegyzem, hogy Nagy-Britanniában az erdei 

legeltetés fáslegelő legeltetését is jelentheti).  

A spanyolországi és portugáliai fáslegelők közül a leghíresebbek az örökzöld tölgyesek 

jellemezte dehesa- és montado-rendszerek, melyek gazdag élővilágára és gazdálkodási 

jelentőségére szinte elsőként hívták fel az Európai Unió figyelmét. Kiterjedéséből adódóan 

kezelésük nagy részét gazdálkodók végzik, ezért is válhatott a többi európai országhoz képest 

sokkal hamarább kulcskérdéssé a gazdálkodás támogatása (Olea & San Miguel-Ayanz 2006, 

Cabrera 2015). Védelmük elsősorban a Natura 2000-es hálózat részeként valósul meg (Costa et al. 

2014). Olaszországban a fáslegelők védelme Toszkánából indult, ahol elsősorban a kultúrtáj 

felhagyásából és a vidék elnéptelenedéséből adódó problémákkal szembesültek a 2000-es évek 

elején (Agnoletti 2007). A felhagyás következtében beerdősült és erdővé átminősített fáslegelők 

esetében kulcskérdés volt, hogy ezeknek a másodlagos erdőterületeknek a visszaalakítására 

lehetőség legyen. Ez a probléma nemcsak a fáslegelőket érinti, hanem számos más kultúrtáj-elemet 

is, például a teraszos művelést vagy a hagyományos gyümölcsös ligeteket. Mindezek védelmének 

összefogására az olasz Földművelésügyi Minisztériummal együttműködve létrehozták a történeti 

vidéki tájak regiszterét, Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche 

agricole e delle conoscenze tradizional (Agnoletti 2013).  

Romániában a fáslegelők védelme egy furcsa esemény következtében indult meg. A Segesvár 

fölötti Breite nevű területre egy Drakula vidámparkot terveztek, de helyi természetvédők, illetve 

Charles herceg kitartó lobbijának köszönhetően a beruházás nem valósult meg, és elindult egy 

tudatos természetvédelmi tevékenység is. 2005-ben IUCN IV kategóriájú védetté területté 

nyilvánították, 2006 és 2010 között egy helyi civil szervezet (Mihai Eminescu Trust) végezte a 

terület kezelését. Románia többi fáslegelője a spanyolországiakhoz hasonlóan elsősorban Natura 

2000-es védettség alatt áll (Hartel 2014, Sutcliffe et al. 2014). 

Az Európai Unió Natura 2000-es hálózatába Plieninger et al. (2015) felmérése alapján az európai 

fáslegelők 27,6%-a tartozik. Ez általában egy-egy Natura 2000-es jelölőfajnak köszönhető, melyek 
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legtöbbször a fáslegelő nyújtotta legeltetett, mozaikos élőhelyhez vagy a lábon korhadó, nagy 

fákhoz kötődnek. Az Élőhelyvédelmi Irányelvben 233 élőhelytípust neveznek meg 

jelölőélőhelyként, melyből 65 tartalmaz fáslegelőket, ugyanakkor mindösszen 4 típus az, amely 

esetében a fáslegelő jelleg nevesítve is van (Bergmeier et al. 2010, Plieninger et al. 2015): 

 9070 Fennoskandináv fáslegelők; 

 5130 Boróka (Juniperus communis) formációk; 

 5230 Fás matorral borókafajokkal; 

 6310 Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal;  

 6350 Fennoskandináv fáskaszálók. 

Az egyes európai országokat külön-külön megvizsgálva a fáslegelők védelmének kiindulása és a 

jelenlegi legfőbb természetvédelmi kérdések sem térnek el jelentős mértékben. Összességben 

elmondható, hogy európai szinten megváltozott a fáslegelők természetvédelmi kezeléséhez való 

hozzáállás, hiszen a 20-30 évvel ezelőtti vélekedéshez képest napjainkban a gazdálkodás és a 

legeltetés támogatása, illetve a helyi lakosok, gazdálkodók bevonása megkerülhetetlennek számít 

(Roellig et al. 2016, http 2.). 

 

2.2.9 Nemzetközi szabályozások, fejlesztések és támogatások fás-erdős legeltetési rendszerekre 

vonatkozóan 

A nemzetközi egyezmények, illetve programok többnyire csak közvetetten érintik a fáslegelőket, 

azok egy-egy értéke kapcsán, mint például: 

 tájképi érték (Európai Tájegyezmény, Europe, C.O. 2000);  

 biodiverzitás (Biológiai Sokféleség Egyezmény [CBD] 1992, Biodiverzitás és Ökoszisztéma-

szolgáltatás Kormányközi Platform [IPBES]);  

 kulturális érték (UNESCO Egyezmény a Szellemi Kulturális Örökség Megőrzéséért, 2003);  

 ökoszisztéma-szolgáltatások (Milleniumi Ökoszisztéma Értékelés [MEA] 2005, EU 

Biodiverzitás Stratégiája 2014−2020);  

 a klímaváltozás hatásait mérsékelő területek (ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 

[COP21] 2015);  

 egészséges élelmiszert adó és a vidékfejlesztéshez hozzájáruló (Vidéki Térségek Európai 

Kartája [European Charter for Rural Areas], 1995) területek.  

A fáslegelőket közvetlenül is érintő, illetve nevesítő egyezmények például a 2004-ben hozott 

Orlando-állásfoglalás az agrár-erdészeti rendszerekre vonatkozóan (Orlando Declaration on 

Agroforestry Systems) és a fás-erdős legeltetési rendszerekre vonatkozó és a vidékfejlesztés 
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hatékonyságának növelését érintő Lugo-állásfoglalás (Lugo Declaration on Silvopastoral Systems), 

valamint a FOREST EUROPE (Európai Erdők Miniszteri Konferenciája, Madrid, 2015), melyben 

az agrár-erdészeti rendszerek értékeit és fontosságát hangsúlyozzák, a fenntartható erdőgazdálkodás 

szempontjából is (Rois-Diáz et al. 2006). 

A fáslegelőket közvetlenül a Natura 2000-es hálózat fás, erdős legelő jelölőélőhelyei, illetve az 

Európai Unió Vidékfejlesztési Programjának agrár-erdészeti rendszerekkel foglalkozó része érinti. 

Az európai fáslegelők jelenlegi szabályozását és fejlesztését az adott terület, régió, illetve ország 

szabályozásán túl alapvetően az Európai Unió tagországaiban az Európai Unió a Vidékfejlesztési 

Politika keretein belül meghatározott, illetve előirányzott szabályozások és fejlesztési irányzatok 

határozzák meg (Plieninger et al. 2015).  

Az Európai Unió Közös Agrár Politikájának támogatási rendszere az 1960-as évektől kezdődően 

támogatja a legelők használatát, a legeltetést (Beaufoy 2015). Kezdetben a legelő jószág 

darabszáma után adták a támogatást (I. pilléres támogatások). Ennek következtében, elsősorban a 

mediterrán térségekben, jelentősen megnőtt az állatlétszám, és ez túllegeltetést eredményezett 

(Plieninger et al. 2011). Ezt mérsékelendő, illetve a támogatási rendszer hatékonyságának növelése 

érdekében 2003-tól a használt terület nagysága után jár az „állandó gyepterület” (permanent 

grassland) utáni támogatás. A támogatás feltétele, hogy az adott területet legeltetéssel vagy 

kaszálással hasznosítsák. A legelők esetében ezt, téves és bürokratikus elveket követve, a fásszárú 

növényzettől mentes legelőkre vonatkoztatták, és a fásszárú növényzet legelőn való megjelenését 

„nem kívánatos növényzetnek” minősítették (azaz a fákkal borított terület után nem járt a 

támogatás). 2013-től kezdődően ismét megváltozott az I. pillérhez kapcsolódó támogatási rendszer, 

melynek kialakítása során az előzőekhez képest sokkal több természetvédelmi szempontot is 

figyelembe vettek (EU 1305/2013-http 8.). A fáslegelők esetében ez mégsem jelentett megoldást, 

mivel az előírások szerint az Európai Unió 50 db fa/hektárban maximalizálta a fásszárú növényzet 

előfordulását egy legelőterületen, vagyis, ha már 51 db fa volt, akkor a földalapú támogatást 

megvonták az adott gazdálkodótól. Ez a mennyiség tagországonként eltérhet (pl. Svédországban, 

ahol 60 db fa/ha), de a 100 db fa/ha-t nem haladhatja meg (Beaufoy 2015, Jakobsson & Lindborg 

2015). Ez a szabályozás mind gazdálkodási mind természetvédelmi szempontból téves 

intézkedésnek minősíthető egész Európában, mivel ellentmondásban van az agrár-erdészeti 

rendszerek támogatási logikájával, a fáslegelők értékeit megbecsülő és fejlesztő gazdálkodókat 

hátrányba részesíti, továbbá a fák kivágására ösztönzi őket (Beufoy 2015, Moga et al. 2016). E 

rendeletnek a természeti sokféleségre tett hatását még viszonylag kevés helyen kutatták. 

Svédországból állnak rendelkezésre növényzetre és denevérközösségre vonatkozó kutatások, 
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miszerint a fák tőszámának csökkentése csökkenti a növényzet diverzitását (Jakobsson & Lindborg 

2015), míg a denevér közösségre nincsen szignifikáns hatással (Wood et al. 2017).  

2017 tavaszán mediterrán fáslegelők esetében sikerült elsőként elérni, hogy állandó gyepterület 

kategóriába sorolják az I. pilléres földalapú támogatási rendszerben, ami egyben fák darabszámára 

vonatkozó korlátozás feloldását is jelentette (http 9.). 

A Vidékfejlesztési Program II. pilléres támogatásai olyan tevékenységeket céloznak meg, 

melyek gyakorlata fejlesztésre szorul vagy regionális, az Európai Unió egészét nézve kisebb 

jelentőségű. Többek között ebből a pillérből történik a Natura 2000-es területek támogatása is. A 

Natura 2000-es területek közé sorolt fáslegelőkre értelemszerűn a Natura 2000-es előírások 

vonatkoznak, melyek alapvetően legeltetéssel és/vagy kaszálással való fenntartást írnak elő, ám 

további részletei tagországonként és azon belül régióként is változhatnak. 

A II. pilléres támogatás keretén belül 2005-től van lehetőség az agrár-erdészeti rendszerek 

kialakítását elősegítő támogatás igénylésére. Ez a támogatási forma az Európai Uniónak a fásítás 

növelésére vonatkozó stratégiájának keretében született meg, melyben a gazdálkodók agrár-

erdészeti rendszerek kialakítására pályázathattak. Mindez a gyakorlatban a mezőgazdasági 

művelésbe vont területeken fatelepítést jelentett. 

A 2014–2020 közötti Vidékfejlesztési Program már tükrözi az Európai Unió döntéshozóinak a 

szemléletváltását, melynek eredményeképpen a II. pilléres támogatásként történő agrár-erdészeti 

rendszerek kialakítása már nem csak a fák telepítésére korlátozódik, hanem lehetőség van 

felhagyott területeken történő cserjeirtásra vagy az erdők agrár-erdészeti rendszerré való 

átalakítására is (1305/2013-as rendelet 21. és 23. cikkely, http 8).  

Új fejleménynek tekinthető, hogy 2016-ban az Európa Parlament a fenntartható 

mezőgazdálkodás gyakorlati megoldásai között külön kiemeli az agrár-erdészeti rendszerek 

lehetőségeit és gyakorlatát.  

Az agrár-erdészeti rendszerek szerepének elismerését, megerősödését tükrözik a fejlesztést 

szorgalmazó innovációs kutatási projektek is (AGFORWARD [http 2.], AGROF-MM [http 10.] 

AFINET [http 11.]) vagy helyi szinten (EIP-AGRI [http 12.]).  
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3. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI 
 

Kutatásom fő célja, hogy átfogó képet adjak a fásszárú növényzet és az állattartás 

kapcsolódásáról, a kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel bíró fáslegelők tájtörténetéről, 

fenntartásáról, elterjedéséről és természetvédelmi helyzetéről, valamint a kapcsolódó hagyományos 

ökológiai tudásról. Konkrét kérdéseimet négy főbb témakörben fogalmaztam meg:  

 

1. A külterjes legeletés élőhelyhasználata táji léptékben 1940 és 2014 között 

 Milyen élőhelyeket legeltettek, legeltetnek egy év során szarvasmarhával, juhval és 

sertéssel? 

 Milyen szerepe van a fásszárú élőhelytípusoknak?  

 Hogyan változott a legeltetési rend és kiemelten a fásszárú élőhelytípusok használata? 

 

2. A hazai fáslegelők tájökológiai és természetvédelemi helyzete 

 Hol vannak és mekkora kiterjedésben jelenleg fáslegelők Magyarországon? 

 Milyen ismereteink vannak a jelenlegi fáslegelők tájtörténetéről, egykori használatáról és 

növényzetéről? 

 Milyen vegetációszerkezet jellemzi a jelenlegi fáslegelőket? 

 Milyen a jelenlegi fáslegelők természetvédelmi helyzete? 

 

3. Az ember szerepe a hazai fás-erdős legeltetési rendszerekben az elmúlt 200 évben 

 Hogyan jellemezhető a fásszárú növényzet és állattartás kapcsolata Magyarországon 

történeti források alapján?  

 Milyen gazdálkodási, használati elemekből álltak a fás-erdős legeltetési rendszerek? 

 Hogyan változtak ezen elemek az elmúlt 200 esztendő során? 

 

4. A jelenlegi hagyományos ökológiai tudás és természetvédelmi, gazdálkodói gyakorlat  

 Milyen hagyományos ökológiai tudással rendelkeznek, és hogyan használják a fáslegelőket 

a jelenleg is legeltető pásztorok és gazdálkodók? 

 Milyen hagyományos ökológiai tudással, helyi ismeretekkel és véleménnyel rendelkeznek a 

fáslegelőkre vonatkozóan a kezelésében érintett természetvédelmi szakemberek? 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN  
 

A magyarországi fáslegelők, legelőerdők és az erdei legeltetés tájtörténeti, etnoökológiai és 

természetvédelmi szempontú kutatását 2005-ben kezdtem el. A doktori dolgozatomhoz kapcsolódó 

kutatások többségét 2010−2016 között végeztem másokkal együttműködve, ezért abban az esetben, 

ahol nem egyedül dolgoztam, ott többes számban fogalmaztam. A kutatás során a tájökológia, 

tájtörténet és a hagyományos ökológiai tudás kutatásának módszertani kelléktárát használtuk. Kb. 

300 napot voltam terepen, közel 100 ember osztotta meg tudását velem, illetve munkatársaimmal, 

továbbá mintegy 1000 írott publikált forrást tekintettem át. 

Kutatási területem Magyarország, illetve a 6.1 fejezet esetében határon túli területeken is folyt 

adatgyűjtés, de a Kárpát-medencéből nem léptem ki.  

Az egyes fejezetekhez tartozó módszereket külön-külön alpontokban tárgyalom. 

 

4.1 A KÜLTERJES LEGELTETÉSI RENDSZEREK VÁLTOZÁSA 1940 ÉS 2014 KÖZÖTT A KÁRPÁT-

MEDENCÉBEN 

A külterjes legeltetés során használt élőhelytípusokat, illetve ezek használatának változását a 

Kárpát-medence 6 országának (Magyarország, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, 

Szlovákia) 38 pontján végeztük (2. ábra), és 1940 és 2014 között négy történeti korszakot 

vizsgáltunk (1. táblázat). 

 

1. táblázat. A külterjes legeltetés történeti változásának négy vizsgált korszaka és főbb jellemzőik 

 Korszak  A vizsgált évek Főbb jellemzők  

I. Téesz előtt 1940−1955 

A mezőgazdaság szocialista átalakítása előtti, ún. 

„hagyományos” időszaka, zömmel kisparaszti és 

uradalmi gazdálkodással 

II. Téesz alatt 1965−1980 
A szocialista mezőgazdaság virágkora, intenzív 

gépesítés, vegyszer- és műtrágyahasználat 

III. Rendszerváltás után 1992−2000 
A rendszerváltás (1989) utáni időszak, újraszerveződő 

kapitalista gazdálkodás 

IV. EU-csatlakozás után 2005−2014 
Az EU-csatlakozás (2004) utáni időszak, jelentős 

agrártámogatások 
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2. ábra A külterjes legeltetés által hasznosított élőhelyek változását 38 településen és azok határában 

vizsgáltuk  

 

Azokat az állatfajokat vizsgáltuk, melyeket a legnagyobb számban legeltettek a 20. század során. 

A szarvasmarha és a juh mellett a sertés vizsgálatát azért tartottuk fontosnak, mert ez az állatfaj 

speciális helyeken és módokon legelt, sok történeti adat áll rendelkezésre extenzív legeltetéséről 

(Szabadfalvy 1991), és természetvédelmi szempontból is fontosnak tartottuk a mára eltűnt 

legeltetési szokások dokumentálását (Beinlich & Poschlod 2002). A ló-, kecske-, liba- és 

kacsalegeltetést a kutatás időbeli korlátai miatt nem vizsgáltuk.  

Az adatgyűjtést összesen 17-en végeztük. Minden tájban 4-5 nagy tudású adatközlővel 

készítettünk beltéri strukturált interjút, melyet diktafonnal, illetve írásban rögzítettünk. Az interjúk 

során havi bontásban kérdeztük a legelt élőhelyeket a három állatfajra és a négy vizsgált időszakra 

vonatkozóan. A cél a legeltetett élőhelyek listájának dokumentálása volt. Az interjúkérdés: „Hol 

legelt/tartózkodott a szarvasmarha, juh, sertés januárban/februárban stb.?” Összevontan kezeltük 

az uradalmi és kisparaszti, később a háztáji és a termelőszövetkezeti állatállományt, valamint a 

naponta hazajáró és a huzamosabb ideig a legelőn tartózkodó jószágot, mert a fő kérdés a legeltetett 

élőhelyek voltak. Az adatgyűjtés egységesítése céljából 14 tág, de jól azonosítható élőhely-

kategóriát definiáltunk, amelyekbe az interjúk adatait az adatgyűjtők kódolták.  
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A vizsgált élőhelytípusok a következők:  

 szárazgyepek (lösz, szikes, homoki és sziklagyepek), többnyire Festuca-fajok dominálta 

gyepterületek; 

 nedves gyepek (Alopecurion és Molinion mocsár- és láprétek);  

 fáslegelők és cserjések; 

 vonalas létesítmények menti növényzet (cserjések, gyepek mezsgyéken, gátakon, 

vízfolyások mentén);  

 kaszálórétek (pl. sarjú legeltetése);  

 mocsarak, lápok (pl. Phragmites australis, Phalaris arundinacea);  

 erdők és erdőszél (lombhullató és tűlevelű erdők);  

 ugar;  

 parlag;  

 szántóföld;  

 udvar;  

 istálló (amikor a jószág egész nap az istállóban tartózkodik). 

 

A kis esetszám miatt a parlag, szántóföld, ugar élőhelytípusokat nem foglaltuk bele az elemzett 

adatokba. Az adatok elemzése során a 38 táj adatait táblázatokba rendeztük. Az adott élőhely összes 

említését összegeztük (hónaponként, állatfajonként, korszakonként), meghatároztuk az egyes 

élőhelytípusok említéseinek százalékos arányát. Az I. korszak említésszámát 100%-nak tekintve 

kiszámoltuk az egyes élőhelytípusok jelentőségének változását a II., III. és IV. korszakban. Havi 

bontásban, tájanként és korszakonként vizsgáltuk a legeltetett élőhelyek számát. A diverzitás-

adatokat az R i386 3.2.1. program segítségével jelenítettük meg. Az elemzés során a négy 

tájtörténeti korszak változónkénti elválását variancia analízissel (ANOVA) teszteltük. A vizsgált 

adatok normális eloszlásúak voltak minden esetben. Az egyes hónapok változónkénti elválását a 

Tukey-HSD posthoc teszttel vizsgáltuk. Statisztikai elemzéshez PAST 3.08 programcsomagot 

használtunk. A statisztikai elemzést Hollós Roland készítette el. Valamennyi, az évkört megjelenítő 

ábrán április, a legeltetési szezon leggyakoribb kezdőhónapja szerepel az első oszlopban. 

 

4.2 A JELENLEGI MAGYARORSZÁGI FÁSLEGELŐK ADATBÁZISÁNAK LÉTREHOZÁSA 

4.2.1 Definiálás 

Az adatbázisba azok a kiemelkedő természeti és kulturális értékkel bíró (High Nature and 

Cultural Value = HNCV) fáslegelők kerültek bele, melyekre teljesülnek az Általános Nemzeti 
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Élőhely-osztályozási Rendszer P45 „Fáslegelő, fáskaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek” 

kategóriája feltételei (Bölöni et al. 2011).  

 

4.2.2 Előfordulás és kiterjedés 

Az adatbázis létrehozásához az alábbi forrásokat használtam:  

 Az elmúlt 20 évben megjelent írott források és regionális kataszterek a fáslegelők 

előfordulására vonatkozóan, melyek mindegyike a szürke irodalomhoz sorolható. Ennek során 

felhasználtam Bank (1994) és Haraszthy et al. (1997) jegyzékét, Dénes (2006) és Sonnevend 

(2006) katasztereit, továbbá a táji értékre vonatkozó országos kataszter (TÉKA, http 13.) adatait. 

Felhasználtam a MÉTA adatbázisban rögzített, a P45 élőhelytípusra vonatkozó adatokból a 

fáslegelő előfordulásokat (Bölöni et al. 2008). Ez utóbbi felmérés jelentette a legteljesebb 

adatforrást a magyarországi fáslegelőkre vonatkozóan.  

 2006−2017 között terepbejárásokat végeztem zömmel a Bakony, Balaton-felvidék, Belső-

Somogy, Dráva-mente, Mecsek, Északi-középhegység és Bereg-Szatmári-sík területén. Ennek 

során feljegyeztük a terület jelenlegi használatát, illetve növényzeti típusát és a terebélyes, öreg 

fák előfordulását. Több területnek az előfordulására helyi lakosok, gazdálkodók, pásztorok, 

erdészek vagy természetvédelmi őrök hívták fel a figyelmemet az interjúk és a terepbejárások 

során. Ahol volt rá lehetőség, ott az interjúk során térképen is bejelölték számomra a 

természetvédelmi őrök az általuk ismert fáslegelőket. 

 Az Északi-középhegység fáslegelőinek helyét és kiterjedését Saláta Dénes alapján 

pontosítottam (Saláta 2017).  

 ArcMap BaseMap 2010-ben készült légifotó. 

A területek lehatárolását ArcGIS10.1. program BaseMap légifotóján (ESRI 2012) végeztem el, 

és ennek segítségével létrehoztam a hazai fáslegelők térinformatikai adatbázisát. A területek 

lehatárolása során ellenőriztem minden egyes előfordulási adatot katonai térképeken és nyílt 

hozzáférésű légifotó-állományok (http 14., 15.) segítségével. Ahol nagyon kétséges volt egy-egy 

adat hitelessége, ott a tájat jól ismerő természetvédelmi őr vagy kutató segítségét kértem a 

validáláshoz. 

Az elemzés során a kiterjedés alapján K − kicsi: 10 ha alatt, KK – közepesen kicsi: 11−50 ha; Kö 

– közepes: 51−100 ha; KN − közepesen nagy: 101−300 ha, N − nagy: 301 ha fölött kategóriákba 

soroltam a területeket. 
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4.2.3 Potenciális és aktuális növényzet 

A területek potenciális vegetációjának megállapításához a Zólyomi-féle „Magyarország 

természetes növénytakarója” térképet használtuk (a GIS fedvény forrása: Zólyomi 1989, http 14.), 

mely a ma rendelkezésre álló legpontosabb adatforrás. Ez a térkép arra ad információt, hogy egy 

adott területen milyen élőhelytípus jellemezheti a tájat természetes állapotában.  

Az egyes területek aktuális növényzetét a lombkorona és a cserjeszint borításával jellemeztem. 

Ezek megállapításához az 1961 és 1969 között készített Corona műholdfotót (U.S. Geological 

Survey's EROS Center. Gereferenced by ©Interspect Ltd.) és a 2010-ben készült ArcMap BaseMap-

et (2010) használtuk (ESRI 2012). A területeket a lombkorona borítása alapján 6, a cserjeszint 

borítása alapján 4 kategóriába soroltuk (2. táblázat). 

 

2. táblázat Fáslegelők lomb- és cserjeborításának kategóriái 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

lombkoronaszint nincs fa 

(0−1%) 

elszórva 

néhány fa 

(1−5%) 

elszórva fák, 

facsoportok 

(5−20 %) 

ligetes 

(20−50%) 

sűrűn 

ligetes 

(50−70%) 

zárt  

(70−100%) 

cserjeszint 1. 2. 3. 4.   

 nincs cserje 

(0−1%) 

elszórt 

cserjék 

(1−20%) 

foltokban sűrű 

(20−50%) 

sűrű 

(50−100%) 

  

 

4.2.4 Területhasználat 

A területeket használat alapján az alábbi kategóriákba soroltuk: 1. felhagyott, 2. gyepként 

hasznosított (de nem megállapítható, hogy kaszált vagy legeltetett), 3. legeltetett, 4. kaszált, 5. erdő, 

6. motocross pálya, 7. kérdéses.  

A terület múltbeli használatára vonatkozóan a 1960-as évekből származó Corona műholdfotókat 

használtam fel. A jelenkori használathoz a MÉTA adatbázis adatait, saját terepi adatokat, illetve 

ahol ezek nem álltak rendelkezésre, ott a légifotó alapján soroltam be az egyes területeket. A 

jelenkori használat esetében feljegyeztem az adatbázisba, hogy az adott terület milyen hivatalos 

művelési ágakba tartozik: gyep, erdő, szántó, illetve ezeknek a kombinációja. Ehhez a terepi adatok 

mellett a NÉBIH nyílt hozzáférésű erdőtérképét (http 15.) használtam fel, minden egyes területre 

külön rákeresve és erdőművelési ágú terület esetében feljegyezve az erdőrészre vonatkozó 

tulajdonviszonyt. A gyep művelési ágú területek tulajdonviszonyára vonatkozóan jelenleg még 

nincsen adat. 
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4.2.5 Természetvédelmi státusz 

A területek természetvédelmi státuszának megállapításhoz a Természetvédelmi Információs 

Rendszer (TIR, http 16.) térinformatikai adatbázisát és TV (2016) adatbázisát használtam fel. A 

helyi védett területekre vonatkozó adatokhoz a Pro Vértes Alapítvány online elérhető „Helyi védett 

területek Magyarországon” adatbázisát (http 17.) használtam. 

 

4.2.6 Feltártság (írott források) 

A fáslegelők feltártságának megvizsgálása céljából minden egyes területre vonatkozóan a 

teljesség igényére törekedve gyűjtöttem össze a meglévő írott forrásokat. Ennek során a Google 

kereső programjában külön-külön rákerestem a település név + fásleglő/legelő kifejezésre, illetve ha 

tudtam a terület konkrét helyi nevét, akkor arra is. A kapott találatokat az első 30 tételig 

ellenőriztem, és az alábbiak szerint csoportosítottam: 1) referált folyóiratban megjelent cikk, 2) 

szürke irodalom, 3) egyéb (ismeretterjesztő írás, hirdetés). Feljegyeztem továbbá, hogy a területen 

folyt-e már bármilyenféle kutatás vagy természetvédelmi kezelés. Az összegyűjtött irodalmakat 

rangsoroltam aszerint, hogy milyen mélységben foglalkozik az adott területtel: 1) csak említés 

szintjén, 2) részletesen vagy 3) teljes mértékben a területről szól. 

A természetvédelmi értékek feltártságát külön értékeltem. Ennek során az összegyűjtött írott 

anyagokból területenként kigyűjtöttem a védett állat- és növényfajokat, illetve a nagy, terebélyes fa 

előfordulásokat. Egyes területek esetében mindezt saját terepi adatokkal egészítettem ki. Az 

adatbázisban jelöltem az adatok forrását. 

 

4.2.7 Az adatbázis adatainak feldolgozása  

Az adatbázis adatainak a feldolgozásához Microsoft Office Excel, a térképek elkészítéséhez 

pedig ESRI ArcMap 10.2 programot használtam. Az adatbázis elemzése kapcsán fontos kiemelni, 

hogy az adatbázis változóinak bináris jellegéből adódóan statisztikai elemzése jelenleg még 

nehézkes. Jelen kutatásunk célja az adatbázis létrehozása, illetve a vizsgált változók alapelemzésnek 

elvégzése volt. Az elemzés során leíró statisztikai értékelést végeztünk Excel programmal, illetve a 

változók közötti kapcsolatok feltárásának céljából páronkénti korrelációszámítást, klaszteranalízist, 

főkomponens-analízist (PCA) végeztünk Bede-Fazekas Ákos vezetésével. Az utóbbiak 

elvégzéséhez R statisztikai szoftvert (R Core Team 2017), és annak "corrplot" (Wei & Simko 2016) 

és "vegan" (Oksanen et al. 2016) nevű csomagjait használtuk. 

Az adatbázis változói között fennálló kapcsolat szorosságának elemzéséhez a 61 háttérváltozó 

közül elhagytuk azt a kettőt (a potenciális vegetációval kapcsolatos változókat), amelyek 
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kategorikusak. Az elemzésbe vont 59 változót a várható értékek és szórások figyelembevételével 

studentizáltuk (standardizáltuk), és a további statisztikai elemzéseket e studentizált adatbázison 

végeztük. Az 59 változó korreláltságának vizsgálatára páronkénti Pearson-féle r-t számítottunk. A 

változók többsége bináris (logikai), és az ezek közti asszociáltság mérésére külön módszerek 

léteznek (Hubálek 1982, Warrens 2008, Zhang & Srihari 2016). Azonban logikai változók esetén a 

Cramér-féle V értéke megegyezik a φ-vel (Boslaugh 2012), és így a Pearson-féle r-rel (Guilford 

1936, De Cáceres & Legendre 2009). A további elemzések elvégzéséhez a r>0,8 eseteket kivettük. 

Az 1711 változópárból három bizonyult túlzottan korreláltnak, ennek megfelelően elhagytuk az 

"other_sh1960", "nodata_sh1960" és "dens_cp2010" változókat. A megmaradt 56 változó 

párokkénti korrelációs struktúráját a 2. mellékletben mutatjuk be. 

Klaszteranalízissel vizsgáltuk egyrészt az adatbázis változóinak csoportosulását, felhasználva a 

páronkénti korrelációk abszolútértékének 1-től való eltérése alapján képzett távolságmátrixot, 

másrészt pedig az egyes adatbázistételek (helyszínek) csoportosulását (a változóértékeken képzett 

távolságmátrix alapján). 

 A főkomponens-elemzéssel a 10 nemzeti park igazgatóság területén fekvő fáslegelők 

csoportosulását 22 kiválasztott változó alapján elemeztük (3. táblázat). 

 

3. táblázat A főkomponens-elemzéshez használt 22 kiválasztott változó jele és magyarázata. 

Változó 

jele 

no pr protected natura 2_nat_prot dens_cp1960 dens_sh1960 reg_a 

Változó 
magyar-

ázata 

Nem 
védett és 

nem is 

Natura-s 

Védett 
terület 

Natura 
2000-es 

hálozat 

része 

Védett és 
Natura 2000-

es hálózat 

része is 

1960-as évekbeli 
lombkorona 

borítás mértéke 

1960-as évekbeli 
cserjeborítás 

mértéke 

Terület 
művelési 

ága 

Változó 

jele 

aban_u used_u mow_u graz_u no_chng tnew_chng res_ 

exp 

Változó 
magyar-

ázata 

Felhagy
ott  

Legelte-
tett vagy 

kaszált  

Kaszált Legeltetett Nem volt 
területméret- 

változás 1960-

2010 között 

1960-as évek  
után létrejött új 

fáslegelő 

Tudomány
os 

feltártság  

Változó 

jele 

dens_ 

cp2010 

dens_ 

sh2010 

large 

tree 

anim_prot plant_prot dens_sh1960  

Változó 

magyar-

ázata 

2010-es 

lomb-

korona 

borítás 

2010-es 

cserje 

borítás 

Nagy, 

terebélye

s fára 

adat 

Védett állatfaj 

előfordulására 

adat 

Védett növény 

előfordulására 

adat 

1960-as 

évekbeli 

cserjeborítás 

mértéke 
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4.3 AZ EMBER SZEREPE A HAZAI FÁS-ERDŐS LEGELTETÉSI RENDSZEREKBEN AZ ELMÚLT 200 

ÉVBEN  

4.3.1 A tájtörténet feltárása írott források és ökológiai emlékezet alapján 

A fás-erdős legeltetési rendszerekre vonatkozó történeti írott források kutatását az Országos 

Széchényi Könyvtárban, a Soproni Egyetem Könyvtárában és a Mezőgazdasági Könyvtár 

katalógusai alapján végeztem, elsősorban 2006−2008 között, illetve kiegészítő kereséseket 

végeztem 2016-ban. A kutatás során az adott könyvtár elektronikus katalógusaiba az „erdei 

legeltetés”, „legelőerdő”, „fás legelő”, „makkoltatás” címszavakkal, illetve az ismertebb szakírók 

neveire való rákereséssel gyűjtöttem össze a relevánsnak ítélt irodalmakat.  

A kutatás során a témába vágó erdészeti és agrárszakkönyveket (25 tétel), illetve 

szakfolyóiratokat (Erdészeti Lapok, Magyar Mezőgazdaság, Agrártörténeti Szemle) tekintettük át. 

Az írott és elektronikus források értékeléshez Bölöni János és Saláta Dénes járult hozzá.  

Az elektronikusan is elérhető Erdészeti Lapokban megjelent cikkeket − az előzetes kutatások 

alapján − részletesebben is megvizsgáltuk, melyben Benedek Zsófia is közreműködött. A 

potenciális forrásanyag igen nagy terjedelme miatt kiválasztott évfolyamokat tekintettünk át. Az 

átnézett évfolyamokat a fás-erdős legeltetési rendszereket meghatározó törvények meghozásának 

évei alapján választottuk ki Saláta et al. (2009) cikke alapján. Átnéztük a törvényhozás évében 

megjelent lapszámokat, illetve az előtte és utána következő 3-3 évet, összesen 8 korszakban: 

1868−1874, 1876−1882, 1895−1901, 1910−1916, 1932−1938, 1958−1964, 2006−2012 és 

2010−2016.  

A kutatás során az alábbi kulcsszavakra kerestünk rá, melyeket előzetesen kilenc erdő- és 

agrártörténetben jártas szakemberrel egyeztettünk: „legelő”, „legeltetés”, „makkoltatás”, 

„lombtakarmány”, „agrár-erdészeti rendszerek”, „delelő”, „hizlalás”, „alom”. A kutatás során 761 

tételt találtunk, melynek közel a fele kiemelkedő forrásértékkel bír a téma kapcsán.  

A fás-erdős legeltetési rendszerek tájtörténetének mélyebb megismerése céljából, az ökológiai 

emlékezetre alapozva félig-strukturált interjúkat készítettünk. Babai et al. (2016) szerint az 

ökológiai emlékezet definíciója az alábbi: Az ökológiai emlékezet a táj és élővilága korábbi 

állapotairól, használatáról, ezek változásáról, ökológiai folyamatairól való helyi tudás. Lehet 

hagyományos, de lehet nem hagyományos helyi tudás is. A táj múltbeli tájhasználatával és 

állapotával kapcsolatos ismereteket közvetít, amelyek segítik a növényzet és a táj működésének 

megértését. Az ökológiai emlékezet kifejezés a hazai tudományos köznyelvbe még nem került be, a 

történelemtudományból viszont már régóta ismert az eseményeket megélők szóbeli 

visszaemlékezéseinek felhasználása a történelmi események rekonstruálásában (oral history). Ez a 
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módszer a múltbeli eseményekről még emlékekben, egy közösség emlékezetében létező tudás 

összegyűjtésére épül, amely kiegészíti, gyarapítja, árnyalja, magyarázza az írásos emlékek őrizte 

adatokat (Babai et al. 2016). 

Az interjúk során az adott település határában fekvő fáslegelő múltjára vonatkozó kérdéseket 

tettem fel, illetve megkértem az adatközlőket, hogy beszéljenek arról, milyen használat jellemezte 

az adott területet, illetve hogyan változott meg a használat és a terület jellege a gyermekkoruk óta. 

Az interjúkat 2010-2016 között készítettem, az alábbi településeken: Olaszfalu, Dörgicse, Csesznek, 

Bakonyszentkirály, Bakonybél, Lovas, Szentgál (Veszprém megye), Zalaszántó (Zala megye), 

Csokonyavisonta, Drávaszentes (Somogy megye), Lónya, Gelénes, Márokpapi (Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye), Bogyiszló (Tolna megye) és Mezőszilas (Fejér megye). 

 Az adatközlők 1929−1984 között születtek, átlagéletkoruk 58 év volt. Az adatközlők helybéli, 

többnyire helyben is született vagy családi okokból oda költözött, egykor vagy még mindig 

gazdálkodással foglalkozó lakosok voltak. Összesen 53 félig-strukturált interjút készítettem ebben a 

témakörben, egy interjú kb. 1,5-2 óra hosszúságú volt. Hét terület esetében a helyi adatközlőkkel 

közösen bejártuk az adott területet, ezáltal még pontosabb információkhoz jutva az egyes területek 

múltjára vonatkozóan. 

A történeti írott források, illetve a tájtörténeti interjúk anyagai alapján jelen dolgozatban a fás-

erdős legeltetési rendszerekre vonatkozó főbb irányzatokat, megnevezéseket, szabályozásokat és 

innovációs példákat, javaslatokat foglaltam össze országos szinten. Jelen dolgozatban nem 

részletezem az írott források áttekintésének számszerű eredményeit, csak a legfontosabb 

tendenciákat és példákat emelem ki. A tájtörténeti interjúk kapcsán nem térek ki az egyes 

területeken tapasztalt helyi viszonyokra, hanem mindazokat szintetizálva és összefoglalva országos 

áttekintést nyújtok.  

 

4.3.2 A fás-erdős legeltetési rendszerek egykori használata és a hagyományos ökológiai tudás a 

néprajzi irodalom tükrében 

Munkám során a nyolc kötetes Magyar Néprajz című szintetikus mű irodalomjegyzékében, 

valamint a Néprajzi Értesítő és az Etnographia folyóiratok tartalomjegyzékeiben kerestem fás-erdős 

legeltetési rendszerek témakörében írt cikkeket, majd a publikációk irodalomjegyzékeit, illetve a 

szerzők bibliográfiáját áttekintve gyűjtöttem össze teljességre törekedve a témakörben megjelent 

írásokat. A kutatás nagy részét 2007−2008-ban végeztem az Országos Széchényi Könyvtárban. 

További kiegészítő keresést 2016 telén végeztem, melynek során a 2008 óta megjelent néprajzi 

szakfolyóiratok bibliográfiáját, illetve az azóta megjelent és a témakört is érintő kiadványokat 
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tekintettem át. Összesen 63 irodalmi tételt dolgoztam fel ennek kapcsán, mely 40 néprajzi kutató 

tollából került ki. A néprajzi irodalomban talált információkat a fás-erdős legeltetési rendszerek 

legfontosabb elemei alapján foglaltam össze, melyet Mosquera-Losada et al. (2009), McAdam et al. 

(2009) és Hartel & Plieninger (2014a) munkája alapján határoztam meg. Ezek a következők: a 

legeltetést végző emberek; a legelő állatok; a táj, növényzet és legelőgazdálkodás kapcsolata; a 

külterjes legeltetés és ridegtartás; a farügy, fagyöngy, lomblevél, moha, avar, vadgyümölcsök és 

makk használata; a makkoltatás és az erdei legeltetés rendszere. 

 

4.4 A JELENLEGI HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁS, ILLETVE TERMÉSZETVÉDELMI ÉS 

GAZDÁLKODÓI GYAKORLAT  

4.4.1 Pásztorok és gazdálkodók hagyományos ökológiai tudása és fáslegelő-kezelése 

A kutatás során olyan egykor vagy jelenleg is aktív, legeltető állattartással foglalkozó 

gazdálkodókat és pásztorokat kerestem fel, akik valamilyen formában részt vettek vagy napjainkban 

is részt vesznek a fáslegelők és legelőerdők használatában és kezelésében.  

Pásztorok közé azok az adatközlők tartoznak, akik napi szinten saját vagy más tulajdonában lévő 

jószágok legeltetésével foglalkoztak vagy foglalkoznak. Gazdálkodók alatt azokat az állattartással 

foglalkozó adatközlőket értem, akik nem dolgoznak egyik nemzeti parknál sem, saját 

állatállománnyal rendelkeznek, de nem pásztorok, hiszen nem ők hajták ki napi szinten a jószágokat 

a legelőre. A jószágaik által legelt terület saját tulajdonú és/vagy bérelt terület. 

Az interjúalanyok kiválasztása során első lépésként célzottan kerestem fel általunk ismert és a 

témában érintett pásztorokat és gazdálkodókat. Ahol nem ismertem senkit, ott a helyi 

természetvédelmi őrt, illetve a helyi ismerősöket kértem meg, hogy mutassanak be a helyi 

fáslegelőn egykor vagy ma is legeltető pásztornak. Előfordult, hogy az adott fáslegelőn spontán 

találkoztam a helyi pásztorral. Ezek után a hólabda módszert alkalmazva kerestem fel további 

adatközlőket. Továbbá rendszeresen részt veszek regionális pásztortalálkozókon is, ahol kötetlen 

beszélgetésekre nyílik alkalom a gazdákkal és pásztorokkal, mint például az évenként 

megrendezésre kerülő Balaton-Bakony vidéki pásztortalálkozón. Ez utóbbi pásztortalálkozóra az 

egyik pásztor maga hívott el, hogy összeismertessen a többi környékbeli nyugdíjas és aktív 

pásztorral és gazdálkodóval. 

Fontos megemlítenem, hogy ezt a kutatást 2010-ben kezdtem el, amikor még kevés 

információval rendelkeztünk a fáslegelők előfordulásáról, illetve a területek többségén nem folyt 

gazdálkodás. Részben emiatt is a fáslegelőkön egykor és mai is legeltető pásztorokat és 
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gazdálkodókat nehéz volt megtalálni. Mindehhez hozzájárult az is, hogy magam kerékpárral, 

tömegközlekedéssel, illetve alkalmi fuvarokkal jutottam ki a területekre.  

A felkeresett adatközlők szinte kivétel nélkül szívesen fogadtak. Ennek kapcsán emelném ki, 

hogy mindegyik interjú egyedinek tekinthető, mivel a beszélgetés menetére és hangulatát 

befolyásoló körülmények (találkozás körülményei [pl. ki és hogyan ajánlotta], kérdező és adatközlő 

hangulata, nyitottsága, stb.) nem ismételhetőek meg.  

Minden esetben az adatközlőre bíztam az interjú időpontjának és helyszínének a megválasztását, 

volt, ahol rögtön elkészítettem az interjút, volt, ahova visszamentem egy megbeszélt időpontban. 

Törekedtem arra, hogy többször is felkeressek egy-egy adatközlőt a kutatás során. Az interjúk 

helyszínéül az adatközlő lakása, tanyája, a legelő vagy egy vendéglátóhelység szolgált. Összesen 52 

emberrel készítettem félig-strukturált interjút: 17 gazdálkodóval, 35 pásztorral. Életkoruk 28 és 91 

között volt, átlagosan 54 év. 

Az interjúk hosszúsága eltérő volt, többségük kb. 1,5-2 órát vett igénybe, de volt amelyik akár 3-

4 órát vagy akár fél napos beszélgetést is jelentett (Newing et al. 2011). Az interjúk során a 

fáslegelő fogalmát, használatát, élővilágát, értékeit, fenntartásának előnyeit, nehézségeit, a 

fenntartáshoz szükséges tudás megszerzésének módjait és részleteit jártuk körbe. A beszélgetések 

az 1930-as évektől napjainkig tartó időszakra vonatkoztak. Ahol volt rá lehetőség, ott résztvevő 

megfigyelést (összesen 60 nap) is végeztem, melynek során a legeltetésbe, illetve a fáslegelők 

kezelésébe megfigyelőként vagy akár aktívan is bekapcsolódtam. Az interjúkat az interjúalanyok 

hozzájárulásával diktafonnal rögzítettem, majd legépeltem. A résztvevő adatgyűjtések során írott 

jegyzeteket és fényképfelvételeket készítettem. Az interjúk szövegeit és a terepi jegyzeteket 

kvalitatívan elemeztem, s a fenti témakörök szerint kódoltam. 

Kutatásomat 2010 és 2016 között a magyarországi fáslegelőket reprezentáló tájakban a 

Bakonyban, a Balaton-felvidéken, Belső-Somogyban, a Beregi-síkon, a Bükkben, a Duna-Tisza 

közén, Zselicben és a Sárközben végeztem, az alábbi településeken és határukban található 

legelőkön: Bakonyszentkirály, Bogyiszló, Cserépfalu, Csesznek, Csokonyavisonta, Dörgicse, 

Drávaszentes, Gelénes, Homokszentgyörgy, Kunbaracs, Kunpeszér, Lovas, Lónya, Marcali, 

Márokpapi, Mártély, Mátranovák, Nagyesztergár, Nyárlőrinc, Nyirád, Olaszfalu, Pénzesgyőr, 

Pusztakovácsi, Sáska, Soltszentimre, Somogyfajsz, Somogysárd, Somogyvár, Szenna, Szentgál, 

Szulok, Tiszaalpár, Tótvázsony, Vámosatya, Visnyeszéplak (8. melléklet). 
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4.4.2 A természetvédelmi szakemberek tudása és véleménye a fáslegelőkkel és használatukkal 

kapcsolatban 

Félig-strukturált interjúkkal és résztvevő megfigyeléssel történő adatgyűjtés 

Az elmúlt 10-15 évben egy új érdekcsoport jelent meg a fáslegelőkhöz kötődő pásztorok és 

gazdálkodók mellett: a természetvédelmi szakemberek érdekcsoportja. A természetvédelmi 

szakemberek a védett és a Natura-s területek kezelési tervein keresztül, illetve sok esetben a 

gyakorlati tevékenységek napi szintű irányítójaként vagy akár kivitelezőjeként is aktívan részt 

vesznek fáslegelők használatában.  

2010-2017 között félig-strukturált interjúkat készítettünk 39, fáslegelő kezeléséért felelős 

természetvédelmi őrrel a fáslegelők értékeire, használatuk előnyeire és nehézségeire, illetve a 

lehetséges innovációs megoldásokra vonatkozóan. Ahol volt rá lehetőség, ott résztvevő 

megfigyelést végeztem, és elkísértem a természetvédelmi őrt a fáslegelők kezelésével kapcsolatos 

munkák intézése során (pl. a pásztorral és a cserjeirtást végző közmunkásokkal való egyezetés, 

szarvasmarhák fülszámleolvasása). 

Strukturált interjúkkal történő adatgyűjtés és elemzés 

A természetvédelmi szakemberek fáslegelőkkel kapcsolatos hagyományos ökológiai tudásának 

mértékét kvantitatív módszerekkel is megvizsgáltuk 2014 során. A kutatás megtervezésében Molnár 

Zsolt, az értékelésében és az adatfeldolgozásban rajta kívül még Heim Anita vett részt. 

Strukturált interjúkat készítettünk két, fáslegelőkhöz aktívan, de különböző módon kapcsolódó 

természetvédelmi érdekcsoporttal: 1) a nemzeti parki igazgatóságok irodai és szakfelügyelői 

munkatársaival (röviden: irodai) és 2) természetvédelmi őrökkel (röviden: őr), illetve 

összehasonlítás céljából hagyományosan legeltető pásztorokkal (röviden: pásztorok) is. Összesen 18 

irodai természetvédelmi szakemberrel, 19 természetvédelmi őrrel és 12 pásztorral készítettünk 

interjút.  

Az irodai dolgozók a nemzeti parki igazgatóságok munkatársai voltak, szakterületi szakértői 

munkát végeznek, illetve a szakterülethez tartozó állami hivatalokban dolgoznak. Feladatuk a 

jogszabályok betartásának ellenőrzése, botanikai és zoológiai hatósági és monitoring munka 

végzése védett és NATURA 2000-es területeken, kezelési és fenntartási tervek megalkotása és 

jóváhagyása a nemzeti park területén, illetve országos szinten. 

A természetvédelmi őrök az egész országot lefedő Természetvédelmi Őrszolgálatnál állnak 

alkalmazásban, és az egyes nemzeti park igazgatóságok irányítása alatt dolgoznak. Egy-egy 

természetvédelmi őrhöz átlagosan 372 km
2
 működési terület tartozik. Az őr felel az összes védett 

természeti érték megőrzéséért. Szakhatósági ügyekben is közreműködnek, illetve közvetlen 
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irányítók és döntéshozók a természetvédelmi kezelések végrehajtásában (pl. mely területekre 

hajtsák a nyájat, vagy mely fafajokat hagyják meg a fáslegelő visszaalakítása során).  

Hagyományosan legeltető pásztoroknak azokat tekintettük, akik hagyományos legeltető 

állattartást folytatnak (vagy folytattak életük során), megélhetésüket a pásztorkodásból biztosítják, 

biztosították, és munkájuk során a hosszú távú és fenntartható legeltetést, legelőhasználatot tartják, 

tartották szem előtt. A hagyományosan legeltető pásztorok ellentétjét képezik azok a pásztorok, 

akiket „kényszerből lett” pásztoroknak szokás hívni, akik többnyire a társadalom szélére sodródott, 

előtte jószágot csak elvétve látott, alapvetően megélhetésük biztosításának céljából, más 

munkalehetőség híján álltak a jószágok mellé. 

 A természetvédelmi szakemberek mind a 10 hazai nemzeti parkot képviselték, a pásztorok a 

Balaton-felvidéki, Duna-Dráva, Duna-Ipoly, Kiskunsági és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

területén dolgoztak. 

Az adatközlőktől 16-féle, tanulmányaikra vonatkozó, állattartáshoz és hagyományokhoz 

kapcsolódó információt is megkérdeztünk (4. táblázat). A három érdekcsoport elkülönítéséhez 

Kruskal-Wallis tesztet használtunk. Ennek az elemzéséhez IBM SPSS Statistics 20 programot 

használtunk. A három érdekcsoport az alábbi változók alapján tértek el szignifikánsan: egyetemi 

végzettség, az adott munkakörben eltöltött évek száma, a terepen töltött idő hossza, a munkahelyük 

és lakhelyük táji egyezősége, a gyerekkorban szerzett, állattartással kapcsolatos tapasztalatok vagy 

élmények megléte, illetve hogy jelenleg tartanak-e legelő jószágot saját maguk is. A három csoport 

nem tért el szignifikánsan az alapján, hogy hány éves, abban a tájban dolgozik-e, ahol felnőtt, 

folytat-e fáslegelő-kezelést, ismer-e idegen nyelvet, folytat-e népi hagyományőrző tevékenységet, 

olvas-e fáslegelőkkel vagy tájtörténettel kapcsolatos szakirodalmat, és hogy tanult-e a fáslegelők 

kezeléséről bármit is tanulmányai során. Az irodaiak a munkaidejük kb. negyedét, az őrök a felét, 

míg a pásztorok közel 100%-át terepen töltik. 

A strukturált adatgyűjtés céljából a 2010-2013 között készült félig-strukturált interjúkra alapuló, 

50 kérdésből álló strukturált kérdőívet használtunk (3. melléklet). A strukturált interjúban feltett 

kérdések a hagyományos ökológiai tudás 4 komponensét dokumentálták: 1) általános tudás a 

fáslegelőkkel kapcsolatban (K-általános tudás); 2) fáslegelők kezelésével kapcsolatos gyakorlati 

tapasztalatok (P-gyakorlat); 3) fáslegelőkhöz kapcsolódó hagyományos világkép (B-világkép); 4) a 

fáslegelőkre vonatkozó tudás megszerzésének módozatai (L-tanulási mód). A strukturált interjúkat 

2014. februárja és márciusa során készítettem el. 
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4. táblázat. Az adatközlők tanulmányaira, az állattartáshoz és a hagyományokhoz való viszonyukra 

vonatkozó adatok  

Független változók  Irodai Tv. őr Pásztor 
2
 p value 

      

Kor (év, átlag ± SD) 41.11 ± 
6.29 

44.05 ± 
7.13 

50.75 ± 
16.32 

2.859 0.239 

Munkával töltött idő (év, átlag ± SD) 14.17 ± 

6.03 

13.47 ± 

6.56 

40.33 ± 

21.22 

17.294 <0.001 

      

Egyetemi végzetség (%) 100 100 8 42.842 <0.001 

<30% terepen töltött munakidő (%) 78 21 0 21.576 <0.001 

30-50% terepen töltött munkaidő (%) 22 32 0 4.480 0.106 

>50% terepen töltött munkaidő (%) 0 47 100 29.053 <0.001 

Abban a tájba dolgozik, ahol 

gyermekkorában is élt (%) 

55 68 67 4.343 0.114 

Abban tájban él, ahol az ismert fáslegelő 

van (%) 

5 63 100 26.967 <0.001 

Gyermekkori gyakorlati tapasztalatok 
állattartásban (%) 

0 21 100 33.933 <0.001 

Gyermekkori élmények állattartásról (%) 16 63 100 20.595 <0.001 

Jelenleg foglalkozik állattartással (%) 0 21 100 33.933 <0.001 

Aktív természetvédelmi kezelésben részt 

vesz-e fáslegelőn (%) 

39 74 100 12.533 0.002 

Idegennyelv ismerete (%) 83 68 25 10.675 0.005 

Tudatos hagyományőrző tevékenység 
(%) 

67 47 50 1.527 0.466 

Tudományos cikkeket olvas fáslegelőkről 

(%) 

44 53 25 2.275 0.321 

Fáslegelők kezelésével kapcsolatos 

írásokat olvas (%) 

78 89 58 4.014 0.134 

Egyetemi tanulmányok fáslegelőkről (%) 5 0 8 1.433 0.489 

 

Az adatközlők HÖT-ének számszerűsítéséhez pontrendszert dolgoztunk ki. Ennek alapelve az 

volt, hogy az illető mennyire ismeri, mennyire alkalmazza a HÖT-t. A kérdésekre adott válaszokat 

az alapján pontoztuk, hogy mennyire veszik figyelembe a jószág és a pásztor érdekeit a kezelési 

döntéseknél vagy csak a biodiverzitás megőrzését tekinti kiemelt célnak, és a kezelést kizárólag 

tudományos és természetvédelmi ismeretekre alapozza. A kapott válaszokat 0-3-ig tartó skálán 

pontoztuk (4. melléklet): 3 pont: a válasz releváns és részletgazdag, 2: a válasz részben releváns, 

kevésbé részletgazdag, 1: a válasz csak kissé releváns, 0: a kérdésre nem érkezett válasz, vagy a 

válasz egyáltalán nem releváns). Egyes esetekben értelemszerűen csak 2-3 esetet különböztettünk 
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meg (pl. az igen-nem kérdéseknél). Az egyes kérdéseket külön-külön értékeltük, majd a HÖT 4 

komponenséhez tartozó kérdések pontszámát összegeztük. Az értékelés során a korábbi saját 

kutatásokból (Molnár 2014a, Varga & Molnár 2014) és régebbi néprajzos kutatásokból (Hegyi 

1978, Takács 1986, Andrásfalvy 2007) rendelkezésünkre álló HÖT-öt vettük viszonyítási alapnak. 

Az adatok feldolgozásához és értékeléséhez Excel programot használtunk. 

Az adatok bemutatása 

A dolgozatban a félig-strukturált interjúk, a résztvevő megfigyelés és a strukturált kérdőívekkel 

végzett kutatások eredményeit összefoglalva egy fejezetben mutatom be. A két kérdőív között 

vannak átfedések, illetve vannak olyan kérdések, melyek csak az egyik vagy csak a másik kutatás 

kapcsán merültek fel. 

 

4.5 TOVÁBBI MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK 

Az idézetek végén zárójelben az interjúalany nevét, az interjú készítésének helyszínét 

(településnév) és az évét tüntettem fel. Abban az esetben, ha az adatközlő nem az interjú 

készítésének idejére, illetve a közelmúltra vonatkozó választ adott, akkor odaírtam, hogy mely évre 

vagy évtizedekre érvényes az idézet.  

Az idézeteket a szövegben dőlt betűvel jeleztem, az egyes adatközlők gondolatait ferde vonással 

(/) választottam el. 

A kutatásom, illetve a másokkal közösen végzett kutatásaink során is szem előtt tartottuk és 

figyelembe vettük az etnobiológiai kutatások nemzetközileg elismert etikai kódexének útmutatóját 

(Code of Ethics, International Society of Ethnobiology, http 18.).  

A tájtörténeti és etnoökológiai eredmények sok esetben csak kontextusukban érthetőek meg, 

ezért a hasonló témájú publikációk gyakorlatát követve az eredmény fejezet több helyen rövidebb 

megvitatást is tartalmaz.  
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5. EREDMÉNYEK 

5.1 A KÜLTERJES LEGELTETÉSI RENDSZEREK VÁLTOZÁSA 1940 ÉS 2014 KÖZÖTT A KÁRPÁT-

MEDENCÉBEN 

5.1.1 Az egy év során legeltetett élőhelytípusok  

Dolgozatunk első eredményfejezetében a fáslegelők, erdőszegélyek és legelőerdők szerepét 

mutatjuk be a kárpát-medencei tájak más legeltetett élőhelyeinek kontextusában a 20. század 

közepétől fogva. 

1940 és 2014 között a leggyakoribb legeltetett élőhely juh és szarvasmarha esetében minden 

korszakban a száraz gyep volt. A juh egész évben, de főleg márciustól, a marha főleg áprilistól 

legelte (3., 4. ábra). Késő őszig nagy, de csökkenő arányban ezeken a területeken legelt e két faj 

(30% és 20-28%). Sertés esetében jelentőségük kisebb volt (5. ábra). A fás, erdős élőhelyek 

legeltetésének változását az 5. melléklet tartalmazza élőhelyenként. 

Az üde gyepek legeltetése szintén jelentős volt (sertés 24-28%, szarvasmarha 20-25%, juh 10-

16%). Májustól februárig általában csökkent a jelentőségük. A sertés esetében az üde gyepek 

nagyobb jelentőségűek voltak, mint a száraz gyepek. 

A dolgozat szempontjából különösen fontos fáslegelőket és bokros legelőket is mindhárom faj 

esetében gyakran legeltették. A marha esetében a IV. korszakban a fáslegelők jelentősége megnőtt, 

a szabadtartásban tartott szarvasmarhák gyakran egész évben a fáslegelőkön tartózkodtak. A juhok 

is minden korszakban egész évben használták a fáslegelőket, bokrosokat, leginkább a tél végi, 

tavaszi időszakban (télen: 10-14%, április-májusban 13-15%). A sertések is gyakorlatilag egész 

évben használták a fáslegelőket. 

A vonalas létesítmények menti legeltetés (elsősorban utak szegélye, csatorna- és árokpartok, 

patakok mente) fontos szerepet játszott mindhárom faj esetében az egész év során. Azokban a 

tájakban, ahol a szarvasmarha kijárt a téli hónapokban (elsősorban az I-II. korszakokban), ott 

sokszor az útszegélyek, csatorna- és árokpartok, patakpartok jelentették a legjelentősebb legelt 

élőhelyet (42-66%).  

A kaszálókat a nyár végi, őszi időszakban használták, a sarjút legeltették. Arányuk a 10-12%-ot 

is elérte a marha és juh esetében (a marha értékei magasabbak). A kaszálók tavaszi legeltetése ritka 

volt, csupán néhány tájban volt jellemző a Kárpát-medencében (pl. Gyimes, Románia), ott is 

elsősorban az I. periódusban. A sertések nem jártak a kaszálókra. 

A mocsarak és lápok egykor elsősorban sertés- és marhalegelőként voltak fontosak. A juh 

esetében jelentőségük kicsi és csökkenő volt. A téesz-korszakban (III. időszak) a marha esetében 

nőtt a mocsarak jelentősége. A mocsarak téli-kora tavaszi marhalegeltetése mára visszaszorult. 
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Sertéseket az I. és a II. korszakban az egész év során hajtottak ezen élőhelyekre, olykor ez volt a 

domináns sertéslegelő (és ma is az, ahol fennmaradt az extenzív sertéslegeltetés). 

Az erdei legeltetés mind a négy korszakban elterjedt volt az összes vizsgált terület esetében, 

mindhárom állatfajnál. A szarvasmarha elsősorban a nyári hónapokban legelt erdőkben, a téli 

hónapok értékei igen alacsonyak voltak (bár az utóbbi időszakban nőttek). Az egész évet tekintve 

10-12% között változott az erdők legeltetése, a IV. időszakra ez valamelyest csökkent (9%). A 

juhok egész évben, a téli hónapokban is járták, járják az erdőket (9-14%), enyhe őszi maximummal. 

A sertések esetében is jól megfigyelhető egy őszi maximum. A még működő extenzív 

sertéslegeltetés jelentős részben erdőben történik. 

 

  

  

3. ábra A szarvasmarha legeltetése során használt élőhelytípusok egy év során 1940-2014 között. 

Világos barna: fáslegelő, bokros; sötét barna: erdő, erdőszegély; világos zöld: száraz, félszáraz gyep, sötét 

zöld: nedves gyep; narancssárga: vonalas létesítmények (pl. csatornapart, útszél); szürkés-zöld: kaszálórét; 

kék: mocsár; sárga: tarló; szürke: istálló. 

 

Nyár közepétől indult a tarlók legeltetése, júliustól a gabonatarlóké, szeptember végétől a 

kukoricatarlóké. A tarlókat néhány tájban a szarvasmarhák is járták, azonban elsősorban a juhok 

számára voltak fontos legelők (az első három korszakban a szarvasmarha esetében 5%, a juhok 

esetében 9-15%). Az őszi hónapokban a tarló aránya a szarvasmarha esetében elérte a 10-12%-ot, a 
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juhok esetében a 16-24%-ot. A szarvasmarha télen nem legelt a tarlókon, ugyanakkor a juhok 

gyakran (9-19%). A sertések szintén gyakran jártak tarlókra (9-14%), a téli hónapokban is. 

Napjainkra már csak a juhok legeltetése jellemző a tarlókon. 

 

  

  

4. ábra A juh legeltetése során használt élőhelytípusok egy év során 1940-2014 között (a színek 

jelentését lásd a 3. ábránál). 

 

  

5. ábra A sertés legeltetése során használt élőhelytípusok egy év során 1940-1980 között. Az 1980-as 

évekre a külterjes sertéslegeltetés szinte az egész Kárpát-medencében megszűnt (a színek jelentését lásd a 3. 

ábránál). 
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A legeltetési szezon hossza az elmúlt 70 évben a marha esetében egy hónappal rövidült, a juh 

esetében lényegesen nem változott. A III. korszaktól rendszeressé vált, hogy a jószág nem az egész 

legeltetési idényt tölti a legelőn, hanem időnként nyáron is istállóban tartják (nappalra is).  

 

5.1.2 A legeltetett élőhelyek használatának változása 1940 és 2014 között 

A szarvasmarha esetében a legtöbb vizsgált élőhelytípus legeltetése folyamatosan csökkent az 

elmúlt 70 évben. Egyre kevesebb állat egyre kevesebb féle élőhelytípus biomasszáját hasznosította. 

Elsősorban a fragmentálisabb, nem konvenciális legeltetett élőhelyek használata csökkent, pl. a 

vonalas létesítmények menti élőhelyek, a sarjú, a mocsár, de leginkább a tarló. Kivételt jelentenek a 

fáslegelők és az erdők, amelyek szerepe a téesz-korszak alatti (II. korszak) csökkenés után a 

rendszerváltást követő időszakban (III-IV. korszakok) kissé nőtt.  

A juh élőhelyhasználata a téesz-időszak alatt jelentősen átalakult, megnőtt a száraz gyep, tarló és 

a vonalas elemek használata, csökkent a kaszálóké és a mocsaraké. A III. periódus a 

visszarendeződés jeleit mutatja. A IV. korszakban egyes trendek megint új irányt vettek. A juhok 

legeltetése a fáslegelőkön jellemzően a május és augusztus közti időszakban, míg az erdőkben és 

erdőszéleken késő ősszel, télen, illetve tavasszal volt meghatározó.  

A sertéslegeltetés a téesz-időszakban minden élőhelyen visszaszorult, mára gyakorlatilag eltűnt. 

Az 1970-es évek közepére Magyarországon teljesen meg is szűnt. Szerbiai területeken folytatnak 

még jelentős mértékű külterjes sertéstartást. Ezen a területen az erdő és a mocsár területek 

legeltetése mai napig meghatározó szereppel bír. 

 

5.1.3 Az élőhelyhasználat diverzitásának változása 1940 óta  

A szarvasmarha élőhelyhasználatának diverzitása (a használt élőhelyek száma) április és október 

között szignifikánsan csökkent az elmúlt 70 évben, a csökkenés a III. és IV. időszak közt a legtöbb 

hónapban megállt (6. ábra). November és március között nem találtunk szignifikáns eltérést a 

különböző korszakok között.  

A juh élőhelyhasználatának diverzitása az elmúlt 70 évben szintén kissé csökkent május és 

augusztus között, de a csökkenések nem voltak szignifikánsak (7. ábra). A sertés esetében minden 

hónapban szignifikáns volt a csökkenés, április és december között az első két korszak között is.  
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6. ábra A szarvasmarha legeltetése során használt élőhelytípusok diverzitása (száma) 38 vizsgált terület 

alapján és a korszakok eltéréseinek szignifikancia-szintje. I. 1940-1955, II. 1965-1980, III. 1992-2000 és IV. 

2005-2014 (Ápr p = 0.01447, Máj p = 0.00063, Jún p = 0.00004, Júl p = 0.00001, Aug p = 0.00002, Szept p 

= 0.00001, Okt p = 0.00028, Nov p = 0.06601, Dec p = 0.59593, Jan p = 0.83531, Febr p = 0.77312, Márc p 

= 0.31694) 

 

 

7. ábra A juh legeltetése során használt élőhelytípusok diverzitása (száma) 38 vizsgált terület alapján és a 

korszakok eltéréseinek szignifikancia-szintje. I. 1940-1955, II. 1965-1980, III. 1992-2000 és IV. 2005-2014 

(Ápr p = 0.51592, Máj p = 0.32481, Jún p = 0.25967, Júl p = 0.28205, Aug p = 0.33726, Szept p = 0.67905, 

Okt p = 0.59882, Nov p = 0.56988, Dec p = 0.75851, Jan p = 0.72672, Febr p = 0.67319, Márc p = 0.81177) 
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5.2 A JELENLEGI MAGYARORSZÁGI FÁSLEGELŐK ADATBÁZISA  

5.2.1 Az adatbázis alapadatai 

Az adatbázisban összesen 573 darab területet rögzítettünk. Ezek összkiterjedése kb. 33 ezer 

hektár (8. ábra, 6. melléklet).  

 

8. ábra Fáslegelők előfordulása Magyarországon 2017-ben 

 

 

9. ábra A magyarországi Natura 2000-es hálózathoz tartozó fáslegelők 
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A területek átlagos nagysága 58 ha. A legkisebb fáslegelő 1 ha-os, a legnagyobb 720 ha-os. Az 

országos és helyi védett területek aránya 28% és a regisztrált fáslegelők 59%-a tartozik a Natura 

2000-es hálózathoz (9. ábra). A nem védett fáslegelők aránya 34%.  

A Zólyomi-féle, „Magyarország természetes növénytakarója” térkép alapján a fáslegelők 

összesen 51-féle potenciális vegetációtípushoz sorolhatóak. Az adatbázisban lévő területek 

potenciális vegetációjának 23 %-a gyertyános-kocsányos tölgyes, 22 %-a cseres-kocsánytalan 

tölgyes, 15 %-a gyertyános-kocsánytalan tölgyes, 13 %-a ártéri ligeterdő és 8 %-a szubmontán 

bükkös. További jellemző élőhelyek (mindegyik egyenként 4% alatti értékkel) a molyhos tölgyesek, 

homoki tölgyesek, sziki tölgyesek, a lösznövényzet, rétlápok, szikesek és a reliktum erdei fenyvesek 

(jellemzően a domináló erdőtípusokkal kombinációban fordulnak elő).  

A jelenlegi fáslegelők 88%-a fáslegelő volt már az 1960-as években is, a faállomány szerkezete 

jellemzően ligetes volt, és cserjeszint csak alig vagy csak szórványosan fordult elő. 2010-ben a 

fáslegelők lombkoronaszintje ligetes és zártabb foltokkal volt leírható, a cserjeszint borítása a 

fáslegelők 37%-a esetében ’foltokban sűrű’, míg 8%-ban a teljesen zárt borítás volt jellemző. A 

legelő jószágra vonatkozóan a területek 68%-ról nem állt rendelkezésre adat. A területek 30%-a 

kizárólag gyep művelési ágú, míg 58%-uk erdő és gyep művelési ágba is tartozik (10. ábra). A 10. 

ábra és 6. melléklet bemutatja, hogy a számon tartott fáslegelőkre jellemzőek a zártabb 

lombkoronájú területek, melyek nagyrészt az elmúlt évtizedekben a tájhasználat felhagyása 

következtében jöttek létre. 

 

10. ábra A fáslegelők művelési ág szerinti bontásban 
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A fáslegelők természeti és kulturális értékeire vonatkozóan a területek 24%-a esetében van 

információ, azaz hogy folyt valamilyen kutatás a területen. Országos szinten összesen 93 területről 

van védett növényfaj előfordulási adat. Leggyakrabban az agárkosbort (Anacamptis morio) (16), a 

tavaszi héricset (Adonis vernalis) (13) és a leány- és feketekökörcsint (Pulsatilla grandis, P. 

pratensis subsp. nigricans) említették, a ritkaságok közül a bánati bazsarózsa (Paeonia officinalis 

subsp. banatica) előfordulása emelhető ki a Mecsekből. Védett állatfaj előfordulására vonatkozó 

adat 135 terület, Natura 2000-es jelölőfaj előfordulására vonatkozó adat 63 terület esetében áll 

rendelkezésre. Állatok közül legtöbbször a búbos bankát (Upopa epops) (24), a szarvasbogarat 

(Lucanus cervus) (21), a nagy fakopáncsot (Dendrocopos major) (8), az énekes madarakat, hüllőket 

és denevéreket említik. Legérdekesebb a lápi póc (Umbra krameri) előfordulása és a réti 

fülesbagoly (Asio flammeus) költése. 

 A területek 42%-ról van adat terebélyes, nagy fa előfordulásra vonatkozóan (11. ábra). 

 

 

11. ábra. Terebélyes, nagy fa előfordulási adatok a magyarországi fáslegelőkön napjainkban 

 

 

5.2.2 Az adatbázis fáslegelőinek sokváltozós elemzése 

A klaszteranalízis eredménye a fáslegelők sokféleségét és – a vizsgált változók alapján – 

nehezen csoportosítható jellegét bizonyítja (12. ábra). Eredményeink alapján a változótípusok 

szerint az alábbi főbb csoportokba sorolhatóak,  

(1/1) feltártság (_exp);  
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(2/1) 2010-es lombkorona és cserjeszint borítottság értékei és használat (dens_cp2010, 

dens_sh2010,_u);  

(3/1) védett fajok (_protect) és nagy fák (large_tree) előfordulása, terület változása (_chng);  

(3/2) kevesebb adattal bíró változók: erdőterületek tulajdonviszonya (_for), legeltetett állatok 

(_ls), ritka használati módok (turizmus [tour_u], cross-motor [crossm_u]);  

(3/3) 1960-as lombkorona és cserjeszint borítás értékei (_cp1960, _sh1960).   

Ez alapján kimondható, hogy az első nagyobb elválást az adott területről rendelkezésre álló írott 

jelenkori források, vagyis a feltártság határozta meg. A másik nagyobb csoportban három alcsoport 

található: az egyikbe a használati típusok és a 2010-es növényzeti állapot, a másik alcsoportba a 

védett fajokra, nagy fákra vonatkozó adatok, a harmadikba a kevés számú adattal rendelkező 

változókkal jellemezhető fáslegelők tartoznak. A harmadik csoportot az 1960-as évekbeli 

növényzetre vonatkozó változók határozzák meg 

 

 

12. ábra Magyarországi fáslegelők változóik alapján történő klaszteranalízise. A változók értékei a 6. 

mellékletben találhatók meg.  
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A PCA eredménye alapján megállapítható, hogy a magyarországi fáslegelők nemzeti parkok 

szerint nem válnak szét külön csoportokba a vizsgált 22 változó alapján (13. ábra). A magyarországi 

fáslegelők legjobban az alábbi két nagy változó-csoport alapján különölnek el: (1) a terület 

felhagyása (aban_u) és a lombkorona, illetve a cserjeszint borítási értékei (dens_cp1960, 

dens_sh2010, dens_cp2010, dens_sh2010); (2) a védett növényekre, állatokra és a terebélyes fákra 

(large_tree, anim_prot, plant_prot) vonatkozó adatok feltártsága és a a változatlan területméret 

(no_chng).  

 

13. ábra 22 vizsgált változó alapján a 10 Nemzeti Park Igazgatóság területén található fáslegelők 

PCA elemzése. A változók értékei a 6. mellékletben találhatók meg. 
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5.3 AZ EMBER SZEREPE A MAGYARORSZÁGI FÁS-ERDŐS LEGELTETÉSI RENDSZEREKBEN AZ 

ELMÚLT 200 ÉVBEN  

5.3.1 Szabályozások, megnevezések, irányzatok változása fáslegelők kapcsán  

A fás-erdős legeltetési rendszerek gyakorlata Magyarországon az erdősült tájakban a külterjes 

állattartással egyidős (Tálasi 1939, Szabadfalvi 1970, Paládi-Kovács 1993, Belényesy 2011). Az 

első írásos adatok 11. századi birtokadományozó oklevelekből állnak rendelkezésünkre, melyekben 

makkoltatásra, sertéslegeltetésre alkalmas területeket említenek (Tagányi 1896). Az elmúlt 

évszázadokra visszatekintve a magyarországi fás-erdős legeltetési rendszerek legnagyobb 

mértékben az elmúlt 200 esztendőben változtak meg (Tálasi 1942, Hegyi 1978, Petercsák 1984, 

1986). A legfontosabb folyamatokat és érdekcsoportokat az 5. táblázat, míg az üzemszervezeteket 

és használati módokat a 6. táblázat mutatja be.  

 

5. táblázat. A fáslegelőket meghatározó legfontosabb folyamatok és érdekcsoportok az elmúlt 200 

esztendőben az Olaszfalu (Veszprém megye), Dörgicse (Veszprém m.), Lónya (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 

Cserépfalu (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), Csokonyavisonta (Somogy m.) és Drávaszentes (Somogy m.) 

települések határában fekvő fáslegelők írott néprajzi, erdészeti és tájtörténeti forrásai alapján. 

 Hajtóerők, 

érdekcsoporto

k 

1700-1862 1862-1961 1961-1990 1990-2005 2005-2016 

Globális 

szint 

Gazdasági 

okok 

iparosodás, szálfaigény 

növekedése és istállozó 

állattartás terjedése 

nagyüzemi 

erdő- és 

mezőgazdálkod

ás 

felhagyás  agrár-erdészeti 

rendszerek 

támogatása, 

felhagyott 

területek újból 

haszonvétele 

Orszá-

gos szint 

Jogi és 

gazdasági 

folyamatok 

Erdő és 

legelő 

elkülönözé

se - 1853 

Erdő- és 

mezőgazdasá

gi törvények 

korlátozásai 
(1879, 1889, 

1913, 1935, 

1961) és 

innovációs 

javaslatok 

Téeszek 

létrehozása  

Téeszek 

felbomlása, 

privatizáció és a 

területek 
felhagyása 

Beerdősült 

területek erdővé 

nyilvánítása, 

cserjés 
területeken 

cserjeirtás, agrár-

támogatások 

hatása az újbóli 

használatára 

Regio-

nális 

szint 

Egy közösség, 

ami a 

területhasználat

ot irányítja és 

tulajdonos 

Földbirtoko

s 

Helyi gazdák 

által vezetett 

legeltető 

társulat 

Téesz Magántulajdonos

ok vagy Nemzeti 

Park Igazgatóság 

állami védett 

területek esetében 

Magántulajdonos

ok vagy Nemzeti 

Park Igazgatóság 

állami védett 

területek esetében 

Helyi 

szint 

A területen a 

gyakorlatban 

dolgozó 
emberek 

erdész, 

pásztor és 

helybéli 
parasztok 

pásztor, helyi 

legelőtársulat

i tagok és 
lakosok 

pásztor, helyi 

lakosok 

magántulajdonos, 

pásztor, 

természetvédelmi 
őr, vadász, 

önkormányzati-

közösségi 

tuladjon  

magán 

tulajdonos, 

pásztor, 
természetvédelmi 

őr, vadász 

 



58 

 

6. táblázat. A fáslegelőkre jellemző legfontosabb üzemszervezetek, haszonvételek és legelőgazdálkodási 

módok az elmúlt 200 esztendőben az Olaszfalu, Dörgicse (Veszprém megye), Lónya, Gelénes (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye), Cserépfalu (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Csokonyavisonta és Drávaszentes 

(Somogy megye) települések határában fekvő fáslegelők írott néprajzi, erdészeti és tájtörténeti forrásai 

alapján. 

 1700-1862 1862-1961 1961-1990 1990-2005 2005-2016 

Üzemszervezetek 

 közbirtokosságok

, kincstári 

(állami), egyházi, 

magánbirtokok 

volt úrbéres gazdák 

közössége, 

legeltetési 

társulatok, 

közbitortokosságok

, kincstári (állami), 

egyházi és 

magánbirtokok 

Téesz, egykori 

legeltetési 

társulatokból 

átalakult 

legelőbizottságo

k irányításával 

magángazdaságok

, téeszekből 

átalakult és új 

cégek, Nemzeti 

Park 

Igazgatóságok 

(állami) 

 

magángazdaságok

, téeszekből 

átalakult és új 

cégek, Nemzeti 

Park 

Igazgatóságok 

(állami) 

Használati módok  

Elsődleges 

használat 

faanyag, 

legeltetés, 

makkoltatás 

legeltetés, 

makkoltatás 

legeltetés 

(csökkenő 

mértékben) 

felhagyott; 

természetvédelmi 

kezelés: kaszálás, 

olykor legeltetés  

legeltetés, 

kaszálás, 

felhagyott 

területek 

Másodlagos 

használat 

vadgyümölcs és 

gombagyűjtés, 

szén- és 

mészégetés), 

faanyag (botolás) 

vadgyümölcs, 

gomba, szén- és 

mészégetés), 

faanyag (botolás) 

vadgyümölcs, 

gomba 

vadászat, 

gombagyűjtés 

turizmus, 

vadászat, 

vadgyümölcsök 

Legelőhasználat 

Jellemzően 

legeltetett 

állatok 

helyi sertésfajták 

(bakonyi), 

szürkemarha, 

borzderes stb. 

mangalica, juh, 

merinó juh, 

szürkemarha, 

magyar tarka 

magyar tarka, 

merinó juh 

magyar tarka 

szarvasmarha, 

merinó juh  

magyar 

szürkemarha, 

nyugati 

húsmarha- és 

juhfajták, őhonos 

juhok, ló 
Legelő- 

gondozás 

irtásgazdálkodás 

módszerei, kézzel 

irtásgazdálkodás 

módszerei, kézzel, 

legelőfásítás 

fokozatos 

felhagyás, 

irtásgazdálkodás 

módszerei, 

kézzel, 

legelőfásítás 

felhagyott, esetleg 

szárzúzás és 

kaszálás 

géppel történő 

szárzúzás, kézi 

tisztítás csak 

ritkán 

 

A fás-erdős legeltetési rendszerek jelentőségét jelzi, hogy a makkoserdőként számontartott 

erdőterületek bírtak a legnagyobb értékkel egészen a 19. század első feléig (Ébner 1933, Csiszár 

1974, Szabadfalvi 1968b, Takács 1983, Szabó 2009). Az erdei legeltetésre használt erdőterületek, 

illetve a fáslegelők használata a 20. század elejéig nehezen választható szét (Petercsák 1986, 2001, 

Andrásfalvy 2007, 2009). Ennek hátterében az áll, hogy az erdőben való legeltetésre és kiegészítő 

takarmánygyűjtésre, a makkon és a makkoltatáson kívül nagyjából a 18. századig az ország nagy 

részén lehetősége volt a jobbágyoknak az adott területre vonatkozó rendtartások értelmében (Imreh 

1973). Az erdő és a legelő összemosódtak, és maguknak a legelő, illeve erdő kifejezéseknek is más 
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volt a jelentésük mint napjainkban (Csiszár 1974, Hegyi 1978, Takáts 1986, Andrásfalvy 2007, 

2009). A fáslegelőkkel kapcsolatos fogalmak történeti változását, illetve múltbeli és jelenkori 

sokféleségét az 7. és 8. táblázat mutatja.  

Andrásfalvy (2007) a Duna-menti területekkel kapcsolatban így fogalmazza ezt meg: „A legelő 

szót a XIX. század elejéig ritkán használták önmagában. Ennek egyik oka az, hogy addig a 

legeltetést nem korlátozták bizonyos adottságú területre. A legelő szó tehát nem jelentett egy 

bizonyos adottságú és hasznosítású területet, mivel a határ minden részét legeltethették. Számos 

példát láthattunk az erdők bemutatásánál arra, hogy az erdő szóval a XVIII. században és a XIX. 

század elején nemcsak a fával benőtt területet, hanem a közlegelőként, közös használatban tartott 

fás területeket is jelölték. (…) Az erdők a XVIII. század végéig mindenhol marhaélő földnek, 

legelőnek számítódnak. A legelő jószágot csak azokból a részekből zárták ki, ahol vágás után fiatal 

fákat kellett megóvni a marha szájától. (…) A tilos erdők pedig az uraság kizárólagos használatára, 

elsősorban makkoltatásra vagy épületfa-termelésre kijelölt területek voltak.”.  

Mindezek ökológiai következménnyel is bírnak: vélelmezzük, hogy a magyarországi erdők 

szerkezete és fajkészlete lényegesen eltérő lehetett a mai erdőkétől. Nyíltabbak és változatosabb 

szerkezetűek lehettek a mai szálerdő-állományokhoz képest (Bartha 2003) (további részleteket lásd 

alább). 

 

7. táblázat. Az elmúlt 200 év írott forrásaiban használt kifejezések és definiciók a fáslegelők kapcsán 

Kifejezés Definíció 

 1860-1920 

Legelőerdő „Legelőerdő alatt oly erdőt értünk, melynek főczélja a legeltetés, s a melyben a 

fák nem annyira a fatermés kedvéért, mint inkább a végett tenj'észtetnek, hogy 

általuk a talaj termőképessége megóvassék. A legeltetésnek lehető kiterjedt 
mértékben való gyakorolhatása a fáknak bizonyos gyér állását tételezi fel, mely a 

legelőerdőnek saját képeni jellege; ez a gyér állás azonban csak azon határig 

terjedhet, a melyen belül a fák a talaj termőképességének fentartása iránt 

teljesítendő feladatuknak kellő mértékben megfelelni képesek.” (Belházy 1888). 

„egész helyesen a bizonyos záródásban fával borított legelőt „legelőerdő"-nek 

nevezzük el, mert az inkább közelíti meg az erdőjelleget” (Gegesi Kiss 1911) 

„a legeltetési kényszer miatt az egyik fő irány az alacsony 20-80%-os borítottságú 
terület” (Bartha & Oroszi  2004) 

„alatt oly gazdálkodási módot értünk, melynek czélja nem annyira az értékes 

fanevelés, hanem a legeltetés s a fák által azt akarjuk elérni, hogy a legelő 

termőképessége fenmaradjon” (Földes 1895) 

Legelő-erdő 

gazdaság 

nincs definiálva (Biró 1910) 

Ligetes  

legelő-erdő 

„cserjékkel többé-kevésbé benőtt legelők” (Belházy 1888) 

Bokros legelők 

(cziheresek) 

„elöregedett erdőmaradványok, fái nem képezik az erdőgazdálkodás tárgyát” 

(Belházy 1888) 

Fás legelő „foltonként tisztást képező legelők” (Gegesi Kiss 1911) 
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 „A legeltetési kényszer miatt (…) faegyedeket, facsoportokat már csak elszórva 

tartalmazó fáslegelők (kevesebb, mint 20% fával való borítottság)” (Bartha & 

Oroszi 2004) 

 1920-1950 

Ligetes fáslegelő nincs definiálva (Biró 1928) 

Ligetes legelő „A másik a ligetes legelő, amelyen kisebb erdők vagy facsoportok váltakoznak 

nyílt legelőkkel. Az erdős foltok itt rendszeres, eléggé zárt erdőállományokat 
alkotnak, amelyeket vagy állandóan erdőgazdaságilag művelünk vagy pedig 

váltógazdasággal úgy, hogy bizonyos időn át erdőnek tartjuk fenn, azután kiirtjuk 

és legelőt csinálunk belőle ismét az évek bizonyos sorára, az erdőt pedig az eddig 
legelőnek tartott részekre telepítjük.” (Roth 1935) 

Fás vagy fásított 

legelő 

„Fás vagy a fásított legelő, amelynél a fák a legelő egész területén egyformán, ill. 

közel egyformán vannak eloszolva, az árnyékolásuk gyenge, mivel a záródásuk is 

gyér, de az egész területre egyformán terjed.” (Roth 1935) 

Erdei legelő „Az erdei legelő is az időszaki legelőkhöz sorolható, mert a rendszeresen kezelt 

erdőt is csak időszakonként szabad legeltetni.” (Biró 1928) 

 1950-1990 

Fásított legelő „Ligetes, pásztás, hálózatos vagy soros fásítás” Gruber (1954) 

 1990-2004 

Fás legelő „olyan legelőterületet, amely a miniszter által rendeletben meghatározott fajú fák 

idős korára várható korona vetülete által egyenletes elosztásban legalább 

harminc százalékban fedett” (1996. évi LIV. törvény) 

Fás legelő, 
legelőerdő 

„A legelőerdő olyan földhasználati mód, amelynél ugyanazon a területen a fák és 
a legelő háziállatok (esetleg vadon élő állatok) együttesen képeznek értéket a 

terület tulajdonosa, használója számára – legalábbis a múltban ez így volt. (…) A 

legelőerdő meglehetősen nyitott, esetenként a fák közötti távolság 100 méter vagy 
annál több is lehet és ez lehetővé teszi az egyes fafajokra jellemző koronaforma 

kialakulását. Legeltetés az erdőben ma már nem történik, - azt a törvények hosszú 

ideje tiltják -, csak a fás legelőn. (…) A hosszú időn keresztül folytatott legeltetés 
hatására kialakult fás legelők, az egykori erdőirtások utolsó emlékei” (Haraszthy 

et al. 1997) 

P45, Fáslegelők, 

fáskaszálók, 
felhagyott 

legelőerdők, 

gesztenyeligetek 

„Emberi használattal, legeltetéssel és / vagy kaszálással kialakított, fás – gyepes 

élőhelyek. Az eredeti vagy telepített fás növényzet sokszor tájképileg is jellemző. A 
fák láthatóan nem zárt állásban nőttek: szinte mindig alacsonyan elágazók, vastag 

oldalágakkal, sokszor csaknem a földig ágasak, koronájuk terebélyes, átmérőjük 

nagy. A fák – legalább részben – idősek, minimális átmérőjük 30-40 cm, de 
elérheti az 1 m-t is. Az élőhely rögzítendő minimális kiterjedése kb. 1000 m

2
. Az 

idegenhonos fafajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely 

egyértelműen azonosítható) 50%. Megjegyzés: a gyepkomponenst külön is 

jellemezni kell.” (Bölöni et al. 2003) 

 2005-2017 

P45, Fáslegelők, 

fáskaszálók, 

legelőerdők, 
gesztenyeligetek 

„Emberi használattal, legeltetéssel és/vagy kaszálással kialakított, fás-gyepes 

élőhelyek. Az eredeti vagy telepített fás növényzet sokszor tájképileg is jellemző. A 

fák láthatóan nem zárt állásban nőttek: szinte mindig alacsonyan elágazók, vastag 
oldalágakkal, sokszor csaknem a földig ágasak, koronájuk terebélyes, törzs- és 

koronaátmérőjük nagy. A fák legalább részben idősek, minimális átmérőjük 30-40 

cm, de elérheti az 1 m-t is. Többnyire csak mozaikként értelmezhető élőhely, ahol 
a gyepkomponenst külön is célszerű jellemezni. Az élőhely rögzítendő minimális 

kiterjedése kb. 1000 m
2
. Az idegenhonos fafajok maximális aránya (amennyiben 

egyébként az élőhely egy- értelműen azonosítható) 50%.” (Bölöni et al. 2011) 

Erdő-legelő 
rendszer 

A silvopastoral kifejezés fordítása (Keserű 2014) 
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8. táblázat Példák a fáslegelő és legelőerdő megnevezés diverzitására, bizonytalanságaira és ismeretlenségére 

az utóbbi néhány évből 

Nem ismert a 

fogalom 

Vannak, akik ezeket a kifejezéseket ismerik, de nem használják, még akkor sem 

gondolják, ha maguk is egy fáslegelőn gazdálkodnak: „Hallottam, de nálunk nem 

volt divatban (mármint a fáslegelő szó).” (Bende István, bakonyi pásztorcsaládból 

származó juhász, Dörgicse, 2010) 

Vannak, akik a két megnevezés között nem tesznek különbséget: „Legelőerdő? Az 

a fás legelő.”Kulcsár Péter, Pécs, 2011, természetvédelmi szakember 

A legelőerdő és fáslegelő lehet kontinuus, egy területen egy időben is előfordulhat 
és nem mindig egyértelmű az elkülönítése: Nyilván, amit megtanultam különbséget 

(az létezik), de a szó gyakorlati értelmében nincs, de az elméletében van. Az 

elméletében a fás legelő, amikor a réten elkezdték, jobban mondva úgy hagyták 

meg, mert mindenhol, mielőtt az ember az állattartást és a területművelést elkezdte 
volna, mindenhol a végső stádium valahol az erdő és mindenhol az erdőből 

maradtak vissza. Nyilván telepítettek is, nyilván amiatt nagyobb százalékban, én azt 

mondom, hogy a legelőerdő az zártabb. Valamikor az erdőbe hajtották be az állatok 
egy részét, lehet, hogy én rosszul tudom, de az inkább az ilyen disznós, makkoltatni 

vitték meg oda. Ez a legelőerdő. A fás legelő, ahol az édesfüvek vannak, a füvet 

legelő állatoknak kedvező inkább.” (Bodó János, természetvédelmi őr 

Hosszúhetény, 2013) 

Fás legelő / 

Fáslegelő 

a szakmai köznyelv 
megfogalmazásában 

Ahol a fák elszórva, ligetesen helyezkednek el, jellemző módon legelőerdőkből, 

erdőkből a fák ritkításával hozták létre. Magát a fáslegelő kifejezést írásban 

többnyire külön írva használják: „Fáslegelő az a lényeg, hogy legeltetett terület, a 
fák viszonylag távol állnak egymástól. Mindenképp a legeltetés irányába, 

helyenként bizonyos részeit kaszálták is. Viszonylag nagyobb távolságban, tágabb 

hálóba lévő öreg fákkal tűzdelt gyepterület.” (Horváth Zoltán, természetvédelmi 

szakember, Drávaszentes, 2012) 
Legelőerdő 
a szakmai köznyelv 

megfogalmazásában 

A legelőerdő megnevezést többnyire a zártabb faállománnyal rendelkező legeltetett 
területre értik a hivatalos művelési ágba való sorolástól függetlenül: „Legelőerdő, 

majdnem zárt korona, de annyi fényt beenged, hogy a füves vegetáció meg tudjon 

telepedni. Erdőszerű kép. Erdőtől az különbözteti meg, hogy van dús 
aljnövényzete.” (Mezei Ervin, Csurgó, 2011) 

Fáslegelő Fáslegelő gyep művelésű ágba tartozó legeltetéssel hasznosított terület, ahol ligetes, 

nyílt és zárt szerkezetű fás szárú növényzet tudatos fenntartása is történik. A helyes 

mezőgazdasági és környezeti állapot megtartása a fáslegelők esetében azt jelenti, 
hogy a fák koronavetülete egyenletes eloszlásban minimum 5%, maximum 50% 

lehet. A fiatal fák koronája alatt a cserjés meghagyása engedélyezett (a természetes 

újulat biztosítása és a fiatal fatörzs rágás elleni védelmének érdekében). A 
cserjeborítás maximum 10%-os borítást is elérhet. A helyes mezőgazdasági és 

környezeti állapotú fáslegelő három szerkezeti részre különíthető el:  

 liget: 5-40%-os koronavetület, max 10% cserjés; 

 szárnyékfásítás: 30-50%-os koronavetület, max 10% cserjés; 

 gyep: max 5 %-os koronavetület, max 10% cserjés. 

Fáslegelőt ki lehet alakítani ültetéssel fátlan vagy szórványosan fás területen, és 
egykori becserjésedett fáslegelőn.  

Legelőerdő Legelőerdő alatt az Országos Erdőállomány Adattárában nyilvántartott 

erdőművelésű ágba tartozó területet értünk, ahol mellékhaszonvételi módként agrár-

erdészeti rendszerben engedélyhez kötötten legeltetés folytatható. A háziasított 
állatok legeltetését szolgáló erdő (Varga et al. 2016). 

Fás-erdős 

legeltetési 

rendszerek 

A silvopastoral systems fordítása (Csathó et al. szóbeli közlése 2017) 
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Az egész országra jellemző, klasszikus értelemben vett agrár-erdészeti rendszerek felszámolása 

az 1767-es Mária Terézia-féle úrbéri rendelet kiadásával indult meg (Andrásfalvy 2009) (9. 

táblázat). Legjelentősebb hatással az 1853. március 2-dikán kelt, az erdő és a legelő elkülönítésére 

vonatkozó császári pátens volt (Petercsák 1977, 1984, 1986).  

 

9. táblázat A fás-erdős legeltetési rendszereket érintő legfontosabb törvények 1767 és 1940 között 

Törvény 

kelte  

Törvény Részletek és egyéb megjegyzések a törvény kapcsán 

1767 Mária Terézia-féle 

úrbéri rendelet 

Az úrbérrendezés hatására a jobbágyok számára az „élőföld” 

használata megszűnt. Az uradalmi erdőkben ezzel együtt az erdei 
legeltetést is jelentős mértékben korlátozni kezdték, illetve az 

egyéni legeltetés helyett előírták a fogadott pásztorral történő 

községi legeltetést (Andrásfalvy 2004).  

1853 Erdő és legelő 
elkülönítésére 

vonatkozó császári 

pátens  

Az „elkülönözés” lényege az egykori falusi jobbágyok és a földesúr 
által közösen használt területek szétválasztása volt, aminek a 

hátterében az 1847-1848-as úrbéri viszonyokat eltörlő törvény 

általános rendelete állt: „minden, a volt földesúr és jobbágyok között 
létező közösség megszüntetését, s illetőleg annak vagy megváltás 

vagy természetbeni elkülönítés általi végleges szabályozását. (…) a 

földesúri erdőből bizonyos rész a volt úrbéreseknek tulajdon joggal 

kihasittatni rendeltetett. (…) a császári pátens, mely e tárgyat 
szabályozza az erdőilletőség minimumát egy egész úrbéri telek vagy 

nyolcz zsellér után 2 holdban, a maximumot pedig, de csak kivételes 

esetekben 12 holdban alapította meg.” (Baloghy 1862).  

1879 1879. évi XXXI. t.c. Ez a két rendelkezés az erdők üzemtervezését írja elő, illetve az 

erdei legeltetést korlátozza az erdőállományok érdekében.  

Továbbá kimondja, hogy feltétlen erdőtalajon álló erdő legelővé 

soha nem alakítható át. 

1898 1898. évi XIX. t.c 

1908 1908. évi XLIII. t.c. az 

állattenyésztés 

fejlesztéséről szóló 
rendelet, 

legeltetőszövetkezet 

létrehozása és 

támogatása 

„Legeltető szövetkezetek támogatásánál, az államsegély azért is 

jogosult, mert pusztulásnak induló területek megmentéséről, 

elkopárosodásának megakadályozásáról van szó. Ezen, erdők 
helyén létesített s legeltető szövetkeztek által megvásárolt elvadult 

legelők, szakszerű vezetéssel ligetes legelőkké lesznek átalakítva.” 

(Lonkay 1910). 

1913 1913. évi X. t.c. az 

osztatlan közös 

legelőkről 

Ez a törvény a közlegelők használatáról és a legeltetési társulatok 

létrehozásáról rendelkezik. 1927-ben ennek a hatálya alá 666.470 

kat.hold legelő tartozott. 

1935 1935. évi IV. tv.c. II. 
fejezet 10. § 

A közös legelők részét alkotó erdőket (1913. évi X. tc. 1.,2. és 3. §) 
legelőgazdaságra kell berendezni, és a területen lévő fákat csak a 

legelőjavításához és karbantartásához megfelelő sűrűségben és 

elosztásban szabad meghagyni – tulajdonképpen itt fás legelőkről 
van szó. A legeltetés szigorú szabályozás alá esett, leginkább az 

erdők felújulása érdekében, pl. a törvény szigorúan tiltotta a kecske 

legeltetését minden erdőben, míg más fajok legeltetése lehetséges 

volt, természetesen az üzemtervi keretek között (11. és 12. §). 

 

A fás-erdős legeltetési rendszerek felszámolása R. Várkonyi Ágnes történeti ökológiai modellje 

alapján a prekapitalista és kapitalista korszak közötti átmenet hozadéka (R. Várkonyi 2013), 
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melynek következtében a táj és társadalom és a kettő közötti kapcsolatrendszer is alapjaiban 

változott meg. 

Az elkülönözési törvénynek a magyarországi fás-erdős legeltetési rendszerekre, valamint az 

egész gazdálkodásra és társadalomra tett drasztikus negatív hatásáról a korabeli erdészeti cikkek, 

illetve szinte minden néprajzi tanulmány beszámol (pl. Szabadfalvi 1963, Zólyomi 1968, Hegyi 

1978, Andrásfalvy 2007). Gazdasági és társadalmi veszélyeit már a pátens életbe lépése után 

közvetlenül is észlelték, és helyi szinten tiltakozások is megindultak a végrehajtása ellen. Erről is 

beszámol Baloghy az 1862-ben Erdészeti Lapokban megjelent „Néhány szó az erdők elkülönítése 

ügyében’” című írásában: „ily vidékeken az egy telken lakó több külön család mindenike, a 

terjedelmes közös erdőket, a tilalmasok kivételével, legelő gyanánt használja, s hogy e családok 

összege az elkülönítés után szinte csak az egy telek után megalapítandó legelő járandóságra lesz 

utalva, s így a faizásnál említett visszás arány szükségkép itt is be áll, nem lehet csodálni, sőt csak is 

ebben kell keresni azon makacs ellenszenvet és félelmet, mely felső vidékeinken az erdő és legelő 

elkülönítés ellen a nép minden rétege között oly mély gyökeret vert. A volt úrbéresek természeti, de e 

részben józan ösztöne remegve érzi, hogy az erdő és legelő elkülönítés ezen szűk határok közé 

szorított feltétlen megalapítása, a törvény betűje szerinti jogosságnak talán igenis, de a 

nélkülözhetetlen és változhatatlan szükségnek sehogy sem felel meg, s inségük csiráját rejti 

méhében, annál is inkább, mintán e felső vidékeken, minden egyéb hiányban, legnagyobbrészt a 

marhatenyésztés s a nagyobb faszükséglet könnyű s költség nélküli kielégítésének lehetősége téve 

eddig az életet tűrhetővé. A félelmek jogosak voltak, mivel voltak olyan erdősült domb- és 

hegyvidéki tájak, ahol a falvakban élő egykori jobbágyok számára legelőként használható területek 

mérete szinte egyik napról a másikra jelentős mértékben lecsökkent. A Zemplén, a Mátra és a Bükk 

vidékén jellemzően az egykor legeltethetett erdőterületek 3-10 %-át kapták meg a faluban élő 

egykori jobbágyok, a Börzsönyben ez némileg magasabb, 30-40 % körüli hányad lett az övé 

(Petercsák 1977, 1984, 1986).  

A jelenleg ismert fáslegelők jelentős hányadának ekkor jelölték ki a területét, többnyire olyan 

erdőterületek szélén, melyek az adott községhez közel helyezkedtek el, és előtte is már legeltették. 

A kijelölés után ezen a területeken folyamatos legeltetés és legelőhasználat indult el, mely sok 

esetben ligetesebb fáslegelő kialakítását is jelentette (lásd például zala megyei Orosztony ([Kovács 

2016]) (Bellon 2003, Andrásfalvy 2007). A kijelölt területek faállományát egyrészt a legelőterület 

kibővítése, másrészt tűzifa nyerésének céljából is ritkították. Olaszfalui Vüllő-Tunyogi fáslegelőn 

legelőterület biztosítása céljából az 1800-as évek végén a terület zártabb faállományából egy 
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nyíltabb, ligetesebb területet alakítottak ki, melyet a területen álló terebélyes fák kora és levéltári és 

térképi források is bizonyítanak (Varga et al. 2015). 

 A külterjes állattartás jelentőségét tovább csökkentette ebben az időben a mezőgazdaság és az 

erdészet üzemszerűvé válása és a közlekedési módok megváltozása is. A változásokat többek között 

a kukorica takarmányként való használatának és az intenzív állatfajták tartásának elterjedése, illetve 

a szálfaigény megnövekedése okozta (Tálasi 1942, Hegyi 1978, Eperjessy 2006, Paládi-Kovács 

1993, Máté 2009). Azonban mindezen folyamatok és a modern gazdálkodásbeli elemek sem 

csökkentették le az állatállományt oly módon, hogy az összeszűkült legelőterületek ne okozzanak 

problémát az állattartásban és a vidéki népesség megélhetésében (Havas 1903). A 19. század 

végére, 20. század elejére súlyos legelőhiány alakult ki, illetve a legelők és az erdők állapotában is 

súlyos problémákat észleltek a kor erdészeti- és agrárszakemberei (Bedő 1885, Lonkay 1903, 

Oroszi 1995, 2005). A problémák hátterében a legeltethető erdőterületek drasztikus mértékű 

lecsökkentése és ennek következtében kialakuló túllegeltetés, illetve a kijelölt legelőterületeken 

legelő és fanyerési célból történő túlzott fakivágások is álltak (Láng 1870, Földes 1895, Lonkay 

1910). Kimondhatjuk, hogy ezt a túllegeltetést nem a legeltető lakosság helytelen gazdálkodói 

szemlélete vagy a helyi ökológiai adottságokhoz nem kellően alkalmazkodott hagyományos 

ökológiai tudása okozta, hanem a kívülről rájuk erőltetett erőforrás-túlhasználati kényszer.  

A legelőn álló nagy fák pénzszerzési célból történő egykori kivágásának hatását láthatjuk a 

beregi gelénesi fáslegelőn a mai napig. Az 1900-as évek elején a község úgy döntött, hogy a 

tulajdonukban lévő legelőn álló és szintén a község tulajdonát képező fák árából építenek egy új 

templomot. Ennek céljából a ligetesen álló, terebélyes kocsányos tölgyeket szinte egytől egyig 

kivágták. Jelenleg a terület faállományát egy-két hagyásfa, illetve a 2000-es árvíz után felnőtt 

vadkörtecsemeték, illetve a Nemzeti Park által ültetett tölgycsemeték jelentik. 

A 1800-as évek végére kialakult állapot javítása érdekében országosan, de lényegében az egész 

Kárpát-medencét érintő jogszabályok születtek, és új innovációs módszereket dolgoztak ki (10. 

táblázat). A legeltetés és fássszárú növényzet kapcsolatára vonatkozó tudáshiány megoldására az 

Országos Erdészeti Egyesület 1890-ben pályázatot írt ki, melyben az alábbi szempontokra kellett 

kitérniük a pályázóknak: „1. A birtokosok nagy legelőigénye az erdők megbontását kívánja. Így 

azonban a tulajdonos nem fátlan, hanem részben fákkal fedett legelőt alakít ki, mert a talaj 

termőerejének megvédését csak a fennálló fák biztosítják; 2. Az eddig legelőként használt terület 

annyira leromlott, hogy ott a talaj megkötése, illetve a legelő javítása csak faültetéssel valósítható 

meg; 3. Az alföldi területeken mind a legelő leromlása, mind a birtokos faszükséglete megköveteli a 

legelők részbeni befásítását.” A beérkező négy pályamunka közül Földes (1895) és Márton (1897) 
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munkáját díjazták. A téma újszerűségére utal továbbá Bedő et al. (1885) gondolta: „A legelő-

erdőgazdaság az 1897. évi XXXI. t. cz. életbe lépése előtt ismeretlen volt hazánkban, sőt lehet 

mondani, ma is alig ismeretes, mert az itt ott előforduló fás legelőket, legeltetésre használt 

erdőmaradványokat és cseprentéseket bizonyára nem lehet egynek tekinteni a rendszeresen kezelt 

legelő-erdőkkel, amikről itt szó van.”. A korabeli erdészeti- és agrárszakemberek a szaklapokban, 

illetve szakkönyvekben hangsúlyosan tárgyalták az új gazdálkodási módok mellett a művelési ág 

meghatározásait, illetve vitáztak a helyes gazdálkodásmódok alkalmazásáról és a legmegfelelőbb 

megnevezésekről is (például: Belházy 1888, Berendy 1902, Lonkay 1903, Károlyi 1905, Oroszi 

2005). Feltehetőleg ezeknek az javaslatoknak a hatására is történtek fáslegelőkön fatelepítések, 

melyeknek nyomait legjobban a fáslegelők egy részén vagy egészén többnyire hálózatos 

szerkezetben ültetett 100 év körüli csertölgyből álló ligetek őriztek meg. Ilyen területekkel az 

ország több pontján is lehet találkozni, mint például Révfülöp (Veszprém m.), Görgeteg, 

Somogyvár (Somogy m.) vagy Cserépfalu (Borsod-Abaúj-Zemplén m.). A legelők fásítására 

szolgáló példa továbbá a belső-somogyi Homokszentgyörgy határában felvő fáslegelőn lévő 100 év 

körül vörös tölgyekből (Quercus rubra) álló liget is.  

  

10. táblázat Fás-erdős legeltetési rendszerek fejlesztésére vonatkozó célok és javaslatok a 19. század második 

felétől napjainkig 

Innováció - 

kulcsszó 

Problémák, 

célok 

Irodalom, részletek, további megjegyzések 

  19. század – 20. század eleje 

Lomb-
takarmány 

1863-as 
pusztító aszály 

tanulságaként 

és jövőbeli 
megoldási 

javaslatként 

Wessely József (1864) „Az erdő mint mentő takarmány szükében” 
tanulmányában az erdei legelő jelentőségét hagsúlyozza, illetve fa- és 

cserjefajonként külön-külön számba veszi és értékeli a 

lombtakarmány típusát, továbbá a termesztésre vonatkozóan is ad 
gyakorlati javaslatokat. Például:  

„Bükk: Az üde lomb, és gyenge hajtások tavaszkor mindaddig, míg el 

nem fásultak, nem csak a kecskék és juhok, hanem a marhák számára 

is igen jó tejet adó takarmány, melytől a tej szép aranysárga színt 
nyer. Öregebb lomb, főkép tehenek és lovak számára jó takarmány. 

Ha azonban a teheneket kizárólagosan bükk-lombbal étetjük, akkor 

tejüket elvesztik és megsoványodnak. A bükk-lombot a juh kevésbé 
szereti mint a marha és a kecske. (…) Lúczfenyő: Fiatal hajtásai 

tavaszkor, főkép kecskének és juhnak jó takarmány, nem olyan jó 

tehénnek. Öregebb hajtások és tűlevelek takarmányul csak szükségből 

jöhetnek tekintetbe.” 

Legelő-

erdők, 

legelők 
javítása 

erdőgazdálk

odás útján 

Legelők 

általános 

leromlása, 
talajvédelem 

Földes János 1895-ben megjelent „A legelő-erdők. A legeltetés 

kérdése Magyarországon s annak megoldása erdőgazdasági úton” 

című munkáját és Márton Sándorét (1897), mely 1897-ben az 
Erdészeti Lapok hasábjai jelent meg több részben. Mindkét munka 

részletezi a termőhelyi viszonyokat és az alkalmazható fafajokat és 

faállománytípusokat a legelő-erdők kialakítása során, illetve magának 
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a legelő-erdő gazdálkodási módnak a szükségességét és módjait is. 

Ligetes-

legelők 
létrehozása 

Legelők 

javítása és 
fenntartásának 

optimalizálása 

Ligetes legelőkről Berendy Béla (1903) és Lonkay Antal (1903), míg 

ligetes-legelő erdők létrehozásáról Biró (1910b) ad részletes 
útmutatási javaslatokat.  

Ligetes-

legelőkkel 
kapcsolatos  

tudásátadás 

Legelők 

javítása és 
fenntartásának 

optimalizálása 

Biró János az 1900-as évek elején Székelyföldön legelőmester-

tanfolyamokat vezet, ahol ligetes-legelő erdőkkel kapcsolatos nézeteit 
is tanítja (Biró 1910). 

  1920-1950 

Közlegelők 
javítása, 

fáslegelők 

létrehozása 
fásítással 

vagy irtással 

Legelők 
javítása és 

fenntartásának 

optimalizálása 

Biró János eddigi munkái alapján (1910,1911) további részletekkel, 
legelőtípusokra és az egész ország közlegelőire kiterjesztve „A 

legelőgazda könyve. Gyakorlati útmutató a közlegelők megjavítására, 

karbantartására és rendszeres használatára” című könyvként 1928-
ban közlik. Ebben a könyvben Biró részletesen leírja a fáslegelők 

létrehozásának irtással vagyis „takarítássál” és ültetéssel „fásítással” 

való módjait, továbbá a fáslegelők előnyeit és hátrányait is bemutatja. 

  1950-1990 

Legelők 

fásítása 

Legelő 

minőségének 

javítása, 

termőképesség 
növelés 

Gruber (1954) Rét és legelő könyvében a Gyepápolás és 

gyephasználat kapcsán ír a fásított legelők előnyéről. „A fátlan legelőn 

a jószág is sokat szenved. A fa tehát nélkülözhetetlen a legelőn a 

sokféle haszon miatt. A fák talajvédő hatása ismeretes; a 
legelőhatárok állandó megjelölésére a legalkalmasabbak, a felhajtó 

utat kijelölik, a legelőszakaszokat elhatárolják, felfogják a szelet, 

megvédik a gyepet a kiszáradás ellen; árnyékuk a gyepnek és a legelő 
állatnak egyaránt enyhülést nyújt. Ha a legelőkön akadnak foltok, 

amelyeken gyenge a fűtermés, fásítással nagyon jól hasznosíthatjuk 

azokat. A fásított gyep 20-30%-kal több füvet terem. A fa 

mellékhaszna is jelentős: szerszámnak és tüzelőnek alkalmas fákat 
telepíthetünk a gyepre.” A fák elhelyezkedési módja szerint ligetes, 

pásztás, hálózatos vagy soros fásított legelőtípusokat állapít meg.  

 
A hálózatos fásítással Benkovits Károly foglalkozott ebben az 

időszakban, 1957-ben jelent meg „Legelőfásítás" című könyve, mely 

többek között az ERTI püspökladányi állomásán végzett kutatási 
eredményeit - tíz konkrét legelőre vonatkozó fásítási mintatervezetet - 

tartalmaz. A legelőfásítás során a védelem és termőképesség növelés 

szempontjából leghatékonyabbnak az erdősáv-hálózatok kialakítását 

javasolta, elsősorban idegenhonos fafajokkal, mint például akác, 
ostorfa, erdei- és feketefenyő, aranyribizke, orgona. 

 

1966-ban Lesznyák József „Útmutató mezőgazdasági fásítás című 
tantárgy tanulásához” Debreceni Agrártudományi Főiskola 

jegyzetében fejti ki javaslatait a megfelelő fásítási módokról. 

„Legelőfásításra azokat a leromlott állapotban lévő legelőterületeket 
kell elsősorban kijelölni, amelyek alig adnak valami táplálékot a 

jószágnak a szokásos agrotechnnikai módszerekkel nem javíthatóak 

meg gazdaságosan. A továbbra is legeltethető területet szakaszosan 

legeltetésre kell berendezni. A legelővédő erdősávokat a 
legelőszakaszok határvonalán kell elhelyezni. A legelővédő erdősávok 

telepítésének alapelvei azonosak a mezővédő erdősávokéval. A legelő 

szakaszokat tehát úgy kell kijelölni, hogy hosszabbik oldaluk, amelyek 
a főerdősávot telepítjük, sík területen az uralkodó szélirányra 

merőlegesen, a lejtőkön pedig a rétegvonalak irányába húzódjék. 
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Az elmúlt 200 esztendőt tekintve a második elkülöníthető időszakot a fás-erdős legeltetési 

rendszerek történetében a 1920 és a II. világháború vége közötti évek jelentik Az 1920-as években a 

trianoni egyezmény következtében az ország erdőállománya jelentős mértékben lecsökkent, 

melynek hatásaként számos olyan jogszabályi és gyakorlati intézkedést is hoztak, mely a 

faállomány védelmére, illetve növelésére vonatkozott. Mindez a fás-erdős legeltetési rendszereket is 

érintette a kopárfásítások és az Alföld fásítására vonatkozó mozgalom kapcsán. Biró János 1928-

ban megjelent „A legelőgazda könyve” már ezzel a szemlélettel íródott meg, illetve az 1935-ös 

erdőtörvény erdőállományokat védő rendeleteit is befolyásolta a fahiány (Lesenyei 1936). Ezek a 

szabályozások a fáslegelős területekre koncentrálódó legelőnyomást tovább növelhették, mely a 

területek túlhasználatát eredményezhették. Mindezek hozzájárulhattak ahhoz, hogy a magyarországi 

fáslegelőknek a gyepvegetációjában a ritka és védett fajok száma az eddigi kutatások alapján nem 

tekinthető kiemelkedőnek, és gyakoriak a generalista növényfajok (pl. Festuca pseudovina, Agrostis 

spp.,) (Saláta et al. 2012). Mindezekhez hozzájárulhatott az 1950-es évektől egyre jobban terjedő 

intenzívebb gyepgazdálkodási módok terjedése is, mint például a mintalegelők kialakítása az 

úgymond „ősgyepek” felülvetésével és műtrágyázásával (pl. Bogyiszlói-községi-legelő, Kasztói-

Rájuk merőlegesen tervezzük a keresztsávokat. A főerdősávokat 

egymástól való távolságát itt is a famagasság 20-25-szőrösében 

állapíthatjuk meg. A legelőszakaszok általában kisebbek a szántóföldi 
tábláknál, így az erdősávok ennél kisebb távolságra is telepíthetők. 

Védő hatásuk ezzel fokozódik.” 

  1990-2004 

  Nincs adat 

  2005-2017 

Agrár-

erdészeti  

rendszerek, 
fás legelők, 

kaszálok 

telepítéssel 
való 

létrehozása 

Fás területek 

növelése, fás 

legelők és 
kaszálók 

kialakításával 

fátlan 
gyepterületeke

n 

VP5-8.2.1-16 kódszámú EU-222-os támogatás agrár-erdészeti 

rendszerek létrehozására mezőgazdasági földterületeken:  

„Egységes területalapú támogatás a szántóföldi kultúrával kombinált 
agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása, és 

gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan 

történő létrehozása (gyep és fa telepítésével, illetve meglévő gyep 
esetében, fa telepítéssel) esetén igényelhető. Feltéve, hogy az egy 

hektárra telepített fák száma nem haladja meg a 199 darabot. (A 199 

fából maximum 100 db/hektár erdei fafaj egyedeiből és maximum 99 

db/hektár a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő, államilag elismert 
tájfajták vagy hivatalosan elismert leírással rendelkező fajták szerinti 

gyümölcsfafaj egyedeiből áll.) A támogatás az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) történik és a 
46/2009. (IV.16.) FVM rendelet szabályozza (Keserű 2014, Borovics 

et al. 2017). 

Felhagyott 

fáslegelők 
visszaalakít

ása tv-i 

célból 

Becserjésedett 

területek 
felszabadítása, 

term. értékek 

védelme 

Fáslegelők természetvédelmi rekonstruckiója, illetve újak kialakítása 

nemzeti parki kezelésben lévő területeken egyrészt saját nemzeti parki 
finanszírózásból, másrészt KEHOP pályázat keretében (http 19.). 
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őstölgyes, ahol a mai napig a gyepszintet vetett fűfajok alkotják) és a terebélyesen álló fák kivágása 

(például Drávaszentesi-fáslegelő, ahol úgy robbantották ki a hatalmas, terebélyes kocsányos tölgyek 

(Quercus robur) nagy részét). 

Az 1950-es években meginduló államosítás, illetve az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás 

intenzifikációja, majd 1961-től kezdődően az erdei legeltetés teljes tiltása a községi legelőkről való 

tudatos gondoskodás hanyatlását, illetve fátlan és intenzíven művelt legelőkké való átalakítást 

jelentette (11. táblázat). Mindezket befolyásolták az 1949-től meginduló, a Szovjetúnióban 

megvalósított nagy sztálini terv alapján történő természetátalakításai munkálatok is. Ez a terv 

előírta, hogy 1965-ig a Szovjetunió európai részén mintegy 5 millió ha mezővédő erdőpásztákat kell 

létesíteni (Szövérdi & Spirchez 1955). Magyarországon az 1040/1954. sz. MT határozatban 

rendelték el a „korszerű legelővédő fásítás”-t. Ezt a tevékenységet is elősegítendő 1957-ben 

megjelent Benkovits Károly „Legelőfásítás” c. könyve. A hálózatos faállományszerkezetet, illetve a 

többnyire idegenhonos fákból álló telepítéseket több jelenleg is használt fáslegelőn 

megfigyelhetjük, mint például a Bodrogközben a tiszakarádi legelőn, illetve Zirc határában. A Zirc 

környéki települések legelőire vonatkozó fásítási tervek (VeML1) is tanúsítják a legelők fásítására 

való törekvést.  

 

11. táblázat A fás-erdős legeltetési rendszereket érintő legfontosabb törvények 1950 és 2017 között 

Törvény 

kelte  

Törvény Részletek és egyéb megjegyzések a törvény kapcsán 

1961 1961. évi VII. 
törvénycikk 28. §  

Az erdei legeltetés teljes körű, kivétel nélküli tiltása. 

1996 1996. évi LIV. Az Erdőtörvény fás legelők alatt olyan legelőterületet ért, amely a 

„miniszter által rendeletben meghatározott fajú fák idős korára 

várható korona vetülete által egyenletes elosztásban legalább harminc 
százalékban fedett”. 

2009 2009. évi 

XXXVII.  

 A 2009-es erdőtörvény annyiban hozott változást, hogy a fás 

legelőket, mint fásításokat kezeli, amelyek gyep művelési ágba 

tartoznak, és a területen található fák koronavetülete egyenletes 
eloszlásban, legfeljebb 30 százalékban fed. 

2009 46/2009. (IV.16.) 

FVM 

FVM rendelet az új agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának 

támogatásra mezőgazdasági földterületeken. 

2017 2017. évi LVI. 
törvény, a 2009. 

évi XXXVII. 

törvény 
módosításáról 

2017-ben a 2009-es XXXVII. erdőtörvényt módosították, az erdei 
legeltetést adott keretek között engedélyezték (7. melléklet): 76/C. § 

(1) Erdőben, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül 

szolgáló földterületen legeltetni vagy pihentetni (a továbbiakban: erdei 
legeltetés) kizárólag lovat, szarvasmarhát és juhot szabad. 

 

Mindezzel párhuzamosan a fáslegelők a helyi közösség általi fenntartása és gondozása, illetve a 

külterjes jószágtartás az 1960-as évektől kezdődően egyre inkább hanyatlott, és megindult a 

területek becserjésedése, beerdősülése.  
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A legeltetés felhagyását a téeszek állattartásának országosan meghatározott átalakítása is 

befolyásolta. Az 1970-es években a külterjes sertéslegeltetést korlátozták, illetve támogatták a 

juhtartást (ez fellendülést jelentett pl. Olaszfalu és Cserépfalu esetében is).  

A rendszerváltás után, a téeszek felbomlásával a fáslegelők többségén teljesen felhagyták az 

akkora már lecsökkent mértékű legeltetést, illetve legelőgondozást. 

A 20. század második felében meginduló és az 1980-as, 1990-es évekre megerősődő felhagyási 

folyamat országos szinten átalakította a fáslegelők növényzetét és élővilágát is, többek között 

visszaszorultak a fényigényes és a legeltetéssel biztosított élőhelyeket kedvelő fajok (Samu et al. 

2015). Ugyanakkor a felhagyás következtében természetes szukcesszióval, sokszor magas 

természetességű és természetvédelmi szempontból értékes, változatos állományszerkezetű, 

másodlagos erdőállományok jöttek létre (pl. Olaszfalu Vüllő-hegyi legelő) (Varga et al. 2015).  

Az 1990-es végére, 2000-es évek elejére a területek többségén már nem folyt legelőgazdálkodás. 

A fáslegelők kapcsán érintett érdekcsoportok közül leginkább a természetvédelem tartotta számon 

ezeket a területeket. Az erdészet és az agrárium részéről sem a gyakorlatban, sem elméletben nem 

foglalkoztak érdemben a fás-erdős legeltetési rendszerekkel. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után meginduló agrár-támogatási rendszerek, a pályázati 

lehetőségek bővülése és a megváltozó gazdálkodói szempontok miatt megindult a felhagyott 

területek újbóli használatbavétele mind a magán, mind az állami (természetvédelmi) szférában 

(Saláta et al. 2013, Borovics et al. 2017). A folyamatot az Európai Unió agrár-erdészeti 

rendszerekre vonatkozó újabb támogatáspolitikája tovább erősítheti (http 2., 8, 11).  

Az új innovációs utak egyrészről felhagyott fáslegelők visszaalakításához járulnak hozzá, 

másrészt felhagyott szántók vagy gyümölcsösök becserjésedett állományából alakítanak ki 

fáslegelőket (Takács 2016). Ez utóbbiak növényzetére jellemző, hogy a fák a fiatalabb korosztályba 

tartoznak (10-30 évesek), fafaj-összetételük elsősorban a fáslegelőkre jellemző tölgyfajokból 

(Quercus spp.) és vadgyümölcsökből (pl. Pyrus pyraster) áll (8. melléklet). Egyre több olyan 

gazdálkodó van, aki hagy meg bokrokat a legelőn az újulat védelmének, illetve az állatok jóllétének 

a biztosítása céljából és cserjék adta termések miatt is. De a támogatások előírásait betartandó és a 

szárzúzóval történő nagyléptékű cserjeirtás következtében a cserjeállományokat van, ahol teljesen 

felszámolják, amivel akár ritkább rózsa- és galagonyafajok előfordulását is veszélyeztethetik 

(Kerényi-Nagy & Penksza 2015).  

A fáslegelők mellett a fás-erdős legeltetési rendszerek más elemeit is, mint például az erdei 

legeltetést, erdei sertéstartást, makkal való hízlalást és a vadgyümölcsök feletetését és gyűjtését is 
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egyre több gazdálkodó kezdte el, melyek, ha egyelőre kis léptékben is, de formálják a táj 

vegetációját és állatvilágát (http 20.).  

 

5.3.2 A fás-erdős legeltetési rendszerek egykori használata és a kapcsolódó hagyományos 

ökológiai tudás a hazai néprajzi irodalom tükrében 

Tudománytörténet  

A néprajzi kutatások kezdetben nem fókuszáltak a pásztorok hagyományos ökológiai tudására és 

a legelőgazdálkodásra. Az erdőben legeltető, a terebélyes fa alatt deleltető vagy a makkoltató 

pásztor elsősorban mint tárgyakon, énekekben és mesékben megjelenő motívum vált ismertté a 

folkórkutatásoknak köszönhetően (Herman 1914, Malonyai 1911, Madarassy 1935, Békefi 2011).  

A fás-erdős legeltetési rendszerek kutatása a domb- és hegyvidéki tájak tájhasználatának 

feltárásával indult meg (Ébner 1933, Gunda 1938, Tálasi 1939). A tanulmányok többsége az 1930-

40-es évek tájékán, majd 1960 és 2000 között jelent meg. 1959-ben Az erdő néprajza című 

módszertani útmutató kiemelten foglalkozik a témakörrel kapcsolatos kérdésekkel és 

szakirodalommal (Erdélyi 1959). Többnyire egy-egy táj monografikus feldolgozásában, 

állattartással vagy erdőhasználattal kapcsolatos fejezetekben írtak a fás-erdős legeltetési 

rendszerekről.  

A legtöbb információ a Bakony (Tálasi 1939, Herkely 1941, Vajkai 1959, Hegyi 1978), Belső-

Somogy (Takáts 1986), Sárköz (Andrásfalvy 2007), Beregi-sík (Csiszár 1974), Mátra (Paládi-

Kovács 1965, Petercsák 1984), Börzsöny (Ikvai 1977), Bükk (Petercsák 1986) és a Zemplén 

(Szabadfalvi 1968a), Felső-Tisza vidék (Bellon 2003), Hajdúság (Szabadi 1960, Penyigei 1980) és 

Kiskunság (Tálasi 1936, Nagy-Czirok 1959) vidékéről származik. 

A rendelkezésre álló tanulmányok többsége történeti néprajz jellegű, levéltári és elbeszélt 

tájtörténeti adatokra támaszkodva, ám bizonyos tanulmányok korabeli adatokat is közöltek. A 

levéltári kutatások során elsősorban a 18-19. századi anyagokat használták fel a kutatók (pl. Takács 

1980), de egyes esetekben korábbi, például 14-15. századi források is feldolgozásra kerültek (pl. 

Belényesy 2011).  

A néprajzi gyűjtések zömmel a 19. század végére és a 20. század első felére vonatkozó 

információkat mutatnak be (Takáts 1986). A közölt cikkek mellett paraszti és pásztorcsaládból való 

visszaemlékezések is rendelkezésre állnak (Gaál 2003, Tamás 2009). A múzeumi adattárakban 

elhelyezett kéziratos anyagok feltárása további értékes források felfedezéséhez vezethet (pl. Máté 

Gábor közlése: Takács Lajos 1983). 
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A néprajzi gyűjtések széles földrajzi elterjedése is rámutat arra a tényre, hogy nincs olyan táj 

Magyarországon, ahol valamilyen mértékben ne képezné részét a gazdálkodásnak a fás-erdős 

legeltetési rendszer. Azaz az ehhez a gazdálkodáshoz kötődő tevékenységek a 18-20. század 

meghatározó vegetációdinamikai tényezőjét jelentették. Az alábbiaknak igyekszünk utalni e 

jelenségekre. 

A legeltetést végző emberek 

A pásztorvilágot mindig egyfajta társadalmi elkülönülés, sokrétűség, illetve alá- és 

fölérendeltség jellemezte. Az elkülönülést a munkavégzés helyszíne (falutól távol eső legelők), 

jellege (folyamatos jelenlét a legelőn a jószágok mellett) és a pásztorkodással járó kulturális és 

viselkedésbeli eltérések eredményezik (Paládi-Kovács 1993). A sokrétűséget többféle tényező 

határozza meg, például a pásztorkodás megszervezése, a pásztor személye és a jószág fajtája. A 

pásztorkodás hagyományosan inkább egy foglalkozásnak tekinthető, mint különálló és egységes 

szakmának. Megszervezését az üzemszervezeti keretek messzemenően meghatározzák, történhet 

családi, közösségi, illetve egyéni keretekben.  

A családi alapú legeltetés során gyerekek, fiatal legények és az idősebb korosztály tagjai 

végezték napi szinten a család jószágainak őrzését. Ezt a legeltetést kézből való vagy egyéni 

legeltetésnek is nevezik. Ez a fajta legeltetési gyakorlat országszerte elterjedt volt (pl. Őrség, 

Bakony, Baranya, Sárköz, Mátra, Bükk, Bereg) (Imre 1955, Csiszár 1974, Hegyi 1978, Petercsák 

1983, Andrásfalvy 2007). Ennek során a család idősebb vagy fiatalabb tagjai végezték a legelő 

jószágok őrzését, olykor egyedül és általában a falu hasonló korú és feladatú „béreseivel” 

összeverődve, naponként hazajártak. Előfordult, hogy hosszabb időszakra, hónapokra vagy akár 

évekre is kiköltöztek az „erdőre legeltetni” (Csiszár 1974, Hegyi 1982, Andrásfalvy 2007).  

A magyar gazdálkodásban és társadalomban betöltött szerepét mutatja, hogy a fiatal legények 

egyéni legeltetésben való részvételét és a határban való szabad mozgását a 19. század során 

igyekezték korlátozni, ám valójában csak a téeszek megalakításával és a legeltetés felhagyásával 

szűnt meg ez a rendszer (Csiszár 1974, Hegyi 1978, Andrásfalvy 2007). Ide kapcsolódik a liba- és 

kacsafélék legeltetése is, melyet többnyire a család nőtagjai végeztek (Hegyi 1978, Békefi 2011). 

Ez a fajta egyéni, családra alapuló legeltetési rendszer az 1970-es évekre már jelentős mértékben 

visszaszorult, és lényegében mára el is tűnt az országban (Varga et al. 2016). E legeltetési formának 

egyik ökológiai következménye az lehetett, hogy olyan helyen is folyt legeltetés, amelyet a nagyobb 

létszámú nyájakkal, gulyákkal dolgozó közösségi vagy uradalmi legeltetés nem tudott kihasználni. 

Pl. az Őrségben gyerekek legeltettek 1-2 szarvasmarhát útszéleken, erdőszéleken, ami korlátozhatta 

e területek elcserjésedését, „elvadulását” (Babai et al. 2015). 
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A közösségi legeltetésnek két formája van (volt). Az egyik a szerre való legeltetés, amikor a 

közösség tagjai a jószágokat közös nyájba csapják, és a tulajdonosok felváltva legeltetnek a 

tulajdonolt állatok vagy azok tejtermelésének arányában (Tamás 2009). A közösségi legeltetés 

másik, egyben legismertebb módja, amikor a tulajdonosok (egykor a közbirtokosság, uradalom 

intézője, legelőtársulat, majd a téesz vagy jelenleg egy kft. vagy magántulajdonos szervezésében) 

közösen fogadnak fel és fizetnek fogadott pásztort, aki(k)nek kizárólagos feladata a jószágok 

legeltetése és ahhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. gyógyítás, elletés).  

A fogadott, hivatásos pásztorral történő legeltetés során külön fogadtak a kijáró 

szarvasmarhákhoz csordást, a rideg gulyához gulyást, a kijáró sertésekhez kondást, és volt, ahol a 

makkoltatásra fogadtak makkoltató kanászt vagy a juhokhoz juhászt (Takáts 1986, Paládi-Kovács 

1993, Gaál 2003, Petercsák 2003). Ezeket a szakosodott pásztormunkákat egy-két kivételtől 

eltekintve férfiak végeztek és végzik ma is. Magatarti pásztoroknak nevezik azokat, akik saját 

maguk legeltetik saját gulyájukat vagy nyájukat. Erre is van több példa Magyarországon (pl. a 

Sáfián család Hajdúsámosonban vagy Márffy Bence Lovason). 

A családos pásztoroknál a feleségtől a gyerekekig mindenki kivette részét a munkafolyamatban 

(Tamás 2009). A fiúgyermekek kicsi koruktól kezdve részt vettek a jószágok őrzésében, és 10 

évesen már komolyabb létszámú nyájat is legeltettek. Amikor egy gyermek „elbírta a tarisznyát, 

meg a baltát” pásztorrá tették a családi munkamegosztásban. Ez a fajta legeltetési munkamegosztás 

egészen az 1970-es évekig élt (Hegyi 1978), azóta jelentősen megkopott és megváltozott.  

A karcagi Márki juhászcsalád munkamegosztását így jegyezte le Cselényi Barnabásné (Béres 

Mihányné Márki 2006): „A Márki családban a juhászat nem csupán a napi teendők elvégzését 

jelentette, hanem életforma volt. Generációk során át olyan közösség volt ez a család, amely 

leginkább egy hajó legénységéhez hasonlítható. Minden tagja tette a maga dolgát, s egyszersmind 

mindegyik kész volt arra, hogy szükség esetén átvehesse a kormányt. Vagyis nem csak 

részfeladatokat, egy-egy munkafázist ismertek, végeztek, hanem rálátásuk volt az egészre. Minden 

mozzanatot megtanultak, gyakoroltak, így a részek egésszé összeállva váltak mindannyiuk számára 

életkeretté és élettartalommá egyben.“ 

A legeltetést végző csoportok áttekintése alapján elmondható, hogy a pásztorok csoportja sosem 

volt egységes. Ezen sokféleség alapján arra is következhetünk, hogy a sok esetben igen eltérő 

legeltetést megvalósító emberek, illetve csoportok a fáslegelők növényzetére is térben és időben 

eltérő hatással lehettek. Erre vonatkozóan azonban sajnos igen kevés adat áll rendelkezésünkre, de 

az megállapítható, hogy a legeltetést végző emberek számára a fáslegelő használata és fenntartása 

legfontosabb célja, hogy a rájuk bízott legelő jószág egészséges legyen és gyarapodjon. 
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Jószágok a fás-erdős legeltetési rendszerekben 

Magyarországon a fás-erdős legeltetési rendszerekben a külterjes állattenyésztésben tartott 

összes fajt legeltették, és a mai napig legeltetik (ide tartozik a szarvasmarha, juh, sertés, ló, szamár, 

bivaly, kecske, liba, kacsa és egyéb baromfi) (Hegyi 1978, Szabadfalvi 1986, Paládi-Kovács 1993, 

Békefi 2011). Ezen rendszerek előnyeit legjobban kihasználó és hátrányaival legjobban megbírkozó 

jószágok a táji adottságokhoz adaptálódott őshonos vagy régi fajták (Vajkai 1958, Hegyi 1978, 

Eperjessy 2006, Belényesy 2011).  

A 19. század során elkezdődött fajtaváltás következtében a 20. század elejére már jelentős 

mértékben visszaszorultak azok a Kárpát-medencei tájfajták, melyek a külterjes legeltetésre a 

legalkalmasabbak voltak. A fajtaváltás hátterében elsősorban a haszonvétel megváltozása és a 

takarmányozás új módszerei álltak. Az új fajták az erdei, külterjes legeltetés adta feltételeket már 

nem vagy kevésbé bírták (Zólyomi 1968, Petercsák 1983, Paládi-Kovács 1993, Eperjessy 2006).  

A sertések közül a 19. század közepén már eltűntek azok a tájfajták, melyek a magyarországi 

fás-erdős legeltetési rendszerben fejlődtek ki. Az egyik ilyen fajta a bakonyi sertés, mely híres volt 

vadságáról és nagy tűrőképességéről is (Ébner 1933, Hegyi 1978). Sajnos legelésének ökológiai 

hatásairól semmilyen adatot sem találtunk. Ezt a fajtát a 19. század végére teljesen leváltotta a 

félintenzív mangalica (Tálasi 1939, Hegyi 1978, Szabadfalvi 1968a), majd az 1970-es években 

szinte egyik napról a másikra megszűnt a sertések legeltetése, és az addigra széles körben elterjedt 

angol fajták váltak egyeduralkodóvá (Tálasi 1942). A juhok fajtaváltása is a 19. században 

kezdődött a merinó fajta elterjedésével, melynek bár szüksége van fedett szálláshelyre, alapvetően a 

külterjes legeltetéshez szokott (Palád-Kovács 1965, Hegyi 1978). A szarvasmarhák fajtaváltása is a 

19. században indult meg, egyre inkább a tejelő és intenzív fajták tartása terjedt el (Hegyi 1978).  

A különböző legelő fajok és fajták taposási és legelési hatása közti különbségekre vonatkozóan 

egyelőre nincsenek pontos adataink fás-erdős legeltetési rendszerekben. De az eddigi saját 

gyűjtések és terepi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a fásszárú növényzet 

vegetációdinamikai folyamataira más-más hatással bírnak. A külterjes fajták a fásszárú növényzetet 

is legelik, míg az intenzívebb jószágfajták elsősorban a könnyebben emészthető füveket 

fogyasztják.  

Táj, növényzet és legelőgazdálkodás  

A 19. század közepén indult hanyatlásnak az a fajta legeltetési gyakorlat, melynek során a legelő 

jószággal az egész határt bejárták egy év során számos élőhelytípust érintve a jelenleg 

konvencionálisnak számító gyeplegelőkön kívül. Ennek során szinte minden talpalatnyi helyet 

kihasználtak a rendszerint szűkös határban, s pontosan alkalmazkodtak a földművelés, 
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határhasználat és vegetáció éves rendjéhez. Folyamatosan vándoroltak az erdei legelők, 

vízenyősebb-mocsaras terültek, nyílt szárazabb gyepek, parlagok, ugaron hagyott területek és 

gabonaföldek között (Tálasi 1939, Viga 1988, Eperejessy 2006, Andrásfalvy 2007, Belényessy 

2011). 

Nem volt olyan táj, melynek állattartása ne kapcsolódott volna össze a fás-erdős legeltetési 

rendszerek valamely elemével (Imre 1955, Szabadfalvi 1970, Petercsák 1984, Paládi-Kovács 1993, 

2001, Eperjessy 2006). Voltak olyan erdők, amelyek alatt keményre taposta az állat a talajt, s voltak 

olyanok, amiken csak áthaladt, volt, ahová csak makkoltatás idejére járt be, vagy, ahová csak a nagy 

szükség idején hajtották be az állatokat, és voltak olyan területek, ahol rendszeresen vagy 

alkalmanként a jószágok számára gyűjtögettek. Az elválasztás nehézségét mutatja az Andrásfalvy 

(2007) által közölt, Duna-mentére jellemző erdő és legelő megnevezés összefonódása, illetve Hegyi 

(1978) megállapítása a Bakonyra vonatkozóan: „A századforduló első évtizedéig a Bakonyban nem 

volt fátlan legelő”. Az elmúlt fél évszázadban a gyepgazdálkodás intenzívebbé válásával a 

Bakonyban és más erdővel borított tájakban is a vetett gyepű és a „modernizáció” jegyében fátlan 

legelők használata is jellemzővé vált. 

Mindezek mellett szükséges hangsúlyozni, hogy a klasszikus pusztai legeltetési rendszereknek is 

részét képezték a fásszárú növényzet által borított területek. Például a Hortobágyon legeltetett 

jószágokat a Debrecen városához tartozó Nagyerdőben teleltették (Penyigey 1980), míg más 

állatokat távolabbi vidékek erdeibe hajtották makkoltatni, teleltetni (Balassa 1963, Szabadfalvi 

1968b). A Duna-Tisza közén természetes és ültetett szárnyékerdők, illetve a tanyák körüli 

erdőfoltok és az utak menti erdősávok (allék, mezővédő fasorok) játszottak fontos szerepet a 

legeltetésben (Tálasi 1936, Nagy-Czirok 1959). Ezek közül a szárnyékerdők közül mai napig több 

használatban van, és a fátlan tájak jellemző erdei, ilyen például a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben, 

Pusztaszer határában lévő kocsányos tölgyes (Quercus robur) erdőfolt.  

A néprajzi tanulmányok a fás-erdős legeltetési rendszerek gyakorlatát leginkább tölgy (Quercus 

spp.), bükk (Fagus sylvatica), homokon nyár (Populus spp.) vagy vadgyümölcsfák alkotta ligetes és 

zártabb állományok, illetve ártéri keményfás és puhafás ligeterdők esetében említik (Szabadfalvi 

1963, Petercsák 1977, Hegyi 1978, Takács 1980, Andrásfalvy 2007, Belényessy 2011).  

A pontosság kedvéért fontos megemlíteni, hogy Takács (1980) és Paládi-Kovács (2011) 

gyűjtései alapján tudjuk, hogy a népi szóhasználat erdei legelőnek nevezi az erdők által közrefogott 

kisebb-nagyobb tisztásokat is. Emiatt is nehéz sokszor az ökológiai hatás történeti dokumentálása. 

A használt élőhelytípusok részletesebb leírása mindössze néhány forrásban fordul elő (pl. 

Andrásfalvy 2007). 



75 

 

A fás-erdős legeltetési rendszerek kialakítása során a fásszárú és a lágyszárú növényzet 

arányainak és minőségének kialakítása és fenntartása jelentette a legfőbb kihívást. Az erdősült 

tájakban ez elsősorban a fásszárú növényzet visszaszorítását jelentette (Takács 1980), míg a 

fátlanabb régiókban faültetésre volt inkább szükség (Tálasi 1942, Szabadfalvi 1963, Csiszár 1974). 

A legeltetés meghatározó eleme a gyeplegelő, melyet az erdősült vidékeken szinte kizárólag emberi 

munkával tudtak kialakítani és fenntartani. Ezt az irtásgazdálkodás módszereivel végezték (Takács 

1980).  

A legelőtisztításra (zömmel fásszárú fajok, illetve lágyszárú legelőgyomok visszaszorítására) 

minden gazda legelőjoga arányában volt köteles kiállni, meghatározott számú napra. A „pucolásra” 

szánt napok száma változó volt. Családtagok vettek részt benne, volt, ahol gyermekek is 

bekapcsolódtak. Baltát, csákányt, irtókapát használtak, és az összegyűjtött töviseket, gyomokat 

elégették. Mindez reggeltől estig tartó közösségi munkát jelentett (Takács 1980). Tudunk olyan 

példáról, hogy a gazda többnapi legelőirtással szerzett jogot több jószág legeltetésére. Az adott 

területen a pásztor maga is felelős volt a legelő karbantartásáért, a gyomok irtásáért (Hegyi 1978). 

Ha a legeltetés intenzitása csökkent, illetve a rendszeres legelőpucolást felhagyták, akkor a 

legelőrészek könnyen bebokrosodtak (Takács 1980, Petercsák 1983). Ezeknek a tevékenységeknek 

a felhagyása következtében indult el egész országban a fáslegelők cserjésedése és beerdősülése a 

20. század közepén.  

Külterjes legeltetés, ridegtartás  

A jószágok külterjes legeltetésében alapvető fontosságú volt, hogy az erdei területek 

legeltetésével egyrészt megnőtt a legelő nagysága, másrészt az erdő adta szolgáltatásokat (pl. 

viszontagságos időjárás során védelem, kiegészítő takarmányforrás [makk, lomb, vadgyümölcs])  is 

tudták használni (Tálasi 1939, Petercsák 1977, 1984, Eperjessy 2006, Andrásfalvy 2007).  

A 19. század végén és a 20. század során a legeltetés alapvetően kétféle volt. Az egyikben a 

jószágok minden nap hazajártak, és a telet jellemzően istállóban töltötték, például a fejős tehenek 

vagy a hazajáró sertések (Csiszár 1974, Hegyi 1978, Petercsák 1983). A másik típusba a ridegtartás 

tartozik, melynek során az állatok hosszabb időszakon keresztül kint tartózkodtak, és azokra a 

forrásokra, illetve védelemre kellett támaszkodniuk, melyeket alapvetően a növényzet vagy a 

legelőn lévő enyhely nyújtott. Így legeltették a növendék marhákat, a hízó sertéseket, a juhokat és 

az idősebb csikókat. Ridegtartásra lehetőség volt egész éven át (pl. erdei sertéstartás) vagy 

időszakosan tavasztól őszig (pl. rideg gulya) vagy ősztől a nagyobb hóesésig vagy akár tavaszig 

(makkoltatásra hajtott sertések) (Ébner 1933, Tálasi 1939, Szabadfalvi 1963, 1968b, 1970, 

Petercsák 1977, 1984, 1986, Takács 1983, Takáts 1986, Hegyi 1978, Eperjessy 2006, Andrásfalvy 
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2007, Belényesy 2011). A fásszárú növényzet nyújtotta szolgáltatások mindkét legeltetési típusban 

meghatározóak, de a ridegtartás során nélkülözhetetlen szereppel bírnak. A tavasztól őszig tartó 

időszakban zajló ridegtartás egyik előnye, hogy a munkára nem fogható és nem fejhető jószágok 

(pl. növendékek, meddők, hízlalni valók) gondozásával a gazdának nem kellett foglalatoskodnia, 

másrészről a településhez közelebb eső legelőhelyek túlterheltsége is csökkent a távolabbi legelőkre 

hajtott jószágokkal (Hegyi 1978, Molnár et al.2015). „Nálunk volt két-három koca is, aki kinn fialt 

az erdőben. Tövisből sövényt csináltunk a nyájnak. Egy kis részit lefedtük szalmával, hogy ha esik 

az eső, oda tudjon húzódni, jött hozzám. Jöttek a kismalacok is, akik mán süldőnyi nagyságúak 

vótak. Mikor hazakerültek, egy istállóval vótak. Örült az ember, hogy olyan szép jószágok jönnek az 

anyjukkal haza.” (Szabó Ferenc, Abara, 1991, in Bellon 2003: 105–106).  

Az egész országban jellemző tartásmód volt a ridegtartás, például a Duna-mente ártéri erdeiben 

(Andrásfalvy 2007), a Tisza-mentén (Bellon 2003), a Bakonyban (Tálasi 1939, Hegyi 1978), a 

Bükk és a Zemplén vidékén (Petercsák 1983). A gazdák kétheti rendszerességgel felkeresték a kint 

tartott jószágokat, és sót vittek nekik (Szabadfalvi 1963, Bellon 2003). Ez azt a célt is szolgálta, 

hogy az állatok ne felejtsék el, kihez tartoznak, és a tulajdonosok is szemrevételezhessék a 

jószágokat.  

A kint tartózkodó, őrzést és legeltetést folytató családtagok vagy fogadott pásztorok számára 

tanyákat hoztak létre. Az emberek számára egyszerű kunyhót építettek, a jószágokat pedig 

többnyire tüskés bokrokkal körülvett karámba terelték éjszakára (Balassa 1973, Hegyi 1978, Takács 

1982, Takáts 1986, Hegyi 1978, Eperjessy 2006, Andrásfalvy 2007). Az őszi hónapokban a nyáron 

át kint tartott jószágokhoz csatlakoztak, vagy lecserélték őket a makkoltatásra hajtott állatok (lásd 

lent részletesebben). A téli takarmányról való gondoskodás mindig nagy erőket igényelt a gazdák 

részéről, ezért a téli legeltetés kulcsfontosságú szereppel bírt. Az erdei legelők erre kiváló  teret 

biztosítottak (Tálasi 1936, Petercsák 1977, Penyigey 1980, Andrásfalvy 2007, Belényessy 2011): 

„Amíg a hó le nem esett, a legelők és az erdőknek rendszeres legeltetésre használt része 

szolgáltatott táplálékot a kint tartott állatnak. Ahogy viszont leesett a hó, és a lerágott, rövid füvet 

betakarta, annak felkaparása már nehezen történhetett volna. Célszerűbbnek mutatkozott ennél a 

kint tartott, legelő állatot olyan helyre terelni, ahol a fű hosszabban maradt, és a hó sem lephette 

úgy be, mint a sík legelőket. E célra berkes, lápos vidék mellett a még kevéssé felélt erdők voltak a 

legmegfelelőbbek, hol a fák között és a bokrok védelme alatt nagyobbra nőtt a fű, és a hóban is 

elérhetővé vált. A hosszú avarfű, mely télre szárazzá vált, így lett a teleltetésnek fontos segítőjévé.” 

(Takács 1980: 40). A téli tartaléklegelők képzése ökológiai szempontból is fontos lehetett, mert 

lehetőséget adhatott egy egész nyári regenerálódásra, magérlelésre. Ugyanakkor a téli legeltetés 
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olyan diszturbanciákat is okozhatott, amely a mai, zömmel a vegetációs időszakra korlátozódó 

legeltetésnél már nem jelenik meg. 

A ridegtartáshoz kapcsolódik és a hagyományos külterjes állattartás részét képezi az egész 

országot behálózó vándoroló legeltetés. Ennek során vagy rendszeres nyári és téli legelőváltás 

történt (transzhumálás), vagy „csupán” jobb legelőket, gazdagabb takarmányt, makkot kerestek, 

vagy éppen a lábon való piacra hajtás részeként terelték a jószágokat (szarvasmarhát, juhot, sertést) 

erdőn-mezőn át rövidebb, de akár több száz kilométeres távolságra (Szabadfalvi 1968a, 1968b, 

Hegyi 1978, Viga 1988). A hajtóutak során az erdők végcélként és pihenőként is szolgáltak (Tálasi 

1939). Számos néprajzi tanulmány beszámol ezeknek a hajtásoknak a rendszeréről és a hajtóutakról 

is (Császár 1974 Szabadfalvi 1972, Hegyi 1968, Petercsák 1978, Viga 1986, Paládi-Kovács 1993). 

Egyik ismert népdalunkban is ez, illetve az erdei legeltetés tilalma elevenedik meg: „Szélről 

legeljetek (mármint a hajtóút széléről), fának ne menjetek, mert ha fának nekimentek, fejeteket 

beveritek, Szili-kút, Szanyi-kút, szentandrási Sobri-kút.” Ez a fajta legeltetés, vándorló pásztorkodás 

az I. világháború után, az új országhatárok megjelenésével drasztikusan visszaszorult, majd a II. 

világháború után szinte(!) teljesen megszűnt, de hagyományait a vándorjuhászok mégis 

továbbvitték (Petercsák 1983, Szabadfalvi 1972).  

A magyarországi flóra elterjedésére is bizonyosan hatással lehettek ezek a hosszú távú 

jószághajtások egyrészt a hajtóutak és pihenőhelyek használatával, másrészt az állatok 

magterjesztésével (zoochoria). Például a Földközi-tenger vidékén honos és hazánkban védett 

szálkás árvalányhajat (Stipa bromoides) egyesek reliktumfajnak tartják, mások szerint a Balkánról 

történő hajtás során kerülhetett a sertések által a Bakonyba, mely egyetlen ismert közé-európai 

előfordulása ennek a fajnak (Farkas 1999).  

A farügy és a fagyöngy használata 

A téli hónapokban, de elsősorban a kora tavaszi időszakban a fásszárú növényzet által nyújtott 

lehetőségek közül elsősorban a farügy (ahogy sok helyen hívják: ághegy vagy bimbó) jelentette az 

egyik takarmányforrást (Tálasi 1939, Takács 1980, Viga 1988, Paládi-Kovács 1983, Andrásfalvy 

2007). A farügyeket a jószágot ellátó személy vágta le a fákról, amely akár az egész fa kidöntésével 

is járhatott. Maguk a jószágok is szívesen fogyasztották közvetlenül a fákról és a bokrokról. „Juhok 

tavasszal zsönge fiatal hajtást ették, akkor már kereste a jobb életet és erdőre kívánkozott.”(Tálasi 

1939: 17). Volt, ahol a farügyet rendszeresen használták, például a Mecsekben, ahol a „csak 

szalmán tartott hegyháti ökröket kora tavasszal úgy erősítették fel, hogy kihajtották erdőszélre és ott 

emberek baltával duzzadó rügyeket vagdaltak számukra.” (Paládi-Kovács 1983: 196). Kedvelt volt 
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a tölgy, a mogyoró és a bükk rügye. A füzek barkáit az illatuk miatt szerették. Istállozó takarmány 

részeként a rügyeket felszecskázva, szalmával keverve adták a jószágoknak (Petercsák 1986). 

A farüggyel való takarmányozás jelentőségét mutatja, hogy számos peres és erdőrendtartásra 

vonatkozó irat említi gyűjtését és a gyűjtés tiltását is, elsősorban a 18. századból (Tálasi 1939, 

Takács 1980). Ez a tevékenység erdészeti szempontból a fiatalabb állományokban súlyos károkat is 

okozhatott, hasonló hatása lehetett a fák szerkezetére, mint a hársfavirág bottal való leverése, amit 

ma is számos helyen lehet látni az országban (pl. a Drávaszentes-Barcs közötti műút mentén). A 

farügygyűjtés gyakorlatát az 1960-as évek tájékáról is feljegyezte Takács (1980: 42): „A 

takarmányból kifogyott szegényebb emberek a mátrai erdők bokraiból vágtak fahegyet és azt etették 

meg éhező állataikkal”. 

A téli időszakban további kiegészítő takarmány volt a sárga fagyöngy (Loranthus europaeus) is, 

amelynek használata lényegében a 20. század második felére eltűnt. Gyűjtötték juhoknak és 

szarvasmarháknak, ám elsősorban a sertéseknek adták (Herkely 1941, Vajkai 1959, Hegyi 1978, 

Paládi-Kovács 1983). A fagyöngyöt általában idősebb tölgyfákról vágták egy speciális görbekés 

segítségével (Herkely 1941, Takács 1980). 

Az idős, terebélyes fákról való fagyöngygyűjtés faápolási tevékenységnek is tekinthető, amivel a 

fák egészségének a megőrzéséhez is hozzájárultak. Ma már fagyönggyel való takarmányozásról 

nem tudunk, de faápolási célból van, amikor levágják a fagyöngyöt a legelőn álló fákról (Például: a 

Zöldág Lovasudvarban, Eperjes-hegy, Olaszfalu). 

A lomblevél használata 

A lombtakarmány használata egész Magyarországon elterjedt volt, a 20. század második felére 

szerepe a külterjes állattartás visszaszorulásával és a szántóföldi takarmányok termesztésével 

jelentős mértékben lecsökkent (Paládi-Kovács 1983, Andrásfalvy 2007). Lombtakarmány 

gyűjtésére középkori és kora újkori adatok is rendelkezésre állnak, melyek elsősorban peres 

anyagokból és rendtartásokból ismertek. A pásztorok szívesen vágtak lombot a jószágoknak, néha 

túl sokat is, ezért volt, ahol ezzel indokolták a balta vagy fejsze hordozásának a betiltását (Tagányi 

1896, Takács 1980, Belényessy 2011).  

Szarvasmarhák, juhok és kecskék lombtakarmányozásáról írnak a legtöbbet, de a sertések is 

szívesen fogyasztották. A legkedveltebb lombszénának való fafajok közé tartozik a tölgyfa, a 

hársfa, a kőrisfa, a mogyoró, a nyárfa, az akác, az éger és a fűzfa (Paládi-Kovács 1983, Petercsák 

1986, Andrásfalvy 2007). A lombtakarmány-gyűjtés során a fákat nyesték, botolták, csonkolták 

(Takács 1980, Paládi-Kovács 1983, Szabó 2002, Andrásfalvy 2007).  



79 

 

Mindezek eredményeként jellegzetes alakú lombkoronák jöttek létre, melyeknek nyomai ma is 

megfigyelhetőek a fáslegelők idősebb fáinak ágrendszerén, gömbhöz hasonló lombkorona-alakján 

(8. melléklet). Ezeknek a tevékenységeknek a következtében olyan mikroélőhelyek is létrejöttek, 

melyek egy szálerdőben nem találhatóak meg (Horák & Rébl). Külföldi, elsősorban nagy-britannai 

természetvédelmi tapasztalatok vannak arra vonatkozóan, hogy a botolás, csonkolás és más 

fanyesési módok az idős, terebélyes fák megőrzéséhez és hosszú távú védelméhez 

elengedhetetlenek (Butler 2014). 

 A fák nyesésére vágó, csonkító és metszőszerszámokat használtak. Jellegzetes lombvágó 

szerszámok a csapott végű nagy kések, melyekkel karvastagságú ágakat is le tudtak vágni (Takács 

1980). Egyes vidékeken hágóvasakat is használtak, melyeket az erdőtörvény értelmében csak télen 

lehetett használni.  

A lenyesett lombos ágakat és leveleket frissen feletették, de gyakrabban megszárították, és 

száraz helyen, például az istálló padlásán tárolták, vagy kévébe, boglyába rakták (Paládi-Kovács 

1983). A leveleket gyakran leforrázták, felszecskázták és korpával vagy szénával keverve adták oda 

az állatoknak (Petercsák 1983). 

A paraszti gazdaságok mellett az uradalmi nagybirtokokon is gyűjtöttek lombot, mint például az 

Esterházy családhoz tartozó Környe faluban a birkamajor számára 5176 leveles gallyat juttattak 

1834-ben (Paládi-Kovács 1983). 

A leveles ágnak szakrális jelentősége is volt az állattartásban. „Október 20-án levágtak egy 

leveles cserfa ágat, és feltették az akol padlására. Amikor először beetették a birkákat, ezt az ágat 

annyi felé törték, ahány etető volt. Minden etetőbe tettek belőle, és az ágnak olyan erőt 

tulajdonítottak, hogy a kemény télbe megvédi az állatokat a pusztulástól. Megőrzi a Szent Vendel.” 

(Tamás 2009: 30). 

A lehullott levelek, az avar és a moha használata 

A lehullott leveleket a jószágok maguktól is előszeretettel felcsipegették. „Amikor a dér 

megcsípte, nagyon jó volt a vadkörte levél, ha ezt a marha félnyersen eszi és nagyot iszik rá, ettől 

nő a hasa.” (Tálasi 1939). Erről számol be Tamás Károlyné Kis-Tóth Vilma (2009: 30–31) 

juhászasszony is: „Ha bokros területre értek, rágták az ághegyeket és száraz leveleket is. Az előző 

évi bárányok, vagyis 10-11 hónapos toklyók »firnyákolva« bégetve csipegettek. De a juhász értette 

a panaszkodást. Úgy értelmezte, hogy »szúr a hegye«. Mire a sokat tapasztalt anyabirka – 

rendszerint a fiatal toklyó anyja, hiszen sokáig együtt legeltek még – így válaszolt: »Levele, be 

vele«.” 
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Szalmaszegény vidékeken és esztendőkben gyűjtötték az avart is, elsősorban alomnak, de ha a 

szükség úgy hozta, az éhező állatokat is takarmányozták vele (Szabadi 1960, Hegyi 1978, Petercsák 

1983). A tölgyfalevél elsősorban alomnak volt jó, a juhar és szilfa levelét szükségtakarmányként 

leginkább borjakkal etették. A tölgyfalevelet azért is szerették, mert a többihez képest nagyobb, 

szaporább és kevésbé törékeny volt (Petercsák 1986). A Bakonyban a helyi erdésszel kellett 

egyeztetni a gyűjtés előtt, és cserébe erdei munkákba (makkgyűjtés, csemeteápolás) kellett 

bekapcsolódni. A fiatal erdők talajáról nem volt szabad az avart elhordani (Hegyi 1978). Az avar 

összegyűjtésére a száraz őszi időszak volt a legmegfelelőbb. A levelek betakarítására kizárólagosan 

fagereblyét használtak. Az összegyűjtött leveleket többnyire nagy kenderzsákokba tették, vagy 

szabadon, egy deszkákkal, husángokkal megmagasított oldalú szekérre tették és megtaposták, majd 

száraz helyen tárolták (Petercsák 1986). Avar használatakor igyekeztek a jószág elé almozni, mert 

akkor kevésbé piszkította össze, és takarmányként is tudott szolgálni (Herkely 1941). 

Itt említjük meg a moha használatát, melyet az avarhoz hasonlóan alomnak és takarmányként is 

gyűjtöttek. Az adatok szerint a birkák a mohát jobban szerették, mint a szalmát (Tálasi 1939, 

Herkely 1941, Hegyi 1978). 

Az erdő avar- és mohaszintje az erdőtermészetesség egyik fontos eleme, ezért is 

elgondolkodtató, hogy az avargyűjtés hazánkban is a bevett gyakorlatok közé tartozott. A 

rendszeres avargyűjtés komoly hatással lehetett például a talaj állapotára. Soványította a talajt, és 

ezzel akár ritka növényfajoknak (pl. korpafüvek, körtikék) is élőhelyet teremtett (pl. az Őrségben és 

Vendvidéken, Tímár, 2002).  

Vadgyümölcsök  

A fás-erdős legeltetési rendszerek kialakítása során tudatosan hagyták meg az ehető termést adó 

és takarmányforrásként is szolgáló fafajokat, mint például a vadkörtét (Pyrus pyraster), a vadalmát 

(Malus sylvestris), a húsos somot (Cornus mas), de idesorolhatóak a makkot adó tölgyfajok 

(Quercus spp.) és a bükk (Fagus sylvatica) is (Ébren 1933, Szabadfalvi 1963, Hegyi 1978, Takács 

1983). Ezen fák termését a legeltetés során az állatok is szabadon felették, de emberi fogyasztásra is 

gyűjtötték (Vajkai 1959, Hegyi 1978). 

A vadgyümölcsöt és a makkot is annyira szerették az állatok, (nemcsak a sertések, hanem a 

szarvasmarha, a juh és a többi állatfajta is), hogy alig lehetett őket az érés idején kordában tartani 

(Tálasi 1939, Vajkai 1959, Viga 1986, Andrásfalvy 2007). Szeptember elején kezdték el az 

erdősültebb részekre hajtani és ott a hulló vadgyümölcsökkel és makkal etetni a jószágokat. 

„Amikor a gulya a kaszálót kiélte, akkor Kisasszony (szeptember 8.) után érezte az erdő szagát.” 

(Tálasi 1939: 17–18). 
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Az erdei vadgyümölcsfák az egész világon nagyon fontos szereppel bírnak az emberek 

táplálkozásában és a jószágok takarmányozásában. A Britt-Kolumbiai vadalmaligetekről (Malus 

fusca) sokáig nem tudták, hogy emberi közreműködéssel, tudatosan kialakított és gondozott 

területek (Turner et al. 2013). Európában elsősorban a legeltetéssel kapcsolódott össze az ilyen 

típusú „erdei gyümölcsös” élőhelyeknek a fenntartása és használata, melyeknek a használata és 

kiterjedése az utóbbi évszázadban jelentősen visszaszorult. Sajnos még nem tudjuk, hogy mekkora 

az elődeink szerepe mai erdeink gyümölcsfa-fajkészletében és a fák denzitásában. Az utóbbi néhány 

évben ismét egyre több „erdei gyümölcsöst” hoztak létre független gazdálkodói igények és döntések 

eredményeképpen, melyek összecsengenek a jelenlegi EU-s agrár-erdészeti innovációs 

támogatásokkal is. 

A makk és a makkoltatás 

A makk évezredek óta kiemelt takarmányforrás a külterjesen tartott lábasjószág számára 

Magyarországon (Tagányi 1896, Csiszár 1974, Hegyi 1982, Takács 1983, Takáts 1986, Paládi-

Kovács 1983). Fontos szerepét támasztja alá számos középkori és későbbi irat is, illetve az is, hogy 

sok makkot adó erdőt nagy becsben tartottak még a 19. század végén is (Balassa 1963, Takács 

1983). A 18–19. században a makkoltatás jelentős gazdasági hasznot jelentett Magyarország nagy 

részén (Hegyi 1978, 1982). A makk takarmányozásban betöltött fontos szerepe a kukorica 

elterjedésével csökkent és a 20. század végére szinte el is feledték (Balassa 1973, Andrásfalvy 

2009).  

A makkal való takarmányozásnak három alapvető formája volt: 

 makk feletetése a legeltetés során,  

 gyűjtött makkal való takarmányozás ólban, istállóban (Csiszár 1974), 

 makkoltatásra kijelölt helyen való, „makkoltatáscélú” legeltetés (Petercsák 1986, Takács 

1983). 

A makkot a sertések mellett a szarvasmarhák, a juhok, a lovak és a kecskék is szívesen 

fogyasztották (Szabadfalvi 1963). 

Magyarországon mindegyik tölgy, tehát a kocsányos, a kocsánytalan, a molyhos, valamint a 

csertölgy és a bükk makkját is fogyasztották. Megoszlanak a vélemények, hogy melyik makkféleség 

volt a legjobb (Tálasi 1939, Balassa 1963, Szabadfalvi 1968, Petercsák 1977, Eperjessy 2006). A 

csertölgy volt kiszámíthatóbb, ám mégis legkevésbé kedvelt, mivel gyomorégést kaptak tőle a 

jószágok (Tálasi 1939).  

A tölgytől lágyabb, a bükktől keményebb és több lesz az állatok zsírja. Volt, ahol emiatt 

tudatosan mindkét makkra hajtottak (Petercsák 1977). A makk fogyasztása leginkább a szalonna és 
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a zsír minőségét és mennyiségét befolyásolta. A makkon hízlalt sertések szalonnája sárgásabb és 

puhább volt, a zsír is sárgásabb és hígabb, a libazsírhoz hasonló. A makkon hízlalt sertéseket 

levágás előtt 3-4 hétig kukoricára fogták, hogy a szalonnáját és zsírjának jellegét stabilizálják 

(Szabadfalvi 1968).  

A makk nem biztosított állandó és biztos alapot a sertéstartásra és hízlalásra. Bőséges 

esztendőkben a szűkösebb időkre is gyűjtöttek, és akkortájt kint a legelőn is jóformán csak azt ették 

a jószágok. Sokszor 3-5 év, de némelykor 10 év is eltelt mire újra elegendő termést hoztak a fák 

(Balassa 1978). A makk ősz elején kezdett hullani, először a férgesebb, aztán ha megcsípte a dér, 

akkor az egészségesebb makkok is könnyen lehulltak. 

A makkot ínségesebb időkre gyűjtötték és elraktározták, illetve „ínyencségként” rendszeresen 

kiegészítették vele a takarmányt. Egy 1616-ból származó forrás így ír a makkgyűjtésről: „A 

disznóknak teleltetések idején makk szedessék az erdőn és vermekbe töltessék az előbbi szokás 

szerint, hogy így se tavasz, se korpa a gondviseletlenség miatt a makkoló disznókra ne kelljen” 

(Hegyi 1978).  

Makkot gyűjteni a férfiak és az asszonyok is jártak. Ha nem találtak eleget, hosszú póznával 

verték le a makkot. Zsákba öntve szállították haza és szellős helyen szárították meg vagy a 

kenyérsütés után a kemencébe tették megszárítani. A jószágoknak leforrázva vagy ledarálva adták 

oda (Szabadfalvi 1963). Volt, ahol a takarmányozásra szolgáló makkot elvermelték, szalmával 

befedték, meglocsolták, hogy kicsírázzon, mert így jobban szerette a sertés, és még a foga se vásott 

el a kemény makkhéjtól (Szabadfalvi 1963, Balassa 1973, Hegyi 1978, Bellon 2003). Szedett 

makkal való etetésre vonatkozóan még az 1960-70-es évekből is vannak adatok (pl. Zemplén, Bükk, 

Hajdúság, Bakony) (Szabadfalvi 1963, Hegyi 1978, Viga 1986). Makkot nemcsak az állatoknak, 

hanem eladásra is gyűjtöttek az erdészetek számára. 

A szervezett, erdőben való makkoltatás gyakorlatáról – a makkgyűjtéshez hasonlóan – az 1970-

es évekből, északkelet Magyarországról származik az utolsó adat (Viga 1986). A makkoltatás az 

erdei legeltetés egy speciális válfaja, szabályozások és gyakorlati kivitelezés szempontjából is 

(Balassa 1973, Takács 1983, Paládi-Kovács 1993). Szinte egyedüliként azon fás-erdős legeltetési 

tevékenységek közé tartozott, melyet mindig a terület tulajdonosa szabályozott, és csak nagyon 

kivételes esetekben lehetett szabadon végezni. A makkoltatás menete az egész országban hasonló 

módon történt. A föld tulajdonosa az általa kijelölt személyek (pl. városok esetében bíró, 

főtanácsos) vezetésével megbecsülték az adott év makktermését, majd ennek alapján eldöntötték, 

hogy mennyi állat takarmányozására, legeltetésére elegendő. Ha a saját jószágon felül is tudtak 

fogadni idegen nyájakat, akkor ennek a lehetőségét kidobolták, későbbiekben az újsághirdetések is 
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gyakorivá váltak (Szabadfalvi 1968a,b, Balassa 1973, Csiszár 1974, Wittner 1978, Takács 1983, 

Filep 1989).  

A makkoltatás gyakorlati kivitelezéséről a néprajzi irodalomban viszonylag kevés részletes 

információ áll rendelkezésünkre. A makkoltatásra szegődő kondák, nyájak kint háltak az erdőben, a 

tanyákon (Szabadfalvi 1963, 1968a,b, Takács 1983, Takáts 1986). Balassa (1973: 73) közli a 

Bodrogközből, hogy kétféle rendje volt a makkoltatásnak. Az első, amikor „a tanyától sugárszerűen 

indultak és napközben útba ejtettek egy itatóhelyet, forrást, a másik, hogy a tanyát körbelegeltették 

és visszatértek itatni”. Több helyen kiemelik, hogy azok voltak a jó helyek, ahol itatni is lehetett, 

mert a makkoltatás során nagyon kívánja a jószág a vizet.  

Gyakorlatban a makkoltatás szeptembertől az első nagyobb hóig és az itatásra szolgáló vizek 

befagyásáig tartott, a jogszabály szerint márciusig (Balassa 1973, Szabadfalvi 1963,1968). Külön 

engedéllyel tavaszi makkoltatásra is volt példa, például a debreceni Nagyerdőben (Penyigey 1980). 

A legeltetés rendjében az egy területen makkoltató pásztorok megegyeztek egymás között 

(Szabadfalvi 1968a). Az állatok hajtásának intenzitását többnyire a makk fogyasztásának mértéke 

határozta meg. (Szabadfalvi 1968a). 

A makkoltatás növényzetre tett hatásaira vonatkozóan nincsenek pontos adataink. Az ökológiai 

hatás rekonstruálását nehezíti, hogy már egyre kevesebben tudnak részletes információt adni erre a 

gazdálkodási módra vonatkozóan, mivel a külterjes és hajtásos sertéslegeltetés lényegében 

megszűnt az egész Kárpát-medencében a 20. század második felében. 

A delelő, árnyéktartó fák és az erdőszélek használata 

Az elszórva álló fák, facsoportok vagy az erdőszélek mindig is fontos szereppel bírtak a 

legeltetésben (Tálasi 1942, Takáts 1986, Eperjessy 2006, Andrásfalvy 2007). A szabadon álló fákat 

a legelőn tudatosan választották ki, elsősorban a vadgyümölcsfákat, a tölgyfajokat (Quercus spp.) és 

közülük is a legszebb lombkoronát ígérő egyedeket hagyták meg (Takács 1980). Ennek a fajta 

fafajszelekciónak is köszönhető, hogy a mai fáslegelők legjellemzőbb fafajai közé a tölgyfajok 

tartoznak nemcsak Magyarországon, de szerte Európában (Roellig et al.revízió alatt, Kovács 2016). 

Ezeknek a terebélyes fáknak többszörös hasznot is tulajdonítottak, alapvetően a legelő jószág és 

a legeltetést végzők jóllétéhez járultak hozzá: 

 mindenki számára árnyékot, pihenő (delelő, éjszakázó) helyet biztosítottak; 

 termésüket a legelő állatok és a vadgyümölcsfák esetében az emberek is fogyasztották; 

 az állatok dörgölődzőfákként is használták; 
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 élőhelyet nyújtottak azoknak a madaraknak, amelyek szívesen fogyasztották az állatot és embert 

is egyaránt boszantó, jószágokat zavaró böglyöket, legyeket (Tálasi 1939, 1942, Hegyi 1978, 

Paládi-Kovács 1965, Petercsák 1983, Bellon 2003, Eperjessy 2006); 

 a Zselicből arra is van adat, hogy juharfákat hagytak felnőni, mert tapasztalataik szerint egyféle 

villámhárítóként vonzották a villámokat (Eperjessy 2006). 

A legjobb delelőhelyek széljárta területeken voltak, melyek a meleg nyári napokon méginkább 

segítették a hűsölést és a rovarok távoltartását az állatokról. További szempont volt a delelő 

kiválasztása során, hogy legyen a közelben itatásra alkalmas vízforrás, patak, forrás vagy kút, ahol 

rendszerint itatóvályú is volt. Többnyire 11-12 óra tájban kezdtek deleltetni, és 2-3 óra környékén 

fejezték be, amikor újra megitatták a jószágokat (Hegyi 1978, Eperjessy 2006). 

A delelőhelyeket a növényzet alapján sokszor a mai napig könnyen be lehet azonosítani. A nagy 

lombkoronával rendelkező fák (vagy csoportosan álló fák) körül a gyepszintben az intenzívebb 

trágyázás következtében a nitrofita növények felszaporodtak, illetve a taposás és kifekvés 

következtében csupasz talajfelszínek jöttek létre.  

Deleltetés során többnyire nem kerítették be az állatokat. A sertések esetében több helyről is 

leírták, hogy a deleltetésre szolgáló terebélyes fákat tüskés bokrokból álló kerítéssel vették körbe, 

például Somogyban (Takáts 1986) vagy a Bakonyban is (Hegyi 1978). Delelés során a pásztor is 

megpihent, többnyire ilyenkor hozták utána az ebédet, szunyókált vagy faragással, furulyázással, 

vagy ha szükséges volt, a jószágok gyógyításával töltötte idejét. S mindeközben a bojtárok 

gyűjtögettek, madarásztak, szerszámnak való nyelet vágtak az erdőn (Takáts 1986, Eperjessy 2006). 

Az erdei legeltetés előnyei és hátrányai, tilalmasok 

Az egykori fás-erdős legeltetési rendszerekről a legtöbb információ peres iratokból és 

rendtartásokból áll rendelkezésünkre, mivel általában ezeket rögzítették írásos formában is (Tagányi 

1896, Takács 1983, Filep 1989, Andrásfalvy 2007, Belényessy 2011). A 19. századtól egyre 

erősebben ellenőrizte és szabályozta az erdőrendtartás a használatot, melyről szintén számos 

levéltári forrás szól. 

Mégis keveset tudunk az erdei legeltetés részleteiről és a növényzetre gyakorolt hatásáról. 

Andrásfalvy (2007: 363–365) írja le, hogy az erdőterületeken a legeltetést akkor kezdték el, amikor 

a marha „szája alól kinőtt a csemete”. Erre figyelni kellett, mivel a friss hajtás a marháknak kedvelt 

csemegéje volt, ezért a legeltetés akár végzetes is lehetett a fiatalabb fákra. Fiatalosban télen sem 

legeltettek. A kecskét szinte mindenhonnan kitiltották (Hegyi 1978). Az erdészeti rendtartások 

vágások előtt és után rendelték el a legeltetés tiltását. Ennek a hossza tájanként és 

erdőállományonként változhatott, van adat 7, 14 és 25 tilalmas évre is (Petercsák 1984, Viga 1988). 
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A 18. században és a 19. század első felében, amikor még több használati jog illette meg a 

parasztságot az erdőben való legeltetés jelentősége igen nagy volt. Azért hogy az egyes területeket 

érő legelőnyomást és az ezzel járó károkat csökkentsék, illetve a faállomány utánpótlásának 

biztosítása érdekében ún. váltakozó legelőket alakítottak ki (erre többek között a Bükkből van adat, 

Viga 1988). Az így legeltetett részeket időnként felújították. A legeltethető és nem legeltethető 

részek határán a fákat embermagasságban megfestették fehér festékkel. Az esetleges károkért a 

pásztorok feleltek, a legeltetést pedig az erdőfelügyelőség ellenőrizte és szabályozta (Viga 1988). 

Az erdei legeltetés tájra, környezetre tett negatív hatásai mellett pozitívakat is számon tartottak, 

például a hajdúsági erdők esetében Szabadi (1960: 305) így ír erről: „A jószág ellátásán kívül a 

legeltetésnek az erdőgondozásban is nagy szerepe volt. Egyrészt a jószág megtrágyázta az erdő 

földjét, s így szebben fejlődtek a fák, másrészt az erdő megszabadult a sok fűtől, amely a tavaszi 

széltől, naptól megszáradt, és sok esetben okozója volt az erdőégésnek”. Az erdei legeltetés 

ökológiai hatásainak alaposabb vizsgálatával és a hatások természetvédelmi értékelésével azonban 

még adós mind a hazai, mind a közép-európai kutatás. Ezt a hiányt igyekszik pótolni 

kutatócsoportunk az elmúlt évben elkezdett OTKA pályázat keretében folyó, erdei legeltetéssel és 

makkoltatással kapcsolatos kutatásokkal is. 

 

5. 4 A JELENLEGI HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁS ÉS TÁJHASZNÁLAT 

A fáslegelők tájtörténetének vázolását, illetve az egykori hagyományos ökológiai tudás 

áttekintését követően a még a jelenben is élő hagyományos ökológiai tudást és tájhasználati 

gyakorlatot vizsgáljuk. Ehhez többféle érdekcsoport tudását tanulmányoztuk: pásztorokét, 

gazdálkodókét és természetvédőkét. Az alábbi fejezetben előfordulnak átfedések az előző 

fejezetekkel (bár igyekeztünk őket csökkenteni). Ennek oka, hogy a tudás és gyakorlat sok eleme 

még továbbél, legalább az idősebbek ún. ökológiai emlékezetében. Azért tartjuk azonban fontosnak 

a csak emlékezetben élő tudás bemutatását is, mert az a tapasztalatunk, hogy sok elem újraéled a 

támogatások „mellékhatásaként”, illetve a természetvédelmi kezelések során. 

 

5.4.1 Pásztorok és gazdálkodók hagyományos ökológiai tudása és fáslegelő-kezelése 

Természet és ember viszonya 

A pásztorok és a gazdálkodók elmondásai alapján a fáslegelők, legelőerdők és általában a 

természeti erőforrások fenntartható használatához a természet alapos ismerete szükséges. A 

legeltetés során többnyire egyszemélyes döntéseket kell hozni, ezért rendkívül fontos, hogy milyen 

tudással és szemlélettel bír az adott pásztor vagy gazda. A pásztorok, gazdák maguk közül a 
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legjobbaknak az odafigyelő, felelősségteljes és az „állatok nyelvén is értőket” tartják. A nem 

kizárólagos gazdasági érdekből állattartással foglalkozó gazdálkodók és pásztorok a régiek tudását 

megbecsülik. Fontosnak tartják a hagyományok továbbadását, a jószág szeretetét, az ősök és a 

természet tiszteletét. Mindezek gyakorlati megnyilvánulása tájanként és koronként is különbözhet, 

megjelenhetnek benne akár globális elemek is, de az alapelvek változatlanok.  

 „A jószág fejével próbálunk gondolkodni, ugyanúgy, ahogy egy észak amerikai indián. Hiába a 

világ másik végén lakunk, mert ő is a jószág fejével gondolkodik, meg én is azzal próbálok. 

Pontosan a jószág fejével kell gondolkodni, akkor tud vele együtt élni az ember! Csak úgy működik, 

sehogy máshogy. Aki ezt nem fogadja el, az nem fog boldogulni a természetbe’. Az előbb-utóbb 

feladja, és menekül vissza, valahová, Isten tudja hová [az adatközlő juhász a nyájára mutat, a 130 

fej a 130 jószágot jelenti a nyájában]. Hogy tudsz 130 fejet irányítani? Önállóan gondolkodó fejet, 

ha megelőzöd mindnek a gondolkodását, csak úgy. Mert meg kell előzni, tudnod kell előtte, hogy 

mire gondol, mielőtt ő már gondolná, és 130 önálló gondolkodás mind. Mert gondolkodik 

akárhogy. Itt ahány darab, itt mindenki gondolkodik. Itt nincs két egyforma, se külsőre, se 

belsőleg.” (…) „Meg kell tanulnunk együtt élni a természettel. De ahhoz nagyon sok időt el kell 

tölteni, hogy az ember rájöjjön dolgokra. Vagy magától vagy mástól, ki milyen indítást kap 

otthonról és másoktól. S kinek milyenek a gyökerei, mert az számít, az legmérvadóbb, az indulás.” 

(…) „Az a fájó az egészbe’, hogy itt már minden olyan emberek kezébe kerül, akik pénz miatt 

tartanak állatot. Ha én csak pénz miatt tartanék állatot, akkor már réges-régen nem lenne. De hát 

érzelmi alapon működik majdnem minden, de lehet, azért működik, mert az érzelem is benne van.” 

(Bödő Károly, Szulok-Fáni puszta, 2012) 

Az élővilág ismerete  

A legelőn előforduló állatfajok közül legtöbbször a madarakat ((seregély (Sturnus vulgaris), 

búbos pacsirta (Galerida cristata)), illetve az emlősfajokat ((őz (Capreolus capreolus), vaddisznó 

(Sus scrofa)) említik. A rovarok közül a méhek (Apoidea), lódarázs (Vespa crabro) és a legyek 

előfordulását szokták kiemelni. A növényfajok közül elsősorban az adott legelőre jellemző 

gyakoribb fűfajokat, illetve fásszárúakat tartják számon. A legelőn előforduló gombafajokat is 

ismerik és gyűjtik. Nyomonkövetik a legelő élővilágának, főként a kiemelt funkcióval bíró fajoknak 

a populációváltozásait, de a ritkább és különlegesebb fajokra is felfigyelnek. „Olyan madarakat 

látok, amik itt nem igen voltak elterjedve. Galamb méretű madár Ukrajnából jön errefelé. 

Vörösszárnyú feketerigó (fenyőrigó [Turdus pilaris]) itt-ott felbukkan a madár, főleg a tölgyes 

szélen. Figyelünk mi is a természetre! Elveszik itt bogár, meg madár, kiveszik. S ezzel a száraz 

éghajlattal, ahogy jön a szárazság, itt most át fog alakulni. Meg fognak jelenni olyan állatok, amik 
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nem voltak, el fognak tűnni olyan állatok, amik voltak, majdnem törvényszerű. Megváltoznak a 

körülményei az állatoknak.” (Bödő Károly, Szulok-Fáni puszta, 2012).  

A növényzet változásának követése alapvető a legeltetés szempontjából. A legeltetés alapját a 

gyep adja, ezért a cserjésedést veszélyes tényezőnek tartják, melynek során elsőként a kökény 

(Prunos spinosa), a vadrózsa (Rosa spp.) és a galagonya (Crateagus spp.) kezd terjedni. 

Megfigyeléseik szerint a legelőhasználat felhagyása után, a terület jellegétől függően, az erdős 

tájakban a zárt cserjés átlagosan 5-10 év alatt, zárt erdő 15-30 év alatt tud kialakulni. A legelők 

becserjésedésének okát az állatállomány csökkenése mellett leginkább a rendszeres tavaszi és 

legeltetés közbeni spontán tisztítási munkák elmaradásában látják a pásztorok és a gazdálkodók.  

A legelőn lévő fákról 

A legelőn lévő fák meghagyása sok esetben még ma is tudatosan, elsősorban gyakorlati okokból 

történik. „Jó tölgyfák (Quercus spp.) vannak az igazi legelőn. Az az igazi legelő, amin a birka 

elmehet az egyik hűsről a másikra.” (Bende István, Dörgicse, 2011). 

A legelő fái alatt szélsőséges időjárás esetén védelmet talál a jószág és a legeltetést végző ember 

is. Ez különösen fontos a déli órákban és a nyári nagy melegekben. „Legelőn voltak fák. De csak 

úgy hogy 100 m
2-

re esett egy, esetleg kettő. Meghagyták hűsölőnek, hogy a felmelegedett időben a 

jószágnak hűvöst adjon. A pásztornak is jó volt. Amerre legeltek, ha hűvösön feküdtek, látta a 

nyájat.” (Bödő Károly, Szulok – Fáni puszta, 2012) 

Kiemelik a fák gyepre való mikroklimatikus hatását, mely elsősorban a kora tavaszi időszakban 

és a nyári, nyárvégi szárazságok idején játszik szerepet: „Kicsit másabb a gyep, mert hűvösben van. 

Mindig egy kicsit szelídebb. Ahogy a juh bemegy alá, kitapossa, tavasszal mindig frissebb a fű.” 

(Bittner Imre, Gelénes-Vámosatya, 2012). Mindezek mellett a késő nyári és kora őszi időszakban a 

fák termése a takarmányozásban játszik fontos szerepet (Varga és Molnár 2013, Varga et al. 2015).  

Elsősorban a sertések, de juhok és egyes esetekben a szarvasmarhák is előszeretettel fogyasztják 

a makkot. Arról kevés információnk van, hogy valójában mennyi és milyen minőségű makkot 

fogyasztanak el a legelő állatok a fáslegelőkön, és az milyen hatással van a növényeztre és 

tölgyújulatra. Egyrészt erre vonatkozó kutatásokról nem tudunk, másrészt a fáslegelőkön gyakori 

tevékenység volt, illetve ma is az az erdészeti célú, nagymértékű makkgyűjtés. 

A vadgyümölcsök (pl. vadkörte (Pyrus pyraster), vadalma (Malus sylvestris)) termését nemcsak 

a jószágok eszik szívesen, hanem emberi felhasználásra is gyűjtik (pl. aszalás, pálinka). A legelőn 

növő fákat számon tartják, és szinte egyenként ismerik a pásztorok és a jószágok is: „A disznókat 

alig lehetett megfogni a vadkörtére, egy kilométert képes volt elfutni, tudta, hogy hol van vadkörte. 

Somhegy-lapon is volt két fa, nagyon finom vadkörte volt rajta. Ha véletlenül ősszel elkezdett 
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potyogni, mikor finom édes volt, akkor ha mink akartunk enni belőle, elől köllött futnunk, hogy 

együnk a disznók előtt körtét.” (1970-es évekre vonatkozóan, Németh Antal, Olaszfalu, 2009).  

A fák egyenkénti számontartása is rámutat arra, hogy a hagyományosan legeltető pásztorok és 

gazdálkodók jól ismerik és figyelemmel kísérik nemcsak a legelő élővilágát, hanem az legelő 

nyújtotta ökoszisztéma-szolgáltatásokat is. Ez a szemlélet alapvetően fontos egy adott terület 

reziliens és adaptív használatához (Fernández-Giménez & Estaque 2012). 

A gyep-, cserje- és lombkoronaszint használata és tudatos, finom léptékű kezelése  

A legelőn felnövő fák meghagyását befolyásolja, hogy milyen termést hoznak, milyen az 

árnyékadó képességük, és milyenek a fiatal egyedek adottságai (pl. mennyire sudárak, egyenesek). 

A kiválasztott csemetéket számon tartják, és figyelnek rá a legeltetés során. „Ahogy, tetszés szerint. 

Egyenes, nem görbe, a girbe-görbét nem hagyták meg. Törzse legyen, teteje, sugara.”(Németh 

Antal, Olaszfalu, 2010) / „Ha jó növekedésűnek, jó állásúnak indult, akkor itt ért ez a fa, had nőjön 

fel. Akkor már vigyázott rá a pásztor, és érdekes volt, hogy a kutya úgy megszokta, hogy ha olyan 

fához ment valamelyik jószág. Előadódott, hogy neki dörgölőzött, kétfelé is tört. A kutyának csak azt 

kellett mondani, hogy „Sssztt te”, akkor már tudta, hova kell menni. Ment a nagyjószágnak, az orrát 

csípte. Karmolta kifele. Ott hagyta a fát, mert a kutya nem hagyott neki nyugtot. Érdekes jelenség 

volt. Úgy betanult a kutya.” (Konkoly József, Sáska, 2012). 

A lombtakarmány gyűjtésére, a botolásra (eltekintve a fűzfák (Salix spp.) esetétől) és a fák 

megcsapolására (fanedv pl. nyírvíz nyerésének céljából) már csak egy-egy élő gyakorlati példát 

találtunk (Például: Soltszentimre határában lévő tanyán bálványfa (Ailanthus altissima) leveles ágait 

gyűjtötték a sertések számra; Belső-Somogyban ismerték a facsapolás technikáját, és ritkán, de még 

előfordul, hogy kedvtelésből megcsapolnak egy-egy nyírfát (Betula pendula).  

A legelőn lévő idős fákat tisztelet övezi. A fa kivágásának a joga mindig a terület tulajdonosát 

illeti. A korhadt, kiszáradt fákat többnyire eltávolíttatják a legelőről, mivel a váratlanul letörő ágak 

vagy magának a fának kidőlése veszélyezteti a legelő jószágot és a pásztort. „Öreg fákat nem volt 

szabad bántani, amiket elszáradtak, azokat esetleg. Már kéreg nem volt rajtuk, de azokat valakinek 

odaadták. Meg nem nagyon kapaszkodtak érte, mert rettenetes megmunkálni. Nagyon nehéz 300 

éves tölgyfákat, 2-300 éves fákat, annyira göcsörtösek. Azokat nem volt szabad bántani.” (Bödő 

Károly, Homokszentgyörgy, 2014) / „évente csináltak árverést, és a beteg fákat megjelölték, ha túl 

sűrűn nőttek, azokat kivágták, és a befolyt pénz a gazdaközösség bevétele volt. Nem kellett ültetni, 

mert megvolt a természetes utánpótlás. Nem tudok róla, hogy ültetni kellett volna, hogyha olyan fa 

volt, amit érdemes volt meghagyni, azt még védték is. (…) Általában ott hagyták meg, ahol bokor 

volt, bozótos részen hagyták meg, úgy megerősödött, hogy a vadállatok nem árthattak neki, akkor 
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kivágták a bozótot. Ez volt a megszokott, meg általában ott is kelt ki a bozótban, mert az állat nem 

fért hozzája.” (Németh Antal, Olaszfalu, 2009). A fák törzsének illegális kiégetésére is jegyeztünk 

le példát, ez többnyire lódarazsak (Vespa crabro) vagy méhek (Apoidea) kiűzése céljából történik. 

Általánosságban kimondható, hogy a fákban okozott „kár” mértékét nagyban meghatározza a 

pásztor odafigyelése és a jószág jelleme is.  

A fáslegelők meghatározó és talán legfontosabb természetvédelmi értékét, illetve bélyegét is 

jelentő nagy, öreg és terebélyes fákat megbecsülik, de ahogy korhadásnak indulnak a fák, vagyis 

funkciójukat kezdik veszteni, illetve veszélyessé válnak a legelő állatra vagy az emberekre, akkor 

kivágják őket. Ez lehet az oka annak, hogy a magyarországi fáslegelőkre nem jellemzőek az olyan, 

nagyon idős fák, mint amelyekkel pl. Angliában lehet találkozni.  

A cserjeszintet is tudatosan kezelték, visszaszorították a terjedését. Az éves nagy legelőtisztítás 

mellett, legeltetés közben a pásztor feladata a szúrós növények alkalomszerű eltávolítása a 

legelőről: „Mikor apámmal a disznókat őriztük, egy kis kapa szokott nálunk lenni. Ő nála, meg én 

nálam is, hogy ezt a mácsonyatüskét (Cirsium arvense), amerre mentünk, kifordítottuk a kapával, 

nem engedtük fölnőni.” (Molnár Elek, Bakonyszentkirály, 2011) 

A fiatal újulat védelme érdekében cserjéket hagytak meg. „Úgy tudtak (a legelőn a fák) fölnőni, 

hogy körbe volt bokorral, hogy ne tudjon a birka odamenni. A kőrisfát (Fraxinus spp.) fölnyúzzák a 

kecskék, meg a birkák is. De a cserfát (Quercus petraea) nem. Meg pucolgatni kell. Régen 

összejöttek a falubeli emberek, aztán kitakarították (azokat a fásszárú növényeket, amikre nem volt 

szükség és a legelő elcserjésedését okozták volna) őket. De máma már ilyen nincsen. Traktorral kell 

pucolni, meg géppel. De én nem azzal szokom, így megmaradnak a fáim. Van olyan körtefám (Pyrus 

pyraster), amit valamikor bicskával pucolgattam föl, ma ilyen törzse van! Az jó, azt szereti a birka, 

hogy ha hullik a vadkörte. Pálinka is jó van belőle.”(Konkoly József, Sáska, 2011). 

 A hagyományos gazdálkodás visszaszorulásának egyik fő oka a mezőgazdálkodás gépesítése, 

mely a legelőgazdálkodásban is változásokat okozott. A gépesítéssel gyorsan és nagy területeken 

lehet területkezeléseket végezni, ezért számos olyan finom léptékű kezelési mód elmarad, mely 

alapvetően hozzátartozik a fáslegelők fenntartáshoz (pl. az újulat finom léptékű szelekciója). 

Mindez pedig a terület degradációjához is vezethet amellett, hogy a terület egész élővilágára is 

sokkal drasztikusabb hatással tud lenni egy szárzúzó tevékenysége, mint a kézi kapálás, illetve 

acatirtás.  

Az elmúlt évtizedben a cserjeirtásra a legnagyobb hatással az agrár-támogatásokhoz köthető 

szabályozások voltak, melyek következtében a kora tavaszi cserjeirtás időpontja áthelyeződött 

elsősorban a téli időszakra. Egyértelműen megállapítható, hogy a cserjeirtást előíró támogatásoknak 
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köszönhető az, hogy az elmúlt néhány évben egyre több, részben vagy teljesen becserjésedett 

területen folyt cserjeirtás, melynek következtében számos régi fáslegelő megújulása mellett, új 

fáslegelők is kialakultak. A támogatások pozitív hatásai mellett azonban szükséges megemlíteni azt 

is, hogy voltak olyan területek is, ahol kizárólag az agrár-támogatás előírásai indokolták a fásszárú 

növényzet eltávolítását, illetve annak mértékét, a hagyományos gazdálkodás logikája nem. A 

földalapú támogatás szabályai a fásszárú növényzetet csupán minimális mértékben engedélyezik, 

mely a gazdálkodókat a terebélyes fák és az újulatot biztosító cserjeszint túlzott kivágására ösztönzi.  

Ezek, a fáslegelő jellegét figyelmén kívül hagyó szabályzások gátolják a fáslegelők hosszú távú 

megőrzését és fenntartását. „A legelőn a nagy fák alját mind kiszedték a támogatásból, a falu felett 

23 ha, ott szoktak delelni, a nagy fák alatt ellegeltek a birkák, keresztül is tudtak menni, az MVH 

mind kiszedte, voltak ellenőrizni, ami összefüggő 100 m
2
, nem lehet belemenni, azt kell kivenni. (…) 

A téesz időbe’ 8 évig voltam itt Sáskán, egy darab fát se kellett kivágni. Azok a fák, amiket abba az 

időbe felpucolgattam, szép nagyok, akié lett a terület szépen kivagdalta őket, de vissza nem ülteti.” 

(Konkoly József, Sáska, 2014). 

A cserjeszint bokrainak finom léptékű és több éven keresztüli egyedi kezelését jelenti a 

pásztorbotkészítés. Pásztorbotnak a legalkalmasabb a som, de kökényt és vadkörtét is használnak 

erre a célra. „Pásztorbotnak valót ott gyűjtök, ahová megyek. A Mecsekbe, itt helyben. Itt vannak a 

kifűtésre való somfabotjaim (a pásztor a pásztorbotjait megmutatja, a pásztorbot elkészítésének 

egyik lépése a „kifűtés”, vagyis a bot kiegyenesítése céljából való felhevítés). Zalából, ahol éppen 

járok és találok. Egy van kifűtve, egy báránykampóra való, ez is somfa. Ezt még fűteni kell és 

egyenesíteni. Ezt magam neveltem, és magam cirádáztam, és úgy nőtt ez föl. Ez körtefa, vadkörte. 

Ezt 2 évig egyengettem, már csak ki kell fűteni. Be kell vagdosni, és ezek a forradások rajta 

maradnak végig. Ez meg lesz fűtve, és le lesz pucolva, akkor egész mást fog mutatni.” (Bödő 

Károly, 2012, Szulok – Fáni puszta).  

A pásztorbot neveléséhez hasonló mikro-tájhasználati módokról még kevés információ áll 

rendelkezésünkre. Az ilyen típusú, szinte rejtett területkezelési módok közé tartozik a gyepszint 

javítását és fajösszetételét befolyásoló szénamurhaszórás is, melyre Babai et al. (2014) gyimesi 

kaszálórétek kapcsán figyeltek fel. A fáslegelők gyepszintje esetében szénamurha szórására 

vonatkozó adatot egyelőre nem ismerünk. De más, a legelő fűhozamának gyarapítását szolgáló 

kezelési módokat alkalmaznak a fáslegelők esetében a hagyományosan legeltető pásztorok és 

gazdálkodók is, például az elmohásodó részek fogasolása. A fogasolás ökológiai hatásairól keveset 

tudunk. Legtöbb esetben károsnak véljük, túlzott elmohásodás esetén viszont hasznos is lehet. 
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A legelő javítása érdekében a gyepszint égetését ritkán, de még végzik alacsony, perzselésszerű 

tűzzel, annak ellenére, hogy a tűzgyújtás valamilyen formában mindig a tiltott tevékenységek közé 

tartozott. „Fel is égették tavasszal a legelőt. Sokkal szelídebb volt, ha az avar elégett, csak azóta 

nem engedik.” (1970-es évek környékén, Németh Antal, Olaszfalu, 2008). „Hát azelőtt (1950-es 

évek előtt, pontos időpont nem áll rendelkezésre), mikor már száraz idő volt tavasszal, kihajtás 

előtt. Megnézték a széljárást, és úgy gyújtották be, meg vigyáztak, hogy egyéb tüzet ne okozzanak. 

Akkor felfrissült minden, azok jobb legelők voltak. Minden új lett. Ha minden évben nem is, de 

voltak ilyenek.” (Bende István, Dörgicse, 2011). „Fel is égették tavasszal a legelőt. Sokkal szelídebb 

volt, ha az avar elégett, csak azóta nem engedik. A legelőt se, de a cserjéket se, amiket kézzel 

vágattam ki, pótkocsira raktuk, úgy hordtam el egy szántóterületre, ahol el lehet égetni. 

Magánterületen, 90-es években még Vámosatyában volt olyan juhász, aki leégette tavasszal. Az az 

avar leég, nem eszi meg az állat, rakodik egymásra. Nem hagyja a füvet se, ami jönne kifele, 

ritkábban jön.” (G. L., Gelénes, 2012) /„Á, nem lehet tüzelni. Naturás területen egyből fejbe 

lőnének, ha tüzelnék. Néha egy botot meg szoktunk pirítani, annyit tüzelünk, de nem szoktunk 

tüzelni.” (Konkoly József, Sáska, 2013). 

A magyarországi gyepek finom léptékű égetésének természetvédelmi hatásáról még 

megoszlanak a vélemények (Deák et al. 2012). Például a Balfi-dombokon, elavarosodott 

gyepterületeken végeznek természetvédelmi célú égetést a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

munkatársai a területen élő leánykökörcsin-állományok hosszú távú megőrzésének céljából 

(Ambrus András szóbeli közlése, 2017). 

 A legeltetés rendje 

A legeltetés napirendje alapvetően a legeltetést közvetlenül végző pásztortól függ, aki a legelő 

állat igényeit figyelembe véve igazodik az időjáráshoz, a legeltetésre rendelkezésre álló terület 

viszonyaihoz és saját maga lehetőségeihez. „Nyáron például reggel jövök, 6 óra, fél 6. Akkor 

szoktam jönni. Először a bárányválasztás, utána kiengedem. Legeltettem. 9-fél 10 felé itatás, majd 

deleltetés, mert a pőcsik összehajtja. 5 óráig déleltettem, este fél 9-ig legeltettem.” (Bittner Imre, 

Vámosatya, 2012). Az éves legeltetési rendet nagymértékben befolyásolja a terület tulajdonosa és 

az éppen aktuális jogszabályi környezetben megfogalmazott előírások. Vannak olyanok, akik az 

állat jóltartása végett kockázatot is bevállalnak, és tiltott területen legeltetnek, például erdőben. 

Mindezeknek az is a tanulsága, hogy egy-egy terület növényzetének a vizsgálata során a tiltott 

tevékenységek végzését sem lehet teljes mértékében kizárni (például a Peszéri-erdő esetében 

kiderült, hogy még az 1980-as években is legeltettek benne sertéseket és juhokat).  
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Magyarországon a legelőkön való legeltetés Szent György-nap után, április végén-májusban 

indul meg az időjárástól függően (a juhokkal akár egy hónappal korábban). A legelőkön folyó 

legeltetést a nyár végi hónapoktól kezdődően egészen tavaszig a lekaszált rétekre, learatott 

szántóföldekre és az erdőbe való hajtással egészítették ki. „Hát, mire a makkozás megindult, a 

gulyások ki szoktak menni a kaszálórétekre legeltetni. Akkora már sarjúszéna is bekerült a laposabb 

kaszálórétekről és, ott 3 hét alatt megnőtt újra a fű, hogy a marha is jó lakott. A tölgyes legelőből 

addigra kikopott már a fű, és mentek, a kaszálóréteket legeltették. Onnét teleltek be.” (1950-1980-

as évek közötti időszakra vonatkozóan, Molnár József, Nagyesztergár, 2011). A fáslegelőn a 

legeltetés tájtól, éghajlattól és állatfajtól függően október, esetleg november végéig (Szent Mihály- 

és Szent András-nap) tartott. Jellemző volt, hogy az első nagyobb dérig vagy hóig kihajtottak. A 

fáslegelőkön szarvasmarha, sertés, juh, ló, kecske és bivaly, elvétve szamár legeltetése is folyt. A 

sertéseket és a marhákat a legelő különböző részein legeltették. Ma már többnyire juhot és marhát 

legeltetnek, egy-egy helyen előfordul a kecske és ló legeltetése. Bivallyal egyre több helyen lehet 

találkozni. A sertések külterjes, terelő legeltetése megszűnt.  

A hagyományosan legeltető juhászok a nyájban mindig tartanak néhány kecskét, illetve szamarat 

is. Mindkét faj előszeretettel csipkedi a szúrósabb növényeket (Cirsium spp., Carduus spp.), a 

kecske pedig kifejezetten szereti visszarágni a tövises bokrokat, ezzel is hozzájárulva a 

legelőtakarításhoz. 

Pásztorok, legeltető állattartók és a legelő állatok megbecsültségének hiánya 

A fáslegelők fenntartásának a legelő jószág jelenléte mellett a legeltetést végző személy a 

legmeghatározóbb feltétele. Az átalakult társadalmi, gazdasági és oktatási rendszer miatt, de a 

túlzott bürokráciát igénylő modern agrárium okán is, a legeltetést végző pásztorok szaktudásának 

átadása a fiatalabb nemzedék számára lényegében megszűnt. A jelen gazdálkodási környezet olyan 

nagy bürokratikus terheket ró a gazdálkodóra, mellyel azok számára is elveszi az időt az 

idősebbektől való tanulástól és a pásztoroló legeltetéstől, akik szakértelemmel végeznék a 

legeltetést. „Nem ér rá a fiam a birkák közé állni. Most is Veszprémbe’ kell a papírokat intéznie.” 

(Bende István, Dörgicse, 2012). 

A jövendő pásztorokat kinevelő és kitanító bojtárrendszer is lényegében megszűnt, a legeltetést 

többnyire kényszermegoldásként, olyan emberekre kell bízni, akik nem rendelkeznek megfelelő 

szaktudással, illetve a jószágok iránti elkötelezettséggel sem. 

Az egykori pásztorközösség szinte teljesen felbomlott, és ez nagyban megnehezíti a legeltető 

pásztorok mindennapi munkáját is. „Nem lehetünk pásztorok. Abba az időben, ha összejöttünk egy-

két pásztorember kint a legelőn, cseréltünk. Csengőt, kolompot, botot, kutyát. Már nincsen senkinek 
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sem.” (Konkoly József, Sáska, 2015). A legnagyobb kihívást a mai kor embere számára a 

gazdálkodók elmondása alapján maga a pásztorkodással járó életmód jelenti. „ Itt nincs vasárnapod. 

Itt nincs ünnepnap, itt nincs semmi. Nem hiába a nagy üzemek legtöbbje csak növénytermesztéssel 

foglalkozik, nem foglalkozik állattenyésztéssel. Nincs ember, nincs emberanyag. Az állattenyésztést 

nem lehet gépesíteni igazán. Még a fejőtehenészetet talán úgy, ahogy. A nagyüzemi tartás az 

munkahely, nem szereti az állatot az az ember. Az bemegy, mert meg kell etetni 6-ra. Jól, rosszul, 

szarul, nem érdekli, viszonlátást. De ide figyeljen, hölgyem, én minden galambomat ismerem 

személy szerint. Minden juhot ismerek. Én még élvezem, csak már nincs egészségem és erőm. Én 

élvezem, én szeretem. Szeretni kell, benne kell élni.” (Borbély Demeter, Kétegyháza, 2015). 

Napjainkban, sok esetben hiányos szakértelemmel bíró emberek állnak a jószágok mellett a 

legelőn, vagy egyszerűen villanykarámot alkalmaznak. A tudatos és odafigyelő legeltetés hiánya 

számos problémát és jelentős anyagi kárt okozhat az állatállományban, a termelésben, a legelő 

állapotában és természeti értékeiben egyaránt. Miközben a legelő- és jószágtulajdonosok, köztük a 

nemzeti parkok is, egyre gyakrabban ütköznek azon problémába, hogy nem találnak megfelelő 

tudású és elkötelezettségű embert a jószágok mellé, addig a pásztorok anyagi és erkölcsi 

megbecsültségének hiánya nem ritkán az elkötelezett és nagy szaktudással bíró pásztorokat is 

pályaelhagyásra ösztönzi. Mindehhez pedig az is hozzájárul, hogy az utóbbi években társadalmi 

szinten sincsenek megbecsülve a pásztorkodást végzők, illetve maga a külterjes állattartás sem. 

„Még van egy nagyon nagy gondunk, hogy a faluba nem viselik el, hogy áthajtsuk az állatokat, hogy 

szaros lesz az út, és ki fogja összeseperni. Nagyon sok szar lenne, az első eső elmosná. Ezért nem 

tudunk legeltetni, mert az országúton át kell hajtani. Tehát kiesik és tehát kaszáló lesz belőle, és 

rossz, ezért lucernás lesz belőle. Pedig a legegyszerűbb az lenne, hogy legelő legyen. Van bőven 

területünk. De ha lenne egy olyan juhász, akivel át tudnánk hajtani, nem tudunk eljutni a saját 

területeinkre, mindenki lekerítette a saját legelőjét. Ezért most kaszálóként funkciónál.” (Avar 

Ákos, Alsópetény, 2015). 

Mindezt erősíti a gazdasági környezet is, az, hogy a hazánkban legeltetett jószágokat elsősorban 

külföldre értékesítik. A juhállomány egyik legnagyobb piacát jelentő olasz vásárlók kifejezetten 

nem szeretik, ha a báránynak „legelőíze” van, ezért a juhászok kénytelenek őket a hodályban 

tartani, mely további költségeket jelent. „Az olasz az nem viszi el a bárányt, amelyik kijárt. Mert a 

táposnak is másnak az íze, mint a legelősnek. A táposnak zsírosabb a húsa. A legelős inasabb. 

Olyan tejes vagy vizes íze van a táposnak. A szőrén meg lehet állapítani. Tiszta kosz (a legelős). 

Izmosabbak a legelős bárányok.” (Bittner Imre, Vámosatya, 2014). / „Ha átalakulna a piac. Nem is 

értem, hogy ez miért tartja magát, mikor az összes többi állatnál az van, hogy legyen tanyasi meg 
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bio, meg kapirgáló. Ennél meg az olasz ragaszkodik. Én úgy gondolom, hogy ennek már legalább 

10 éve, hogy változik, hogy egészséges, meg ne a gén, meg ne a tápos és ez így marad. Ez így 

marad, és nem változik, nem látjuk, hogy változna, pedig minden ez ellen hat. Semmi. A felvásárló is 

azt mondta, hogy próbálkoztak törökkel, arabokkal és nem sikerült. Egyelőre a piac diktál.” 

(Bognár Edina, Kapolcs, 2015). 

 

5.4.2 A természetvédelmi szakemberek tudása és véleménye a fáslegelőkkel és használatukkal 

kapcsolatban  

 Mint azt a korábbi fejezetekben már hangsúlyoztuk, a fáslegelők fenntartása kapcsán számos 

természetvédő kerül kapcsolatba pásztorokkal, a pásztorok tudásával, legeltetési technikáikkal. Az 

elmúlt években a természetvédelmi szakemberek a fáslegelők védelme kapcsán a hagyományos 

tájhasználati módok koncepcionális és gyakorlati fontosságát is felismerték. Az alábbiakban 

kimondottan a természetvédők tudását és gyakorlataikat vettük górcső alá, méghozzá a 

hagyományos ökológiai tudás és a hagyományos tájhasználat szemszögéből, bár bemutatunk 

néhány idézetet a nem-hagyományos ökológiai ismeretek kapcsán is. 

 

  

  
14. ábra A természetvédelmi irodai szakemberek (irodai), a természetvédelmi őrök (tv. őr) és a 

hagyományosan legeltető pásztorok (pásztor) fáslegelőkre vonatkozó hagyományos ökológiai tudás 

mértékének összehasonlítása a hagyományos ökológiai tudás négy alapeleme alapján (K: Általános tudás; P: 

Gyakorlati tudás, B: Világkép, L: Tanulási módok) 
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A pásztorok, a természetvédelmi őrök és az irodai természetvédelmi szakemberek fáslegelőkkel 

kapcsolatos hagyományos ökológiai tudását összevetve megállapítható, hogy az őrök az irodai 

munkatársak és a pásztorok között helyezkednek le mind a négy vizsgált szempontból (14. ábra, 4. 

melléklet). Az őrök ezáltal egyfajta hidat képeznek a két másik érdekcsoport között, illetve a 

hagyományos ökológiai tudás fenntartásában is ezerepet játszanak. 

Az alábbiakban a strukturált és a félig-strukturált interjúk főbb eredményeit összefoglalva 

mutatom be a természetvédelmi szakemberek (őrök és irodai munkatársak) fáslegelőkre vonatkozó 

ismereteit kiemelve a fáslegelők értékeivel és a kezelésekkel kapcsolatos témaköröket. 

 

A fáslegelők értékei és élővilága 

A természetvédelmi szakemberek a fáslegelők főbb értékeként a tájképi szépséget (irodai 

természetvédelmi szakemberek 52 %-a, őrök 40 %-a) és a tájhasználat megőrzésében betöltött 

szerepét (irodaiak 42 %-a, őrök 55%-a) emelték ki. „Tájesztétikailag valahol a legelső helyre 

sorolom, lehet, hogy biodiverzitásnál is fontosabb, hogy tájképi szempontból nagyon védendő 

együttesek. Valamiért az embernek különösen jó érzése támad egy egészséges fáslegelőt megnézni, 

besétálni. Annyira ideális kombináció az ember számára is, tudunk benne sétálni, nem kell törjük a 

gazt és a dzsindzsát. Viszont ott vannak az öreg fák, a bokorcsoportok, gyönyörű szabadállású 

tölgyek. Van egy szemet gyönyörködtető vonzata, ami nagyon fontos.” (Klein Ákos, Orosztony, 

2012). Ez a fajta gondolkodás nagy mértékben eltér a közvetlenül gazdálkodásból élő pásztorokétól 

és a gazdálkodóktól, akik szinte kizárólag a legelő füvét, állateltartóképességét és a megélhetésben 

betöltött szerepét említették meg. A természetvédelmi szakembereknek ez a fajta értékrendje 

nagyon sokáig befolyásolta a fáslegelők természetvédelmi kezelésére vonatkozó elképzeléseket és 

tevékenységeket. Például a Csokonyavisontai Fás legelő Természetvédelmi Területet 1977-ben 

hozták létre azzal a céllal, hogy megőrizzék a fáslegelő jellegét. Ennek ellenére a természetvédelem 

számára a terület legeltetéssel történő kezelésének fontossága csak a 2000-es évekre vált 

egyértelművé (Csokonyavisonta 2008). Részben ennek a késői felismerésnek a következménye, 

hogy a területen elindultak a beerdősülési folyamatok, és mára az eredetileg 424 ha-os fáslegelőnek 

körülbelül 10%-a tartozik gyep művelési ágba, a többi részét pedig erdő művelési ágba sorolták át. 

További kiemelt értéke a fáslegelőknek a kultúrtáj jellege és a mozaikos, átmeneti jellegéből is 

fakadó magas biodiverzitás. „Pont ez, az átmeneti zónára jellemző nagy fajgazdaság fenntartása, 

amit se a gyepben, se az erdőben nem találsz meg önmagában. Ha nagyon szélsőségesen 

gondolkodunk, abba gondoljunk bele, hogy egy tölgyfán él csak 300 lepkefaj. Micsoda fajgazdaság, 

sokkal diverzebbek ezek a területek. Mondjuk egy adott területegységen, ha összehasonlítom egy 
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fátlan gyeppel, egy fátlan legelővel, ahol van hektáronként 10 hagyásfa. Biztos vagyok benne, hogy 

a diverzitása sokkal nagyobb, mint egy száraz gyepnek. Természetvédelmi szempontból szerintem ez 

a legfőbb értéke. Fajokat nem is szerencsés kiemelni, mert annyi van, hogy nem igaz.” (Mészáros 

András, Pécsely, 2012). A fáslegelők mozaikossága a legeltetésnek és a legelőgazdálkodásnak 

köszönhetően stabil, de egyben dinamikus is. A mozaikosság növeli a biodiverzitást és a terület 

legeltetés szempontjából fontos eltartóképességét, valamint a hozamstabilitását, ezenkívül 

hozzájárul az extrém időjárás hatásainak csökkentéséhez. „A jó legelő számomra a változatos 

élőhelyet jelenti, ami nemcsak a legelőállat szempontjából változatos és megfelelő, hanem a vadon 

élő állatok számára is a megfelelő élőhelyet biztosítja. Fás, bokros, megfelelően tagolt, bokros, 

esetleg bozótos részek. Kifejezetten nem kell, hogy szabályos legyen, sőt szabálytalan legyen. Minél 

változatosabb, annál jobb.” (Nagy Tibor, Hárskút, 2014). 

A biodiverzitás szempontjából kiemelten fontos, hogy olyan növény- és állatfajok számára 

nyújtanak élőhelyeket, melyek országosan vagy táji léptékben ritkának számítanak. A lágyszárú 

fajok közül olyan fajokat emeltek ki a természetvédelmi szakemberek, mint például az őszi 

füzértekercs (Spiranthes spiralis), a kökörcsinek (Pulsatilla spp.) vagy a tavaszi hérics (Adonis 

vernalis). A somogyfajszi fáslegelő gazdálkodója a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. 

nigricans) állománynövekedéséről számolt be, melyet egyértelműen a terület legeltetéssel való 

használatához kötött. A mecseki fáslegelőkre jellemző védett növényfajok előfordulása kapcsán az 

alábbiakat figyelték meg: „Például a bánati bazsarózsa (Paeonia officinalis subsp. banatica), 

majomkosbor (Orchis simia), a vitézvirágon (Anacamptis pyramidalis) keresztül a pusztai 

árvalányhaj (Stipa pennata), hangyabogáncs (Jurinea mollis), van egy csomó növény. Ezek a 

növények elsősorban odaköthetők, főleg a bánati bazsarózsa, aminek van egy kis árnyékigénye, 

ezeket a félárnyékos helyeket kedveli. Ez is mérgező, nem eszi meg az állat, a konkurenciát leeszi 

mellőle az állat, ezért ezeknek jók.” (Kulcsár Péter, Pécs 2011). 

A fáslegelők állatvilága kapcsán elsősorban a madárfajokat emelték ki a megkérdezett 

természetvédelmi szakemberek. Elsősorban rövidfüvű legelt gyepen vadászó, bokrokban, odúban 

vagy nagy fákon költő fajokat soroltak fel, mint például a búbos banka (Upupa epops), a szalakóta 

(Coracias garrulus) (az 1980-as évek előtt), a fehér gólya (Ciconia ciconia), a fekete gólya 

(Ciconia nigra), a karvaly poszáta (Curruca nisoria), a barátposzáta (Sylvia atricapilla), az erdei 

pacsirta (Lullula arborea), a lappantyú (Caprimulgus europaeus), a cigány csaláncsúcs (Saxicola 

rubicola), a rozsdáscsuk (Saxicola rubetra), a seregély (Sturnus vulgaris) és a vörös vércse (Falco 

tinnunculus). (Sajnos a védett fajok kapcsán nincsenek a különböző érdekcsoportok közötti 

számszerű összehasonlításra alkalmas adataink.) 
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Elsősorban a legelő fái nyújtotta speciális élőhelyeknek, odvaknak, korhadó fáknak köszönhető 

számos ritka rovarfaj előfordulása, mint például a szarvasbogár (Lucanus cervus), a cincérek 

(Cerambycidae), a remetebogár (Osmoderma eremita). A nyílt, mozaikos élőhelyi jelleg és a trágya 

jelenléte is hozzájárul a fáslegelők rovarvilágának gazdagságához. A fák odvai denevéreknek, 

hüllőknek és emlősfajok számára is búvóhelyet jelentenek. A hullámtéri legelők kapcsán merült fel, 

hogy az elárasztott füzek gyökerei potenciális ívóhelyként is szolgálhatnak pl. a süllőnek (Sander 

lucioperca). „Nagy szerepük van a fáslegelőknek, mert egyre kevesebb az idős, öreg erdő. Van ott 

holt faanyag, de nem olyan méretű, vagy nem olyan kitettségű, ami kellene egy rovarfajnak. Ezeken 

a nagy famatuzsálemeken megtalálja azokat az élőhelytípusokat, amit manapság csak az erdő 

különböző kezelésű részeiben talál meg a rovar. Nagyon közel vannak a mikroélőhelyek, egy 

hatalmas molyhos tölgyön például.” (Mészáros András, Pécsely, 2011). / Emlősöknek alkalmi 

búvóhely, amik kint táplálkoznak, vadmacska (Felis silvestris) vackot találtunk ilyen magányos 

fákban, nem szaporodó vackot, hanem alkalmi, nappali pihenőhelyet.” (Deme Tamás, Mohács, 

2012). 

Itt említendő meg, hogy ugyan a természetvédelmi őrök és irodai dolgozók is ismerik és számon 

tartják a helyi fáslegelők élővilágát, de a helyi népi fajmegnevezéseket, mely a hagyományos 

ökológiai tudás közvetlen ismeretére utalna, többnyire csak a gombafajok esetében ismertek 

(pásztor 60%, tv. őr 20%-a, irodai 6%). 

A legelőn álló fákról 

A fáslegelő fáinak sokrétű szerepe közül a természetvédők leginkább az árnyékadó, a diverzitást 

és az esztétikát növelő, illetve a speciális mikroklímát adó hatásukat, illetve kiegészítő 

takarmányként szolgáló makk- és gyümölcstermésüket említették. Az utóbbiakat a pásztorok 100 

%-a, az őrök 45%-a és az irodaiak 24%-a tartotta fontosnak. „A nyári melegben delelőhelyek. A 

legnagyobb probléma ezekkel az új fajtákkal, a disznókkal is az volt, hogy hőgutát kaptak. 

Mindenképp fontos az, hogy legyen árnyékos fa, ami alá befekszenek. ... Fák alatt aszályosabb 

időszakban egy kicsit jobb füvet talál. A másik fontos, hogy aszályosabb időben legyenek ezek a kis 

völgyek, kis mocsarak, hogy bele tudjon menni az állat, azt tudja legelni. Marhát nem láttam 

megenni a makkot, de a birka két pofára tömi a tölgymakkot! Az egy olyan tápanyag. Meg a 

hajtásait ugyanúgy leeszi, és a marhák igénylik azt, hogy hozzá tudjanak dörzsölködni, amikor a 

kullancs és egyéb élősködő beindulnak.” (Horváth Zoltán, Drávaszentes, 2011). 

A természetvédők is kiemelték, hogy a legelőn álló fák alatt a gyep hamarabb zöldell tavasszal, 

és később ég ki a nagy melegekben. Ugyan a fajösszetételében nincsen lényegi eltérés a nyílt 

gyephez képest, esetleg a gyomfajok szaporodhatnak fel a kifekvés és a delelés során egy helyen 
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koncentrálódó nagy mennyiségű trágya hatására. „Ott van egy delelő állatcsoport, ott trágyázik, 

nem a fáknak van hatása, hanem mégis, árnyék alatt van az állat. Sok-sok szempontot kell 

figyelembe venni. Ha eső van, ott szárazabb a talaj. A szelet is meg tudják fogni. A defláció és a 

talaj kiszáradása ellen hatásosabb, ha sövényformák is vannak, amelyeknek ilyen sávjellege van, 

megtöri a szelet. Amúgy meg, erózió szempontjából nagy jelentősége nincs. A gyep is elég jól fogja 

a talajt.” (Mészáros András, Pécsely, 2011). 

Ezek a megfigyelések összecsengenek a legelők fásítása kapcsán fentebb írottakkal, illetve a 

pásztorok azon véleményével is, hogy a fás-erdős legeltetési rendszerek szervesen illeszkednek a táj 

működésébe. 

A vadgyümölcsök és a makktermő fák jelentőségéről 

A természetvédők számára is általában ismert, elismert, hogy a legelő jószágok a 

vadgyümölcsöket és makkot is különösen szeretik, és fontos részét képezik a fáslegelők nyújtotta 

takarmányozási módoknak (pásztor 76%, tv.őr 55%, irodai 44%). A makk takarmányforrásként 

való elismertsége a külterjes legeltetésben ismét növekszik Magyarországon is. A fáslegelők 

makktermő fái ezen kívül forrásként szolgálnak a jelenleg is fontos bevétellel járó erdészeti 

makkgyűjtésnek is, mivel a terebélyesen álló fák nagyobb termést adnak, mint a szálerdők fái: 

„Komoly hasznosítási mód még időnként a makkgyűjtés ezeken a területeken, ezeken a 

legelőerdőkön. Az öreg nagy hagyástölgyek még egészen sok makkot tudnak teremni, amikor nagy 

makktermések vannak és felvásárlások. Elég sokszor megszállják a népek, és verik a fát. A 

makkgyűjtés időnként egy népi mozgalom szinte.” (Fenyősi László, Drávaszentes, 2012). 

A természetvédők megemlítették, hogy a fáslegelők vadgyümölcseit (vadkörte, vadalma, 

madárcseresznye, barkócaberkenye) az utóbbi években újból elkezdték felfedezni, mint 

gasztronómia különlegességet. Egyre többen gyűjtik, fogyasztják vagy feldolgozzák különböző 

módokon lekvárnak, ecetnek, pálinkának. Például a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

területén, a Beregben volt arra kezdeményezés, hogy nemzeti parki termékként a nemzeti park 

fáslegelőin, illetve a kapcsolodó cserjés területeken gyűjtött vadgyümölcsökből készült terméket 

(vadkörte pálinka, ecet, gyógyteák) állítsanak elő. 

A vadgyümölcs és a makktermőfáknak tudatos és újraéledő preferenciájának köszönhető, hogy 

az elmúlt években zajló restaurációs munkák során fiatal vadkörtés és tölgyes fáslegelőket 

alakítottak ki nemzeti parki kezelésben lévő területeken is. Például Cserépfalu-Perpácon, a 

Gyöngyösolymosi fáslegelőn vagy a Gelénesi-fáslegelőn. 
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Terebélyes, óriás és „ősfák” 

A természetvédők egybehangzó véleménye, hogy a fáslegelők kiemelt értékei közé tartoznak a 

terebélyesre megnövő óriásfák, melyek jellemzően több száz éves kort is elérhetnek. Ezek a fák 

mindig is kiemelt kulturális értékkel bírtak, melyet természetvédelmi értékük még jobban 

megerősít. „Enélkül nem lenne teljes. Jó érzés ilyen fákat látni és megtapasztalni, máshol sehol 

nincsen. Visontán óriási fák vannak. Hatalmasak! Meghökkentő méretek!” (Horváth Zoltán, 

Drávaszentes, 2012).  

A gazdag élővilágon kívül, ami ezekhez a lényegében lábon álló korhadó fákhoz kötődik, 

génmegőrző szerepük is jelentős. Jelenleg azonban a fák kivágásához képest nagyobb problémát 

jelent a felhagyás következtében történő beerdősülés, ami egyrészt a nagy fák lombkoronájának 

szabad állásban való növekedését akadályozza, másrészt felgyorsul az idős fák elpusztulása, 

elszáradása, illetve a beerdősödés a terület üzemtervezett erdővé való átalakítását eredményezi. „Az 

öreg fáknak egészen addig, amíg a fiatal erdő nem záródik, mellette körülötte, addig volt esélyük, 

aztán, ahogy záródik az erdő, az öreg fák alsó ágai egyre kevésbé kapnak fényt, és azok szépen 

elszáradnak. Fekete gólya szempontjából ez is probléma, mert az öreg fákra rakja a fészkét, mindig 

a lombkorona szintje alá. És az történik az utóbbi évtizedekben, hogy látjuk, hogy az elszáradt ágak 

a gólyafészek súlyától szépen potyognak le, ha nem a tövébe rakja a fészket. Egyre kisebb 

lombfelülettel van kint a teteje, már belenőnek a fák az öregfáknak a lombkoronájába, és közvetlen 

a tövébe, és szép lassan eltűnnek az öreg fák. A kocsányos tölgy bírja, de a cserek nem bírják olyan 

sokáig.” (Horváth Zoltán, Drávaszentes, 2011). 

A természetvédelmi szakemberek gyakorlati viszonyulását alapvetően meghatározza az öreg, 

korhadó fáknak a természetvédelmi jelentősége. A pásztorok 84%-a az ilyen fákat, ahogy korhadni 

kezd, szinte rögtön eltávolítja (vagy eltávolítaná) a legelőről, míg a természetvédelmi őrök 85 %-a 

és az irodai természetvédelmi szakemberek 88 %-a alapvetően nem csinálna semmit, és csak akkor 

távolítja, illetve távolítaná el a legelőről, ha az az odalátogató turistákra veszélyt jelent. A Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság cserépfalui fáslegelője kezelése kapcsán egy egyszerűen kivitelezhető 

megoldással oldották meg a veszélyforrást jelentő korhadó fák kérdését. A legveszélyesebb ágakat 

levágták a fákról, de az adott fa töve körül hagyták, így a holt, korhadó faanyag a területen maradt. 

Cserjék, cserjésedés és beerdősülés 

A cserjésedés kérdése összetett, erre a természetvédők is felhívták a figyelmet. A cserjék 

egyrészt fontos mikroélőhelyet kínálnak állatoknak, növényeknek, másrészt a gazdálkodásban 

terméseikkel, ágaikkal, árnyékukkal válnak fontossá, illetve a legelő jövendő fáinak, az újulatnak a 

védelmében játszanak fontos szerepet. „Foltokban előfordul a cserje, olyan helyeken, amit 
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valamiért a jószág nem látogat szívesen, és ha már szúrós a cserje, akkor már nem is legeli le. Pont 

ezek a cserjefoltok, ahol a fák később elő tudnak jönni, meg tud újulni ez a fáslegelő.” (Hodóssy 

Attila, Szigetvár, 2011). A cserjék másrészt veszélyt is jelentenek a legelőkre, mivel a felhagyás 

esetén a cserjék elterjednek, és teljesen be tudják borítani a legeltetésre szolgáló gyepterületeket, 

illetve megszüntetik számos védett faj élőhelyét. „A molványi fáslegelőn a Szent László-tárnics 

(Gentiana cruciata). Csak ott is az a probléma, ezen spekulálok, hogy mit lehetne csinálni, mert föl 

van cserjésedve, foltokban még egy 1500 tövet megszámoltunk, ahogy beborítja majd a cserje, az el 

fog tűnni. Gondolkozunk, hogy mit lehetne csinálni vele, osztatlan közös tulajdonban van, magyarul 

semmit nem lehet vele kezdeni.” (Hodóssy Attila Szigetvár, 2011). / „Másodlagos szerep az, hogy 

azok a gyepvegetációt kedvelő védett növények eltűnőben vannak amiatt, hogy ezek a fáslegelők 

becserjésednek, beerdősülnek. Őszi füzértekercset (Spiranthes spiralis) már a korábbi élőhelyen 

sem találunk, pont azért, mert annyira erős a kökény, meg a galagonya jelenléte, hogy egyszerűen 

kiszorítja őket.” (Völgyi Sándor, Köveskál, 2012). 

A helyi megfigyelések szerint egy-egy terület teljes becserjésedése és a cserjeszint záródása, 

illetve a lombkorona záródásának növekedése kb. 10-20 év felhagyás után már megfigyelhető. A 

becserjésedés szúrós cserjefajokkal (vadrózsa, kökény, galagonya) és gyorsan terjedő fafajokkal (pl. 

gyertyán, vadkörte, kőrisfajok) indul meg, de gyakori az inváziós fajok megjelenése is (pl. 

aranyvesszőfajok, fehér akác, gyalogakác). A cserjés állományokban a tölgymagoncok is gyakran 

megjelennek. Az összezáródó cserjés alatt a gyepszint gyakran teljesen kipusztul, és nudum 

talajfelszín jön létre. A felhagyás utáni vegetációdinamikai folyamatokat az adott terület növényzete 

és termőhelyi viszonyai határozzák meg, de a szajkó és más magterjesztő állatok, illetve a 

vadállomány is befolyásolhatják.  

„Ha felhagyják a legeltetést, akkor a gyertyános, cseres fáslegelő 30 év alatt biztos visszaalakul. 

Amikor idejöttem dolgozni 91-ben, akkor 150 marha legelt itt fenn, akkor a turisták bepanaszolták, 

hogy belepiszkítanak a marhák a patakba, ott ittak, micsoda disznóság. Az ÁNTSZ felszólította a 

gazdálkodót. Itt hagyták, gyakorlatilag 95-től, azokon a részeken 3-4 m-es gyertyán vagy 

áthatolhatatlan galagonya, vadrózsa van. Megfigyeltem, hogy a kökény-galagonya védelmében 

nagyon sok tölgy van benne. 95-től 2004-ig szinte összefüggő lett a cserjeszint, ezek gyepek voltak, 

kisebb-nagyobb foltokkal.” (Z. Károly, Bakonybél, 2011). 

Több természetvédő is felhívta a figyelmet arra, hogy a területek beerdősülése erdő művelési 

ágba való átsorolással jár, melynek következtében jogi értelemben megszűnik az egykori fáslegelő 

újbóli legeltetésének esélye, azaz fáslegelőként való fenntartása. Másik oldalról nézve ugyanakkor a 

fáslegelők felhagyásával kialakult erdőállományoknak a kezelése nem egyértelmű, mivel 
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természetes erdődinamikai folyamatok következtében kialakult, változatos kor- és fafajösszetételű, 

nem ritkán nagy mennyiségű holtfával jellemezhető erdőkről van szó, azaz önmaguknak is 

értékesek: „Egyébként nagyon szép, egészen természetes erdők alakulnak ki. Korelosztásuk jobb, 

mint egy átlag gazdasági erdőben. Ott minden egykorú, itt legalább van egy nagyon idős korosztály. 

Van egy folyamatosan felnövő korosztály, ami folyamatosan szét van húzva. Ha felhagytam 2008-

ban egy fáslegelőt akkor 0-40 év között van minden fa, és utána van a 160 éves, de legalább az is 

van.” (Nagy Lajos, Tihany, 2011). 

Cserjeirtás 

A természetvédők dilemmába kerültek, hiszen a fáslegelők megőrzése szempontjából a 

cserjeszint „ideális” mértékének a meghatározása nagy kihívás, mivel mind túlzott mértékű 

terjedésükkel, mind hiányukkal veszélyeztetik a fáslegelők hosszú távú megőrzését. A cserjeirtás 

végzésére a pásztorokat és a természetvédőket eltérő okok ösztönzik: a természetvédelmi 

szakembereket a fáslegelők élőhelyként való fenntartása (őr 50%, irodai 78%), míg a pásztorokat 

maga a legelő fenntartása (58%), illetve a támogatásokra vonatkozó előírások (42%) betartása. A 

természetvédelmi őrök kiemelik, hogy a cserjeirtást, illetve a rendszeres legelőgondozási 

munkálatokat nem lehet kiváltani legeltetéssel, illetve fordítva se működik, vagyis a cserjeirtás és 

kaszálás önmagában nem célravezető a fáslegelők megőrzése és fenntartása szempontjából: „Igen, 

nálunk szükséges, mert nálunk válogatnak, mert amit jobban szeret, azt eszi meg, amit nem szeret 

annyira, vagy ami tüskés, ami esetleg keserű vagy kétszikű vagy tájidegen, mint a selyemkóró, 

keserű tejnedves, azt nem eszi meg. Az állatok is szelektíven táplálkoznak a gyepterületen, 

megváltoztatják a terület flóráját.” (Deme Tamás, Mohács, 2011). 

A fáslegelők megújítása fák telepítésével és meghagyásával 

Az elmúlt évek agrár-támogatási rendszerében lehetőség nyílt fatelepítésre fáslegelő létrehozása 

céljából, de a fák telepítése egyelőre zömmel ettől a támogatástól függetlenül, természetvédelmi 

célból, illetve saját gazdálkodói finnanszírozásból történik. 

A csemeték kiválasztása szinte mindig tudatosan történik, és számos szubjektív elemet tartalmaz, 

A pásztorok 76%-a, de a természetvédelmi őrök 40%-a estében is a fafaj kiválasztása után, az adott 

csemete szép formája, sudarassága volt a meghatározó a döntésben. 

 A fiatal csemetéket hagyományos módon, a cserjéket imitálóan szúrós ágakkal veszik körbe, 

vagy egyszerűen meghagyják körülötte a bokrokat, amíg ki nem nő a jószág szája alól. Emellett 

jellemzőek más csemetevédelmi módok is, mint például a vadvédelmi háló, a karám, a szögesdrót 

vagy a ketrec. A faültetési tapasztalattal bíró pásztorok és őrök számára is egyértelmű volt a 
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csemeték védelmének fontossága. Az irodaiak 82%-a nem végzett sose ilyen tevékenységet, és 

64%-uk nem gondolta fontosnak a csemetevédelmet, vagy nem is ismert rá gyakorlati megoldást.  

Az alábbi két idézet szépen rámutatnak az egykori hagyományos gyakorlat és hagyományos 

ökológiai tudás, illetve a saját jelenkori természetvédelmi tapasztalat kombinálásának lehetőségére 

és fontosságára: „Régen ezeket úgy kezelték, hogy legeltették, és ha valahol volt egy folt, ott 

meghagytak egy facsemetét, nem mondom, hogy ültették, de ott kiválasztottak egy tölgycsemetét, és 

letakarták szúrós gallyakkal, hogy az állat ne legelje le. Ha nem ezt csinálták volna, akkor nem ez 

lenne, akkor egyszer csak az öreg fák kidőlnek, a fiatalok meg nem tudnak feljönni a legelés miatt. 

Ha hosszú távon gondolkodunk, pótlásról is valamilyen módon gondoskodom. Általában ez 

fönntartja. Most nem ebben a helyzetben vagyunk, ezeken a területeken cserjeirtással kell kezdeni 

többnyire.” (Nagy Lajos, Tihany, 2011). / „Ami elég nagy, azt nem nagyon kell védeni. Ami ilyen 

frissen ültetett, az ilyen műanyag favédővel van, azt kötöző dróttal szoktam megerősíteni. 

Háromnegyede megmarad. Először próbáltam, hogy körbekaróztam, és drótoztam. Annak az volt a 

hátránya, hogy a karókra fel tudott állni a juh. Jobban elérte. Lehet egy-két tüskés ágat rá kéne 

kötni, az lenne a legjobb. Valószínűnek tartom, mert akkor azt békén hagyják. Az a baj, hogy a 

hálón föl tud mászkálni, mert az orrával biztos nem piszkolja. Csináltunk olyanokat, hogy magányos 

fákat hagytunk vissza, csináltunk olyat, hogy a fa köré nőtt újulattal hagytuk meg. Ilyen is van, 

olyan is van. Igyekeztünk azt megvalósítani, hogy ahol olyan fafaj nőtt, ami nem tövises-tüskés, 

annak a védelmét úgy próbáltuk megvalósítani, hogy a tüskés bokorral együtt, amivel megnőtt, 

azzal együtt hagytuk meg. Igen, mert ahol nem így volt, ott nagyon jól fölrágják az állatok a fa 

kérgét. Tudok olyat mutatni. Vannak olyan vadcseresznyefák, amik a bokorral együtt maradtak meg, 

galagonyával, vadkörtével, azok érintetlenek.” (Nagy Tibor, Hárskút, 2012). 

A fáslegelők legeltetése  

A természetvédelmi őrök a kihajtás és behajtás időpontja meghatározásában a hagyomány és a 

természetvédelmi jogszabály mellett kiemelték az időjárás és a jószág szerepét is (50%). A 

villanykarám alkalmazásához képest a pásztorral való legeltetést jobbnak tartották, és igyekeztek is 

ezt elősegíteni. Ezt is tükrözi azt, hogy a természetvédelmi szakemberek számára is egyre inkább 

fontos a biomassza optimális kihasználása, mely a pásztorral történő legeltetés esetén tud igazán 

megvalósulni. Lényegében ez jelenti a legelő és a gyep természeti értékeinek hosszú távú 

megmaradásának is az egyik alapját.  

Fontos megjegyezni, hogy a legeltetés során mindig vannak olyan frekventáltabb, gyakran 

használt, járatott vagy fektetett részek, melyeket túllegeltetettnek lehet nevezni, de ezek a kopárabb, 

gyomosabb foltok bizonyos mértékig természetes részét képezik a legeltetésnek: „Úgy nincs 
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állattartó telep és úgy nincs állattartás, hogy a gyepek egy része ne legyen agyontaposva. Nem tud 

nekem mutatni olyat, ahol ne lenne olyan kár, ami taposásból meg túllegeltetésből eredő kár. 

Normálisan ezt kis területre kell szorítani.” (Horváth Zoltán, Drávaszentes, 2011). 

Szakaszoló legeltetést a túllegeltetés megakadályozása érdekében, illetve védett állat- és 

növényfajok érdekében végeznek. A természetvédők szerint a fáslegelők a külterjes, extenzív fajták 

tartására alkalmasabbak leginkább. Többen hangsúlyozták, hogy az állattenyésztés szempontjából 

az a fontos, hogy maga a jószág hízzon, tartalmasat egyen, ne legyen beteg („ne fosson”), sok utód 

legyen, ne vesszen el, a szabadállásról ne menjen el és ne lopják el. Országos szinten a fáslegelők 

többségén egyelőre természetvédelmi szempontból alacsony a legelő jószágok száma. 

A hagyományos tudás ismeretének szerepe a kezelések során 

A kérdőíves interjús vizsgálataink alapján a természetvédelmi szakemberek között azon őröknek 

volt magas a pásztoroktól tanult vagy maga megtapasztalta hagyományos ökológiai tudása, akiknek 

a pásztorokhoz hasonlóan gyermekkori élményeik voltak az állattartásra vonatkozóan, maguk is 

tartanak jelenleg legelő állatokat, illetve idősebb pásztorokat és gazdálkodókat is megkérdeznek a 

fáslegelőkkel kapcsolatos kezelésekre vonatkozóan és nem csak a közvetlen természetvédelmi 

kollégáikat. Összehasonlítva az irodai természetvédelmi szakemberek sose egyeztetnek kezeléssel 

kapcsolatos kérdésekről a pásztorokkal, sokszor nincs is lehetőségük rá. 

A kutatás során sokszor tapasztaltuk, hogy a pásztorok és a természetvédelmi őrök között élő 

személyes kapcsolat alakul ki. Ennek előnyei közé tartozik a másik érdekcsoporttal való párbeszéd 

és együttműködés, melyre a hatékony természetvédelmi tevékenységek végzéshez nagy szükség 

van. Példa az alábbi eset, melyről az egyik somogyi pásztor számolt be: „Zolival (helyi 

természetvédelmi őr) ’91 vagy ’92-ben ismerkedtem meg, amikor a háromfai határban legeltettem. 

Egyszer csak beállítottak hozzám. Akkor létezett ott még ürge (Spermophilus citellus), és ott 

beszélgettem vele. Akkor még nyírogattam, még nem volt brigádom, egyedül járogattam nyírni. 

Akkor vett a Duna-Dráva Nemzeti Park rackákat, huszon pár darabot nyírtam meg nekik. A fekete 

gólyáról (Ciconia nigra) nem tudtak, ami itt van, én szóltam a Sanyinak, sőt nem is én, hanem 

Csaba, az emberem, hogy ott a fekete gólya. A másik fekete gólya fészek, arról tudott, (arról viszont) 

én nem tudtam.” (Bödő Károly, Szulok – Fáni puszta, 2011).  

A hagyományos értékrenddel bíró pásztorral és gazdával való személyes kapcsolat a 

természetvédelmi kezelést végző természetvédelmi őr tudását és mentalitását is formálni tudja, ami 

a tapasztalataink szerint segíthet a hagyományos legeltető állattartás és a természetvédelmi kezelés 

tudatos és gyakorlati összekapcsolásában. 
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6. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

6.1 A FÁS-ERDŐS TERÜLETEK SZEREPE A KÜLTERJES LEGELTETÉSBEN 1940 ÉS 2014 KÖZÖTT 

A Kárpát-medence természetközeli növényzetének a mai napig meghatározó tényezője a fás-

erdős területek legeltetése, hasonlóan Európa egyes erdővel borított tájaihoz (Andrásfalvy 1997, 

Vera 2000, Rois-Díaz et al. 2006). Ezt igazolja a külterjes legeltetés élőhelyhasználatát vizsgáló 

kutatásunk. Adataink egy olyan gazdálkodási rendszernek a működését tárják fel részletesen, 

melyben a legeltetés az adott táj természetes növényzete és a mindenkori időjárás által nyújtotta 

lehetőségekhez igazodott. Ennek keretében a legelő jószággal szinte az egész határt hasznosították, 

és emiatt táji léptékben befolyásolták a vegetációdinamikai folyamatokat (Szabadfalvi 1984, Meuret 

& Provenza, 2014). Adataink szerint e gazdálkodási forma ugyan jelentősen visszaszorult, mégis 

nagy területeket érint a mai napig, különösen természetvédelmi területeinken és más, 

tájhasználatilag marginális tájunkban. 

 A külterjes állattartás csökkenésével ez a fajta legeltetési rendszer egész Európában jelentős 

mértékben visszaszorult az utóbbi 100-200 esztendőben (Hartel et al. 2015). A felhagyás folyamata 

az iparosodással indult, melynek hatásai elsőként a nyugat-európai országok tájhasználatában voltak 

érzékelhetők (Poschlod et al. 2005, Johann 2007). Így például Németország nagy részén már a 18. 

század közepére visszaszorult a külterjes tájhasználat és legeltetés, melynek háttérében Luick 

(2009) szerint a népesség növekedése és azzal összefüggően az agráriumban bekövetkező újítások 

álltak, mint például a burgonya és a lucerna takarmányként való megjelenése, de magának a szénára 

alapuló istállózó állattartásnak az elterjedése is. A marginálisabb régiókban, mint például az Alpok 

vagy az Ibériai-félsziget, a II. világháborút követően vált drasztikus mértékűvé a természetesebb 

növényzetre alapuló külterjes legeltetés visszaszorulása (Diáz et al. 1997, MacDonald 2000). A 

kelet- és kelet-közép-európai térségben pedig a kommunizmus évtizedeiben, majd az 1990-es 

években gyorsult fel a hagyományos tájhasználat felhagyása (Baumann et al. 2011, Biró et al. 2013, 

Hartel et al. 2013). 

Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi években egyértelműen megfigyelhető a külterjes állattartás 

egyféle fellendülése, melyet elsősorban a húshasznú szarvasmarhatartás kapcsán figyeltünk meg 

kutatásaink során. A növekedés hátterében az agrártámogatások, a természetvédelmi törekvések, 

illetve a gazdasági és társadalmi igények megváltozása áll (Roellig et al. 2016, Moreno et al. 2017). 

Ennek ellenére kijelenthető, hogy a hagyományos külterjes legeltetés hosszú távú fennmaradása 

továbbra is kérdéses a régiónkban (Mihók et al. 2017). Hasonló tapasztalható Európa más tájaiban 

is, mint például az Ibériai-félszigeten (dehesa, montado, transzhumáló legeltetés) (Oteros-Rozas et 

al. 2013), illetve Észak-Skandináviában (rénszarvasok legeltetése) (Roturier & Roué 2009). 
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Eredményeink továbbá rámutatnak arra, hogy a konvencionális legelőként számon tartott, 

többnyire száraz és üde gyepes területek mellett a hagyományos állattartásban kiemelt fontossággal 

bírtak, bírnak olyan élőhelytípusok is, melyeket sokan nem is tekintenek legelőnek. Idesorolhatóak 

a mocsarak és ugarok, az erdők, erdőszélek és cserjések. Ezek szerepéről eddig csak részleges vagy 

külföldi adatok álltak rendelkezésre (Vera 2000, Andrásfalvy 2007, Mérő et al. 2015). Az erdei 

legeltetés kiemelten fontos szerepére utal az, hogy annak ellenére, hogy az általunk vizsgált időszak 

(1940-2014) alatt nagyrészt a korlátozott vagy teljesen tiltott tevékenységek közé tartozott, mégis 

végig részét képezte a külterjes legeltetésnek. Ennek egyik az oka lehet, hogy a fásszárú 

növényzettel borított területek a hagyományos legeltetés során nem válnak el olyan élesen a ligetes, 

illetve fátlan legelőktől, mint ahogy azt a magyarországi szabályozások, illetve a botanikai, 

erdészeti vagy agrármegnevezések mutatják (Bölöni et al. 2011, Magyar Közlöny 75, 2017). A 

pásztorok számára a legelő jószág igénye, a tájban rendelkezésre álló biomassza „megfelelő” 

kihasználása sokszor fontosabb mint az éppen aktuális – a táji specifikumokat, helyi 

hagyományokat legtöbbször figyelmen kívül hagyó - törvényi szabályozás. 

 

6.2 A FÁSLEGELŐK MAGYARORSZÁGI ADATBÁZISA  

Felmérésünk alapján, jelenleg kb. 33 000
 
hektárnyi, P45-ös fáslegelő kategóriába sorolható 

terület található Magyarországon. Ez az eddig rendelkezésre álló 2003 és 2005 között zajló MÉTA 

felmérés 5500 ha körüli értékéhez képest jelentős terület növekedést jelent (Bölöni et al. 2008). A 

két felmérés közötti eltérés háttérében elsősorban nem a fáslegelők jelentős területi növekedése, 

hanem a két felmérés módszertani különbsége állhat. Míg a MÉTA felmérés módszertana a 

természetes növényzet átfogó térképezésére irányult, addig az általunk használt módszertan 

kizárólag és céltudatosan a fáslegelők felmerésére irányult. Az eltérés további oka lehet az is, hogy 

a botanikusok többnyire a fátlan gyepterületeket és a zártabb erdőfoltokat, ha az a fáslegelő részét is 

képezi, elkülönítve tartják számon, és csak a prototipikus területeket sorolták a fáslegelők közé.  

A magyarországi fáslegelők sokféleségét bizonyítja a klaszteranalízis eredménye, mely többek 

között rámutat arra, hogy további elemzések szükségések a fáslegelők típusainak pontosabb 

feltáráshoz. A PCA elemzést ebből a célból végeztük el, de ez alapján se lehetett egyértelműen 

elválló csoportokat és típusokat megállapítani. A két nagyobb szétváló csoportot a felhagyott 

fáslegelők és a természetvédelmi szempontból feltárt területek adták. E két típus elkülönölését 

indokolhatja az, hogy a felhagyott és beerdősülőben lévő fáslegelőket sokan már nem tekintik 

fáslegelőnek, azaz nem kutatják őket ebből a szempontból. Másrészről a fáslegelők biotikai 

értékeire vonatkozó kutatások jellemzően a nemzeti parki kezelésben lévő és alapvetően kaszálással 
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vagy legeltetéssel kezelt területeken folytak (pl. az Erdőbényei Fás legelő Természetvédelmi 

Terület, (Saláta et al. 2012) vagy a Csokonyavisontai Fás legelő Természetvédelmi Terület (Juhász 

1994)). 

Az Európai Unió 27 tagországában lévő fáslegelők kiterjedését a LUCAS térinformatikai 

adatbázis alapján Plieninger et al. (2015) 20 336 700 hektárnyinak becsülte. Felmérésük alapján 216 

600 ha fáslegelő
 
van hazánkban. Az ország területét figyelembe véve ez a vizsgált országok listáján 

a középmezőny alsó részét jelenti. Az általunk meghatározott területhez képest hatszor nagyobb 

kiterjedést a fáslegelő-kategória szabadabb értelmezése eredményezhette, illetve az is, hogy 2010 

óta jelentős mértékben megnőtt a fás-erdős legeltetési rendszerek kiterjedése Magyarországon.  

Bergmeier et al. (2010) az európai fáslegelőket 24 típusba sorolja növényzetük alapján, melyek 

közül Magyarországon hat, alapvetően a Quercetalia és Fagetalia csoportba tartozó típus fordul elő 

a jelenlegi faállomány-szerkezetük alapján (Roellig et al., revízió alatt). Ezt támasztja alá az 

adatbázisunkban levő területek becsült potenciális vegetációja is, miszerint a területek több mint 

60%-án tölgyfajok által meghatározott élőhelytípusok (például gyertyános-kocsánytalan, illetve 

cseres-kocsányos tölgyesek) jelentik a potenciális növényzetet. A fáslegelők jelenlegi vegetációját a 

tölgy- és a vadgyümölcsfajok előfordulása jellemzi leginkább, melyhez hasonló fáslegelők 

találhatóak a Kárpát-medence más területein is (Hartel et al. 2013).  

A Plieninger et al. (2015) által számba vett területek 27,6%-a tartozik a Natura 2000-es 

hálózathoz. Magyarországon felmérésünk alapján ez az arány 59%. A magasabb arány oka szintén 

az eltérő definíció, másrészt pedig az, hogy a magyarországi Natura 2000-es hálózat jól lefedi 

azokat a terülteket, ahol a hagyományos tájhasználat fenn tudott maradni (Mihók et al. 2016). 

Mégis vannak olyan, kiemelten magas természeti értékkel bíró fáslegelők, melyek nem részei a 

hálózatnak, mint például Bogyiszló határában a Kasztói-őstölgyes fáslegelő. Ennek hátterében az is 

állhat, hogy annak ellenére, hogy a magyarországi természetvédelem és ökológiai kutatás kiemelten 

fontos élőhelytípusként tartja számon a fáslegelőket, mégis kevés konkrét adat áll rendelkezésre 

természeti és kulturális értékeikről és a tájhasználatban betöltött szerepükről. Mindösszesen a 

területek 24 %-án folyt ökológiai vagy tájtörténeti kutatás, nemzetközi referált tudományos szaklap 

pedig csupán az Olaszfalu határában fekvő felhagyott terület vegetációdinamikát mutatja be (Varga 

et al. 2015).  

Hasonlóan részletes országos területi adatbázisról nem tudunk más ország fáslegelőire 

vonatkozóan, de a nemzetközi irodalmak ismeretében elmondható, hogy a tudományos feltártság 

szermpontjából a térségben és európai szinten is kiemelkednek a szászföldi és általában a romániai 

fáslegelők, ami egyértelműen Hartel Tibornak és munkatársainak köszönhető (Hartel et al. 2013, 



107 

 

Oellerer 2014, Moga et al. 2016). Terebélyes, öreg fa előfordulási adatokból kevesebb van 

Magyarországon, mint amennyit a romániai, azok közül is kiemelten a szászföldi területekről 

jeleztek (Moga et al. 2016). Ennek hátterében a termőhelyi adottságok mellett tájhasználatbeli 

különbségek is állnak. Magyarországon a fáslegelőkön álló terebélyes, nagy ősfákat sok helyen 

kivágták az elmúlt évtizedekben, „modern” mezőgazdasági megfontolások miatt. Az idős, 

terebélyes, nagy fák nemcsak hazánkban, hanem az egész világon veszélyeztetettek, ezért a 

fáslegelők védelmének és megőrzésének fontossága ebből az okból is kiemelt jelentőségű 

(Lindenmayer et al. 2012, Kovács 2016, Simon 2016, Moga et al. 2016). 

 

6.3 A FÁS-ERDŐS LEGELTETÉSI RENDSZEREK TÁJTÖRTÉNETE AZ ELMÚLT 200 ÉVBEN 

Az európai fás-erdős legeltetési rendszerek az elmúlt 200 esztendőben az iparosodás 

következtében meginduló gazdasági és társadalmi folyamatok következtében globális, regionális és 

helyi szinten is jelentős változásokon mentek keresztül (Vera 2000, Plieninger & Hartel 2014, 

Hartel et al. 2015). A változások mellett fontos azonban kiemelni azt, hogy magának a fásszárú 

növényzetnek és az állattartásnak a gyakorlatban megnyilvánuló kapcsolata szinte alig változott 

(Rackham 1998, Oellerer 2014). 

A magyarországi fás-erdős legeltetési rendszerek esetében a három legfontosabb történeti 

fordulatot országos szinten 1) a legelők és erdők elkülönözése (az 1853-as törvény alapján), 2) a 

gazdálkodás felhagyása (20. század második fele), illetve 3) a területek újbóli haszonba vétele 

(zömmel az utóbbi 10 év) jelentette az elmúlt 200 esztendőben. Ezek az események az európai 

trendekhez hasonlóak, de fontos megjegyezni, hogy Nyugat-Európában jellemzően hamarább, míg 

a marginálisabb helyzetben lévő területeken, így Kelet-Európában is, később vagy mérsékeltebben 

került mindezekre sor (Costa et al. 2014, Plieninger & Hartel 2014, Hartel et al. 2015, Forejt et al. 

2016). 

A legelők és erdők elkülönözése során az erdő- és a legelőgazdálkodás gyakorlati, területi és jogi 

szétválasztására került sor, melynek során az erdőnek minősített területekről többnyire teljesen vagy 

részlegesen kitiltották a háziasított jószágoknak bármilyen jellegű tartózkodását (pl. legelést, 

delelést, áthajtást). Európa nagy részén a 18. és 19. században fellendülő iparosodás, illetve a német 

típusú erdőgazdálkodás elterjedése és a vadgazdálkodás igényeinek növekedése következtében 

kezdték szétválasztani az erdőt és a legeltetést (Johann 2007, Linares 2007, Luick 2009, Samojlik et 

al. 2016). A kitiltás nem csupán gazdálkodásbeli változásokat hozott, hanem igen súlyos társadalmi 

problémák kiinduló forrásává is vált nemcsak hazánkban, de Európa más tájaiban is (Luick 2009). 

Lényegében a vidék megtartóképességének rendkívül hirtelen és erőteljes csökkenését jelentették 
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ezek a rendelkezések. Más európai országokban bizonyos feltételek és engedélyezések mellett 

szinte sosem volt teljesen betiltva az erdei legeltetés, ám hazánkban 1961 és 2017 között semmilyen 

körülmények között nem tartózkodhatott háziasított jószág erdőterületen (Magyar Közlöny 75, 

2017). Fontos azonban megemlíteni, hogy nem legális keretek között zajló erdei legeltetést mindig 

is folytattak, habár hivatalosan egy nem létező tájhasználati módként volt számon tartva (Bartha 

2003, Saláta et al. 2009).  

A szigorú tiltás bevezetése mellett fontos azt is megemlíteni, hogy az elkülönözés következtében 

kijelölt, jelentősen kisebb legeltethető erdőterületek túlhasználata miatt, illetve magának a 

legelőhiánynak és az abból következő gazdasági problémákra válaszul az erdőgazdálkodás az 1800-

as évek végén tudatosan kezdett el foglalkozni a fás-erdős legeltetési rendszerek reziliens 

adaptálásával. E tudatos odafigyelés kapcsán kidolgozott javaslatok és elvégzett kutatások európai 

szinten is kiemelkedő és mai napig példamutató, valamint gyakorlati szempontból is hasznosítható 

eredményekkel szolgáltak (Biró 1928). Ezen innovációk hatásait napjainkig lehet érzékelni a 

tájszerkezetben és a fáslegelők növényzeti jellegében (lásd Kovács 2016). Érdekes megjegyezni, 

hogy a mai agrár-erdészeti rendszerek innovációjára vonatkozó törekvéseknek is hasonló céljaik 

vannak, mint a 100 évvel ezelőtt zajlóknak, vagyis a vidék megtartóképességének és a 

legelőterületek állapotának a javítása (den Herder et al. 2017). 

A paraszti életmódnak és az annak részeként folytatott gazdálkodásnak a 19. század végén 

elinduló, de igazán a 20. század második felében és végén megerősödő felhagyása a fás-erdős 

legeltetési rendszereket, így a fáslegelőket is érintette (Vera 2000, Agnoletti 2007, Sluis et al. 

2015). A felhagyás hátterében a vidéki népesség elvándorlása és az intenzív mező- és 

erdőgazdálkodás fellendülése állt (Chételat et al. 2013, Jepsen et al. 2015). Magyarországon ezek a 

folyamatok a területek állami kézbe kerülésével, a téeszesítéssel indultak meg, de valójában a 

téeszek felbomlásával, a „gazdátlanná” váló területeken szűnt meg igazán a tudatos – sokszor a 

téeszvilágban is extenzíven maradt - tájhasználat. Roellig et al. (2016) is hasonló folyamatokat tárt 

fel az észtországi fáslegelők kapcsán.  

A legeltetés és a legelőgondozás felhagyásának vegetációdinamikai következménye a fáslegelők 

cserjésedése, beerdősülése, a ligetes, mozaikos jelleg fokozatos megszűnése (Plieninger et al. 2003, 

Oheimb & Brunet 2007, Geiger et al. 2011, Chételat et al. 2013, Varga et al. 2015). A 

magyarországi fáslegelők elmúlt 50 esztendőre vonatkozó ökológiai emlékezet adatai és az 

országos adatbázisban felmért területek 1960-as és 2010-es állapotának összehasonlítása alapján is 

egyértelműen megállapítható, hogy a becserjésedés és beerdősülés jelenti a legnagyobb különbséget 

a területek állapotában. Megfigyelhető a szántóvá vagy zárt erdővé való tudatos alakítás is, de 
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többnyire a termőhelyi viszonyok okán vagy a tájban folyó gazdálkodás hiánya miatt ezeknek 

kisebb a jelentősége. A fáslegelők fenntartása szempontjából kulcsfontosságú megemlíteni, hogy a 

jelenlegi jogszabályok értelmében a fáslegelők legelőként való fenntartásához a területnek gyep 

művelési ágba kell tartoznia. Ha a területen a lombkorona-borítás meghaladja 30%-ot, akkor a 

területet az üzemtervezések során erdő művelési ágba sorolják át. Innentől kezdve e területeken 

bármifele legelőgazdálkodással kapcsolatos tevékenység tilos (kivéve, ha a faállomány idegenhonos 

fafajokból áll, lásd a 2017-es erdőtörvényt, 7. melléklet). A tiltás akkor is érvényes, ha kiemelt 

természetvédelmi érdek lenne az élőhelyrekonstrukció (pl. részleges cserjeirtás, az idős fák 

felszabadítása) és a legeltetés újraindítása. 

Az elmúlt évtizedben a fáslegelők tájhasználat-történetében egy új fejezet kezdődött, mely a 

felhagyott területek újbóli haszonvételét, másrészt pedig teljesen új fáslegelők kialakítását jelenti. 

Számadataink nincsen arra vonatkozólag, hogy Magyarországon mekkora kiterjedésben lehetnek 

ilyen területek, de az adatközlők elmondása, illetve terepi tapasztalataink is azt mutatják, hogy 

jelentősen megnőtt a használt fáslegelők kiterjedése. Ez egyrészt a nemzeti park igazgatóságok által 

kezelt területeken folyó természetvédelmi célú kezeléseknek, másrészt a földalapú támogatások 

szabályozásának, a területek művelésben való fenntartási kötelezettségének, valamint a legelő 

jószágok utáni támogatásoknak is köszönhető. Fontos megjegyezni, hogy Magyarországon is 

kialakulóban van egy olyan tudatos gazdálkodói réteg, akik célja a természettel és a kulturális 

értékekkel összhangban álló gazdálkodás folytatása, továbbá ízletes és egészséges élelmiszer 

előállítása (http 20.). Ezek a gazdálkodók külterjes legeltetési rendszereik kialakítása során 

tudatosan újítanak fel, illetve alakítanak ki irtással vagy ültetéssel fáslegelőket. Roellig és 

munkatársai (2016) Észtországban készítettek interjúkat felhagyott fáslegelőket megújító 

gazdálkodókkal, és a magyarországiakhoz hasonló állapotot találtak, miszerint az agrártámogatások 

jelentik az alapvető anyagi forrást a területek felújítása és a gazdálkodás során, de a személyes 

motiváció és elkötelezettség megléte is alapvető fontossággal bír.  

Végül egy speciális újításra hívnánk fel a figyelmet. A nagytestű növényevők (pl. őstulok, vadló, 

gímszarvas) szerepe az erdő és a táj működésében az utóbbi években egyre több természetvédelmi 

szakembert és ökológus kutatót foglalkoztat. Vannak olyan területek, ahol Vera (2000) 

alapgondolataira építve, az ún. „rewilding” koncepció jegyében kezdtek el fáslegelőket kialakítani 

és használni, például Hollandiában (Smit et al. 2015) vagy Nagy-Britanniában (Greenaway 2011). E 

kísérletektől sok új, a természetvédelem koncepcionálásához hasznos pro és kontra gondolatot 

várhatunk. 
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A jövőben a fás-erdős legeltetési rendszerek használatának további megerősödésére lehet 

számítani, mivel az Európai Unió tudatosan segíti és támogatja azokat, akik agrár-erdészeti rendszer 

részeként fás-erdős legeltetési rendszerekben szeretnének gazdálkodni (lásd AGFORWARD (http 

2.), AFINET (http 11.), Smith 2010, Burgess et al. 2015, Herder et al. 2017). 

Ezt példázza többek között az is, hogy 2015-ben az Európa Parlamentben külön egyeztető ülést 

tartottak az agrártámogatások és a fáslegelők megőrzésének harmonizációjára vonatkozóan, melyen 

a Pannon biogeográfiai régió fáslegelőinek képviselőjeként magam is részt vettem (Beaufoy 2015). 

Az erdőkhöz kapcsolt legeltetés magyarországi támogatottságának növelésére több példát is lehetne 

említeni, de talán az egyik legjelentősebb a 2017. szeptember 1-én hatályba lépett erdőtörvény-

módosítás. Ennek értelmében engedélyhez kötötten és csak bizonyos típusú erdőterületeken, de 56 

év után újra lehet jogszerűen erdei legeltetést végezni hazánkban (Magyar Közlöny 75, 2017, 7. 

melléklet). Megtiszteltetés volt, hogy ennek a módosításnak az előkészítéséhez magam is 

hozzájárulhattam doktori kutatásom eredményeivel is (http 21.). 

 

6.4 A FÁS-ERDŐS LEGELTETÉSI RENDSZEREK HASZNÁLATÁNAK HATÁSA A NÖVÉNYZETRE A 

MÚLTBAN  

A fáslegelők alapvető értékei és a növényezetre közvetlenül hatással bíró használati módok 

lényegesen nem változtak meg az elmúlt 200 esztendő során.  

A hazai néprajzi irodalom alapján a 18. századtól a 20. század első feléig tartó időszakban 

Európa lombhullató övében egykor és ma is gyakorlatban lévő fás-erdős legeltetési rendszerekhez 

hasonló tevékenységi formák voltak Magyarországon is jellemzők. Ilyen például az extenzív 

legeltetés, a szervezett és szigorú rendszerben működő makkoltatás, az avargyűjtés, a 

lombtakarmány gyűjtése fák nyesésével és botolásával, a fák árnyékadó képességének használata és 

a vadgyümölcsök gyűjtése (Rackham 1998, Vera 2000, Bürgi & Gimmi 2007, Smith 2010, Szabó 

2012).  

A gazdag néprajzi anyag ellenére kevés információ áll rendelkezésre a legeltetés gyakorlati 

kivitelezéséről, a használat élővilágra tett hatásáról és a mindezekhez kapcsolódó hagyományos 

ökológiai tudásról. Meg kell állapítani, hogy a feldolgozott források sajnos nem alkalmasak a 

tevékenységek vegetációra tett hatásának pontos rekonstruálására. Ennek ellenére fontos azt 

hangsúlyozni, hogy a történeti és nagyrészt néprajzi források ismerete nélkülözhetetlen a táj egykori 

működésének és jellegének a megértéséhez (Molnár 2007, Bürgi 2007, Szabó 2010b, Szabó & Hédl 

2011). A fás-erdős legeltetési rendszerekben folyó sertéstartásról, a makkoltatás rendjéről néprajzi 

kutatások nélkül szinte semmit sem tudnánk, illetve a fás-erdős legeltetési rendszerek jelentőségét 
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sem ismerhetnénk fel (Szabó 2012, 2013). Bürgi és Gimmi (2007) egy, a 18. és 19. században még 

jellemző gyakorlatot, az avargyűjtést tárta fel tájtörténeti módszerekkel Svájcban, és hasonló 

következetésekre jutott a történeti források felhasználása kapcsán. A tájtörténeti források alapján 

kísérletekbe kezdtek, hogy feltárják, valójában milyen hatással lehetett az avargyűjtés az erdők 

állapotára. Hartel et al. (2016) is hasonló megállapításra jutott a lombtakarmány gyűjtésével 

kapcsolatban, vagyis, hogy meghatározó tevékenysége (volt) a fás-erdős legeltetési rendszereknek 

Romániában, de valós hatását nehéz gyakorlati tapasztalatok nélkül rekonstruálni. A hazai gyepek 

hagyományos legeltetésének ökológiai vonatkozásai és a kapcsolódó gazdag hagyományos 

ökológiai tudás is zömmel ismeretlenek voltak a legutóbbi évekig (Molnár 2011, 2012a,b, 2013, 

2014a,b). 

 

6.5 A FÁSLEGELŐKKEL KAPCSOLATOS JELENLEGI HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁS  

A fáslegelőkön egykor vagy ma is legeltető pásztorokkal, gazdálkodókkal folytatott interjúk 

bizonyítják, hogy még ma is élő hagyományos ökológiai tudás lelhető fel Magyarországon a 

fáslegelőkkel kapcsolatban. A pásztorok az egész világon a mai napig fontos szerepet játszanak 

nemcsak a fáslegelők fenntartásában, hanem a hagyományos ökológiai tudás és az ehhez 

kapcsolódó életmód megőrzésében és továbbadásában is (Roué & Molnár 2017). Nincs ez másként 

Magyarországon sem (Kis et al. 2016). A közelmúltban, illetve még napjainkban is fáslegelőkön 

legeltető európai pásztoroknak a közvetlenül a természeti erőforrások használatára alapuló 

életmódja, tudása, világszemlélete, hitvilága kiemelkedően sok hagyományos elemet őrzött meg. 

Erre mutat rá többek közt Roturier & Roué (2009), rénszarvaspásztorok közt, Fernández-Giménez 

& Estaque (2012) pireneusi, téli-nyári legelőváltó (transzhumáló) pásztorok között és Molnár 

(2012) a Hortobágyon. Molnár (2012) megállapította, hogy a hortobágyi pásztorok növényismerete 

akár 90%-ban is független lehet a tudományos tudástól. Hasonlóan gazdag és adaptív ismerettel 

rendelkeznek azok a gazdák, akik hagyományos tájhasználati rendszereket tartanak fent pl. 

Gyimesben (Babai et al. 2014) vagy a francia Alpokban (Meilleur 2010). A magyarországi 

fáslegelőkhöz hasonlóan a fentebb említett területeken is a társadalmi és természeti 

körülményekhez folyamatosan alkalmazkodó (azaz nem statikus, nem berögzült) tájhasználatot 

folytatnak a pásztorok és gazdálkodók, melynek célja az erőforrások hosszú távú hasznosítása és 

fenntartása (Glasenapp & Thornton 2011).  

Itt is hangsúlyoznánk, hogy a fás és fátlan legelőterületeket a hagyományos tájhasználat 

szereplői nevesítve sokszor nem különítik el, és többnyire nem is ismerik a fáslegelő fogalmát vagy 

más, a témához kapcsolódó hivatalos szakkifejezéseket. Rois-Diáz et al. (2017) is hasonló 
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jelenséget talált az agrár-erdészeti rendszerek fogalmának ismertségét is feltáró európai szintű 

kutatása kapcsán.  

A hagyományos ökológiai tudás alapját a „jószág fejével” való gondolkodás és a természet és a 

jószág tisztelete és szeretete adja. Ez az alapvető értékrend tapasztalható a világ más pontjain élő és 

legeltető pásztorok esetében is (pl. Meuret & Provenza 2014). A hagyományosan legeltető 

pásztorok és a gazdálkodók közül többen is kiemelték a fontosságát a természethez való alázatos, 

tudatos és szeretetteljes közeledésnek, melyek a természetvédelmi kezelések, de a környezeti 

nevelési programok fő céljai közé is tartoznak. Ennek ellenére viszonylag kevés szó esik erről a 

témáról a természetvédelmi biológiai kutatásokban (Mihók et al. 2015). 

A legelők élővilágát a pásztorok alaposan ismerik, és az ökológiai folyamatokat is figyelemmel 

kísérik (Fernández-Giménez & Estaque 2012, Molnár 2011). Összehasonlítva a gyimesi 

gazdálkodók népi növény- és állatismeretével (Babai & Molnár 2009) az általam vizsgált tájakat, 

kimondhajuk, hogy a fáslegelőkön kevesebben vannak, akik ismerik és jól is használják az adott táj 

népi neveit. Nyugat-magyarországi népi növényismeretet vizsgálva hasonló eredményre jutott Biró 

et al. (2014), míg Hortobágyon Molnár (2011) ma is élő és gazdag növénynév-használatot tárt fel.  

A pásztoroknak és gazdálkodóknak az élővilágra és az ökológiai folyamatokra vonatkozó tudása 

részben az idősebb generációtól, de leginkább saját megfigyeléseikből származik. Ez a fajta tudás 

többnyire csak az általuk ismert legelőterületekre és kistájra vonatkozik, bár egyre gyakrabban 

hallunk olyan összehasonlításokat, ahol a saját legelő „párja” a TV-ben, egy természetfilmben látott 

legelőtáj (pl. Afrikában). A HÖT kutatások egyik „mellékterméke”, hogy a hazai pásztorok más 

országok vezető kutatóival is találkoznak, beszélgetnek. Ezzel egy érdekes globalizálódása indul 

meg a helyi tudásnak, ami – tapasztalataink szerint – erősíti a helyi közösségek globális és a helyi 

érdekérvényesítését is. 

Tapasztalataink szerint különösen érdekesek és hasznosak természetvédelmi és ökológiai 

szempontból a pásztorok és a gazdálkodók hosszú távú, több évtizedes léptékű megfigyelései, mivel 

a kutatóknak és a gyakorlati természetvédelmi szakembereknek sokszor sincsen arra lehetősége, 

hogy egy-egy területet napi szinten nyomon kövessen évtizedeken keresztül. Érdemes lenne több 

ilyen, a helyi ökológiai emlékezetre épülő kutatást végezni természetvédelmi területeken.  

A fáslegelők kezelésére vonatkozó, a hagyományos ökológiai tudás gyakorlatai elemeire 

vonatkozó eredményeink igazolták Rackham (1998) megállapítását, hogy a fáslegelők ember által 

tudatosan kialakított és fenntartott élőhelytípusok. A terület használói a fáslegelők kialakítása és 

fenntartása során fásszárú és lágyszárú növények alkotta, mozaikos élőhelytípust hoznak létre 

elsősorban állatjóléti és a legelő hosszú távú megőrzésének szempontjai alapján. A lombkoronaszint 
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kialakítása során a tölgy- és vadgyümölcsfajok preferálása jellemző Magyarországon ugyanúgy 

mint Európa-szerte (Vera 2000, Hartel et al. 2013). Általánosságban megállapítható, hogy a 

meghagyott csemeték további kiválasztása szépségük és formájuk alapján dől el. Roellig et al. 

(2016) Észtországban az elmúlt években becserjésedett fáslegelők felújítása kapcsán is hasonló 

szempontokat talált a csemeték szelektálása során. Oellerer (2014) a szászföldi fáslegelők kezelési 

módjait vizsgálta, és ott is ezekhez hasonló jelenséget tárt fel.  

A cserjeszint kezelése során alapvető szempont, hogy a cserjeszint irtásának és meghagyásának 

összehangolása a csemeték és a gyepszint védelmének érdekében történik (Fernández-Giménez & 

Estaque 2012). A cserjék meghagyása kulcsfontosságú az újulat védelmének szempontjából 

(Rackham 1998, Smit et al. 2015). A szászföldi és a magyarországi kezelési módok között 

különbséget jelent a tűz szerepe, mely a szászföldi területeken az utóbbi években egyre jelentősebbé 

vált, míg az általunk vizsgált területeken csak egy-két esetben fordult elő, de akkor is csak egyszeri, 

alkalmi esetként említették meg. 

Az általunk vizsgált fáslegelőkkel kapcsolatos hagyományos ökológiai tudást a hortobágyi 

pásztorokéval (Molnár 2011, 2012a,b, 2013, 2014a,b) összehasonlítva megállapítható, hogy a 

fáslegelőkkel kapcsolatban ma már sokkal szegényebb ismeret áll rendelkezésre, mint például a 

szikes legelőkre vonatkozóan. Ennek hátterében a HÖT gyűjtésének módszertani kérdései is 

állhatnak, de sokkal valószínűbb az az ok, hogy a Hortobágy térségében, az élő 

pásztorközösségeknek és a tájhasználatnak köszönhetően még megvan a lehetőség a hagyományos 

ökológiai tudás széleskörű alkalmazására, generáción belüli és generációk közötti átadására 

(Molnár 2012a). Hasonló eredményre jutott Fernández-Giménez & Estaque (2012) is, miszerint egy 

pireneusi transzhumáló pásztorközösség hagyományos ökológiai tudásának a megőrzését a 

tájhasználat aktív folytatása tudja garantálni. A magyarországi fáslegelők esetében ugyanakkor az 

elmúlt évtizedekben a tájhasználat felhagyása volt jellemző. Ez a probléma már az 1950-es években 

is látszott. Takáts Gyula Somogyi pásztorvilág (1986) című könyvében több adattal is szolgál a 

legelők és a pásztorvilág hanyatlásáról: „A bujtár a kanásznál igazi családtag volt. Ma már nincsen 

ilyen. Az a régi pásztorfazék összetörött. Legelővel együtt pusztult a pásztor.” (Horváth Pili György 

pásztor, Taszár, 1950-es évek). Takáts a legelők pusztulása mellett a hagyományozódást, a 

belenevelődést biztosító családok, közösségek, gazdasági szervezetek felbomlására és 

megszűnésére hívja fel a figyelmet. Sajnos manapság a pásztorság és a pásztorvilág fennmaradása 

méginkább kérdésessé vált, melynek hátterében a foglalkozás megbecsültségének az utóbbi 

évtizedekben folytatódó anyagi és erkölcsi hanyatlása áll. Európa egyes régióiban, pl. Nagy-

Britannia, a hagyományos ökológiai tudás mára szinte kiveszett, mely nem csak kulturális értékek 
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pusztulását jelenti, hanem a természeti értékek megőrzése kapcsán is nehézséget jelent (Rotherham 

2007).  

Természetvédelmi szempontból ma már nem kérdés, hogy a legértékesebb felhagyott 

fáslegelőket vissza kell alakítani, a cserjék nagy részét le kell rajtuk vágni, de maga a pásztoroló 

legeltetés támogatása és fejlesztése még nem mindenütt nyilvánvaló. Többek között a fentebb 

felsorolt problémák miatt is, mivel nehéz megfelelő szaktudással bíró pásztort találni, aki a 

természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve tudja őrizni és jóltartani a rábízott állatokat. 

Ennek megoldására született meg közös javaslatunk pásztorok, természetvédelmi szakemberek és 

kutatók összefogásában, az ún. „természetvédelmi pásztorok” képzésére és alkalmazására 

vonatkozóan (Molnár et al. 2016). Eszerint a természetvédelmi pásztor egyrészt ismeri és 

alkalmazza ősei pásztortudását, ismeri a jószág igényét, viselkedését, ismeri a legelő növényeit, 

élőhelyeit és ezek tér-időbeli heterogenitását és ennek kezelési lehetőségeit. Emellett képzett 

alapvető természetvédelmi, ökológiai témákban, ismeri a helyileg fontosabb védett fajokat, tud a 

rejtettebb állatvilág (pl. rovarok) igényeiről, legalább részben átlátja a helyi élővilág globális 

kapcsolatrendszerét (pl. költöző madarak, endemikus fajok). És ami különösen fontos: képes a 

természetvédelmi kezelést és a legeltetést harmonizálni, kezelési kísérleteket tervezni, azokban 

tevékenyen részt venni, így segíteni tudja a kiemelt természeti értékű területek új kezelési 

módjainak kifejlesztését. Ezen új szakma megteremtésének a célja, hogy biztosítva legyen a 

legeltetés a kiemelkedő természeti értékkel bíró területeken, illetve hogy a legeltetést a 

természetvédelmi restaurációs munkákban is hatékonyabban használhassák. Mindezen felül pedig 

egy ilyen szakma hozzájárulna a pásztorság megbecsültségének növeléséhez és a pásztorkultúra 

megőrzéséhez. 

Spanyolországban és Franciaországban számos példa mutatja (Meuret & Provenza 2014,Oteros-

Rozas et al. 2017), hogy a pásztoroló legeltetésnek megvan a helye a 21. században is. Hazánkban 

is meg kell tennünk mindent, hogy megtaláljuk azokat a motivációs pontokat, amelyek segíthetnek 

ezen adaptációs folyamatban. A nagy kócsag, a kerecsensólyom, a szürkemarha és a mangalica 

megmentése érdekében tett, sokszor reménytelennek tűnő lépések adhatnak példát ahhoz, hogy az 

elveszőnek tűnő hagyományos legeltető pásztorkultúra is kellő támogatással és elismeréssel tovább 

tudja folytatni az ősöktől ráhagyományozott hivatást, továbbadva magát a pásztortudást és a 

természet iránti tiszteletet a következő generációk számára. Reméljük, hogy kutatásainkkal mi 

magunk is hozzá tudunk járulni mindehhez, egyúttal erre buzdítunk mindenkit a pásztoroló 

legeltetés kapcsán is (http 22.).  
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6.6 A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKEMBEREK „HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁSA”  

A fáslegelők természetvédelmi helyzetének feltárása során szembesültünk azzal, hogy a 

pásztorokon és gazdálkodókon kívül a természetvédelmi szakembereknek is vannak olyan 

ismereteik, amik a hagyományos ökológiai tudás körébe tartoznak. E tudás egyrészt saját 

gazdálkodási tapasztalataikból származik, másrészt pásztoroktól tanulják tudatosan vagy passzívan.  

A természetvédelmi szakemberek ezen hagyományos ökológiai tudását számszerűsítve is 

megvizsgáltuk, és összevetettük a pásztorok tudásával. 

A természetvédelmi szakemberek tudása alapvetően biodiverzitás-centrikus volt, míg a 

pásztoroknak holisztikusabb és alapvetően „jószág”-centrikus volt a tudása (vö. Roba and Oba 

2009, Knapp 2009). De az meglepő volt, hogy a természetvédelmi szakembereken belül a HÖT 

alapján is egyértelműen elkülöníthető csoportok voltak. A terepen sokat dolgozó természetvédelmi 

őrök tudása átmenetet mutatott a pásztorok és a zömmel irodai munkát végző természetvédelmi 

szakemberek között. Az irodaiak és az őrök közötti szingnifikáns különbségnek az lehet az oka, 

hogy az irodaiak munkakörükből kifolyólag kevésbé vettek részt terepen a kezelési munkákban. 

Ezért napi szinten ritkán találkoztak a HÖT-tel és annak relevanciájával (irodai: 39%, őr: 74%). Az 

őrök munkája jelentős részben a hagyományos tájhasználati elemek természetvédelmi kezelésként 

való alkalmazása volt (pl. legeltetés, legelőtisztítás). Az őrök HÖT-re való igényét és nyitottságát az 

is erősíthette, hogy napi szinten találkoznak és kommunikálnak a helyi lakossággal, köztük a 

pásztorokkal. Az irodaiak csak esetenként találkoznak pásztorokkal, akkor is legfőképp hivatali 

ügyek kapcsán, hivatalos (formális) élethelyzetben. A személyes terepi tapasztalatok és 

természetvédelmi kezelések során felmerülő, tájhasználattal kapcsolatos kérdések voltak azok a 

legfőbb hajtóerők, melyek „rákényszeríthették, motiválhatták” az őröket, hogy a természetvédelmi 

kezelésekkel kapcsolatos, alapvetően a biodiverzitás védelmére koncentráló tanulmányaik (lásd pl. 

Saunders et al. 2002, Pásztor & Oborny 2007, Primack 2010) után a HÖT iránt is megnőjön az 

érdeklődésük.  

A hagyományos ökológiai tudással bíró mentor-tanítvány kapcsolat kialakulása pásztor és 

természetvédelmi szakember között nemcsak a HÖT eltanulását és a helyi világkép és értékrend 

megélését segítheti. Javíthatja a helyi emberek és a természetvédelem közötti kommunikációt is 

(Smith 2001). Ezen túl elősegítheti, hogy erősödjenek a helyi, alulról jövő kezdeményezések, és 

ezáltal a helyi lakosok természetvédelmi felelősségvállalása is erősödjön (Reed et al. 2008, 

Bohensky & Maru 2011, Margóczi et al. 2012, de Snoo et al. 2013, Fazey et al. 2013). Már számos 

példa van arra, hogy sikeres együttműködés alakítható ki a helyi emberek és a hivatásos 

természetvédelem között a természetvédelmi kezelés vagy egy terület fenntartása kapcsán (Borrini-
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Feyerabend et al. 2004, Bohensky & Maru 2011, Berkes 2008, Robinson & Wallington 2012, 

Molnár et al. 2016).  

Mindez pedig rámutat arra, hogy napjaink egyik legnagyobb globális léptékű természetvédelmi 

problémájának, a hagyományos ökológiai tudás átadása csökkenésének és hosszú távú 

fenntartásának megoldásában a természetvédelem is aktív szereppel bír és bírhat. Ha a 

hagyományos ökológiai tudás megszerzése a természetvédelmi munka és oktatás részéve válna, 

ezzel növelhető lenne a természetvédelmi szakemberek hagyományos ökológiai tudása és a HÖT is 

egy új funkciót kaphatna (Kimmerer 2002, Lemus et al. 2014). E folyamatban fontos a pásztorokkal 

való találkozás, a tájban eltöltött idő hosszának növelése és az állattartás aktív, személyes 

gyakorlása (Rodela 2011, Iniesta-Arandia et al. 2015). A HÖT hatékony, de közben etikus 

integrációjával csökkenthető lenne az a szakadék, ami a helyi, még mindig sok szempontból 

hagyományos közösségek és a hivatásos, állami természetvédelem között jelenleg fennáll, 

hatékonyabbá válhatnának a természetvédelmi kezelések és a megszerzett tudással a 

természetvédelmi őrök a HÖT „revitalizálói” szereppel is bírhatnának (Lewis 1989, Tengö et al. 

2014).  

A fáslegelők fenntartásában aktív szereppel bíró hivatásos természetvédelem alapvető 

funkciójából kifolyólag nem tudja és nem is vállalhatja át, hogy országos vagy akár európai 

léptékben is a fáslegelők megőrzését végezze, annak ellenére, hogy számos régióban évekig 

példamutató tevékenységet folytatott és folytat jelenleg is (Stiven 2006, Grant & Edwards 2008, 

Gugić 2009, Harmos 2013). A fáslegelők megőrzésében azoknak a gazdálkodóknak van 

kulcsszerepük, akik jelenleg aktívan állattenyésztéssel foglalkoznak Magyarországon és Európa 

más országaiban (Plieninger et al. 2004, Roellig et al. 2016, Molnár et al. 2017). A fáslegelők 

hatékony és hosszú távú természetvédelmének érdekében kiemelten fontos ezen gazdálkodók 

véleményét, szempontjait is megismerni, illetve a természetvédelmi szempontú gazdálkodás 

megvalósításban támogatni őket akár jogszabályi vagy támogatási módosításokkal és mindezekhez 

kapcsolódó ismeretterjesztéssel is (Mihók et al. 2016).  

A gazdálkodói vélemények és a terepi eredmények alapján is megállapítható, hogy a fáslegelők 

megőrzése során a legsúlyosabb problémákat hazánkban 1) a tájhasználat felhagyása és az abból 

következő becserjésedés, beerdősülés, 2) a részben ebből is adódó jogszabályi akadályok, 3) a 

megfelelő tudással rendelkező pásztorok hiánya, illetve 4) az agrártámogatásokhoz kapcsolódó 

előírásokban a táji és élőhelyi adottságok figyelmen kívül hagyása jelenti. Plieninger et al. (2015) a 

magyarországi helyzettel megegyező képet vázol fel európai szinten is, melyben kiemeli, hogy 

fokozottabban kellene figyelembe venni az agrártámogatások szabályozása során a fáslegelők 
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speciális természeti és kulturális értékeit, valamint gazdálkodásbeli szükségességeit. Mindemellett, 

és eredményeink is erre utalnak, a legfontosabb azoknak a helyi közösségeknek és gazdálkodóknak 

a fáslegelők iránti elkötelezettségét erősíteni, akik napi szinten tudnak ezeknek a területeknek a 

megőrzéséért tenni (Takács-Sánta 2009, de Snoo et al. 2013, Molnár et al. 2017).  

 

6.7 ZÁRÓGONDOLATOK 

Utóbbi gondolatok visszavezetnek doktori dolgozatom alapfelvetéséhez. Ott azt hangsúlyoztam, 

hogy a természet értékeinek megőrzéséhez a táj és ember kapcsolatának megerősítésére és 

újraértelmezésére van, illetve lesz szükség, melyre a jelenleg előkészítés alatt álló IPBES értékelés 

és számos tudományos kutatás is felhívja a figyelmet (Berkes et al. 2000, Plieninger et al. 2006). 

Mindezek pedig összhangban vannak Juhász-Nagy Pál ökológus már idézet gondolatával is: „…a 

Természet reszakrálása (mondjuk egy modernebb értelmezésű Szent Ferenc-i „létdemokrácia” 

jegyében) megkerülhetetlen programot jelent”.  

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Kutatásom célja, hogy átfogó képet adjak a fásszárú növényzet és állattartás 

összekapcsolódásáról, különösen a kiemelkedő természeti és kulturális értékkel bíró fáslegelők 

tájtörténetéről, fenntartásáról, elterjedéséről és természetvédelmi helyzetéről. Kutatásom során 

tájtörténeti, etnobiológiai, botanikai és tájökológiai módszereket alkalmaztam. 

Ennek során az alábbi eredmények születtek: 

1. Megállapítottuk, hogy 1940 és 2014 között a kárpát-medencei hagyományos legeltető 

állattartás során használt élőhelytípusok között a fáslegelők, cserjések, erdők és erdőszélek is 

jelentős szerepet játszottak mind a szarvasmarha, a juh és a sertés esetében. A fáslegelők legeltetése 

jellemzően a május és augusztus közti időszakban, míg az erdőké és erdőszéleké késő ősszel, télen, 

illetve juhok esetében kora tavasszal volt meghatározó. 

2. Elkészítettük a jelenlegi magyarországi fáslegelők térinformatikai adatbázisát. A fáslegelőket 

egyenként lehatároltuk és jellemeztük. Jelenleg kb. 33 000 ha fáslegelőt tartunk nyilván, melynek 

88%-a 50 évvel ezelőtt is fáslegelő volt, és 26%-ról áll rendelkezésre részletesebb ökológiai, 

tájhasználati és természetvédelmi információ.  

3. Feltártuk, hogy az elmúlt 200 esztendőben a fás-erdős legeltetési rendszerek országos szinten 

alapvető szereppel bírtak a tájhasználatban, az erdő- és legelőgazdálkodásban. Bizonyítottuk, hogy 

a fás-erdős legeltetési rendszerek reziliens adaptálására való tudatos törekvés már legalább 150 éve 

elkezdődött hazánkban. Ezen innovációk hatásait a mai napig lehet érzékelni a tájszerkezetben és a 
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fáslegelők növényzeti jellegében (pl. hálózatos-ligetes szerkezet, idős terebélyes tájidegen fafajú 

fák, szárnyékerdők).  

4. Megállapítottuk, hogy a fás-erdős legeltetési rendszerek esetében a három legfontosabb 

történeti fordulatot országos szinten 1) a legelők és erdők elkülönözése (az 1853-as törvény után), 

2) a használat felhagyása a 20. század második felében, illetve 3) a területek elmúlt évtizedekbeli 

újbóli haszonba vétele jelentette. 

5. A fás-erdős legeltetési rendszerekre vonatkozó néprajzi és történeti források alapján 

megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló adatok részletesen bemutatják a gazdálkodás gyakorlati 

jelentőségét és rendszerét, de nem alkalmasak a tevékenységek vegetációra tett hatásának pontos 

rekonstruálására. Ennek hátterében az is áll, hogy a fáslegelő és legelőerdő megnevezések 

használata keveredik, e fogalmak nehezen definiálhatók, miközben a hagyományos tájhasználat 

szereplői e két fogalmat el sem különítik. 

6. Jelenleg is élő hagyományos ökológiai tudás összegyűjtésére és tájtörténeti források 

elemzésére alapozva részleteiben feltártuk, hogy mit jelent a fáslegelők esetében a P45 Á-NÉR 

definícióban „az emberi használat” általi meghatározottság. A legfontosabbak 1) a tölgy- és 

vadgyümölcsfák előnyben részesítése, 2) a fák egyedi kezelése (ültetése, nevelése, botoló, csonkoló 

vágása) és 3) a cserjeszint irtásának és meghagyásának az összehangolása a csemeték és a gyepszint 

védelme érdekében.  

7. Kimutattuk, hogy a fáslegelőkkel kapcsolatos hagyományos ökológiai tudás még élő 

tudásforma napjainkban is, mellyel elsősorban a hagyományosan legeltető pásztorok rendelkeznek. 

Számszerűsítve is kimutattuk, hogy természetvédelmi őrök a gyakorlati tudáselemek terén 

megközelítik a pásztorok tudását. Mindez felhívja a figyelmet arra, hogy a hagyományos ökológiai 

tudás átadásában és hosszú távú fenntartásában a felhagyott tájhasználati módok, mint például a 

fáslegelők használatának újraélesztése kulcsfontosságú szereppel bírhat. 

8. Feltártuk a fáslegelők megőrzésével kapcsolatos ökológiai és természetvédelmi problémákat 

országos és helyi szinten. A legfontosabbak: 1) a tájhasználat felhagyása és az emiatt bekövetkező 

becserjésedés, beerdősülés, 2) a részben ebből is adódó jogszabályi akadályok, 3) a megfelelő 

tudással rendelkező pásztorok hiánya, illetve 4) az agrártámogatásokhoz kapcsolódó előírásokban a 

táji, élőhelyi és kulturális adottságok figyelmen kívül hagyása. 
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8. SUMMARY 

The purpose of my research was to provide a comprehensive picture of how perennial woody 

vegetation and animal husbandry are linked, and in particular an overview about the landscape 

history, maintenance, distribution and conservation status of high natural and cultural value wood 

pastures. In the course of the research the various methodologies of landscape history, 

ethnobiology, botany and landscape ecology were used. 

The results can be summarized as follows: 

1. We determined that wood-pastures, shrubberies, forests and forest edges played a significant 

role in cattle, sheep and pig farming as major habitat types used for traditional pastoralism in the 

Carpathian basin during the period between 1940 and 2014. Grazing wood-pastures and forests, 

forest edges dominated this activity typically in the period between May and August, and during 

late in the Autumn or in Winter, in the case of sheep early in the Springtime, respectively. 

2. We prepared a GIS database for the currently existing wood-pastures in Hungary and as part 

of the work, known wood-pastures were identified and characterised one by one. At the time being, 

ca. 33 000 ha can be considered as wood-pasture, 88% of which has been wood-pasture already 

fifty years ago and more detailed ecological, land-use and conservation information is available in 

the case of some 26% of this area.  

3. We found that sylvo-pastoral practices have played an essential role in land-use patterns of 

forest and grassland management in the past 200 years nationwide. It was demonstrated that 

conscious efforts and attempts were commenced to resilient adaptation of this grazing systems as 

long as at least 150 years ago. The impact of these innovative approaches can still be seen in the 

structure of the landscape and in the nature of the vegetation on wood-pastures.  

4. We determined the three major historical turns that occurred at the national level in the life 

of sylvo-pastoral systems at the national level: 1) the separation of grazing land from forested area, 

2) abandonment, and 3) renewed utilisation of such areas. 

5. Based on ethnographic and historical sources related to sylvo-pastoral systems we found that 

available data describe the practical significance and systematic application of husbandry in details, 

but the data are not suitable to reconstruct exactly the ecological impacts such activities exerted on 

vegetation. One of the underlying causes is that the use of the terms wood-pasture and grazing-

forest are mixed up, they can be differentiated with difficulties only and traditional land-use 

practitioners do not make any distinction between the two concepts. 

6. Relying upon the collection of the still existing traditional ecological knowledge (TEK) and 

the analysis of historical sources in landscape history we described in details what determining 
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impact by „human use” as specified in the P45 Á-NÉR definition actually means in the case of the 

wood-pastures. The most important impacts include 1) preference given to oak and wild fruit trees, 

2) individual management of trees (plantation, nursery, coppicing, truncating), 3) and the 

harmonisation of cutting versus saving of shrubbery in order to protect seedlings and the grass 

layer.  

7. We proved that traditional ecological knowledge related to wood-pastures is a surviving 

form of vernacular information up to date, held and handed down mainly by traditional herders. A 

quantified assessment showed that conservation rangers quite catch up with the knowledge owned 

by herders in terms of practical elements of such information. All these findings point to the fact 

that revitalisation of abandoned land-use practices, such as the use of wood-pastures may play a key 

role in the long-term maintenance and handing down of traditional ecological knowledge. 

8. We explored the issues related to the conservation of wood-pastures both nationally and 

locally. Key problems were identified as follows: 1) abandonment of traditional land-use practices 

and the resulting encroachment of shrubs and treess, which partly lead to 2) legal barriers and 

policy issues, 3) lack of herders holding the necessary knowledge, and 4) disregard and disrespect 

of specific local landscape, habitat and cultural contexts in the regulations associated with agro-

environmental subsidies. 
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11. MELLÉKLETEK 

1. MELLÉKLET: A FÁSLEGELŐKKEL KAPCSOLATOS FOGALMAK BIZONYTALANSÁGAI 

A magyar szak- és köznyelvben a fáslegelő, fás legelő és a legelőerdő megnevezések használata és 

meghatározása sok esetben keveredik. Erre vonatkozóan a Bogyiszló község (Tolna megye) 

határában fekvő terület különböző megnevezéseit mutatom be:  legelőerdő, fás legelő, őstölgyes, 

tölgyfás legelő, legelő, Kasztó, erdő. 

 

 
„Legelőerdő gulyaállással Bogyiszló határában, az „Ásott Duna” parjtán „Kasztóban”.  

In: Andrásfalvy (2007), fotó: Bali János 

 

 
„Fás legelő” forrás:http://shgemenc.blogspot.hu 
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2. MELLÉKLET: KORRELÁCIÓSZÁMÍTÁS A FÁSLEGELŐ-ADATBÁZIS VÁLTOZÓIRA. 

Az 1711 változópárból három bizonyult túlzottan korreláltnak, ennek megfelelően elhagytuk az 

1960-as években más művelési területek "other_sh1960", 1960-as évekből nem volt adat a 

növényzetre "nodata_sh1960" és zárt lombkoronájú területek 2010-ben "dens_cp2010" változókat.  

A megmaradt 56 változó párokkénti korrelációs struktúrája a következő. 
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3. MELLÉKLET: KÉRDÉSLISTA TERMÉSZETVÉDELMI SZAKEMBEREK ÉS PÁSZTOROK 

HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁSÁNAK KVANTITATÍV VIZSGÁLATÁHOZ 

Időpont 

Helyszín 

Név 

1. Mikor és hol születtél? 

2. Mi a végzettséged? 

3. Mióta dolgozol természetvédelmi őrként? 

4. Hány százalékát töltöd az idődnek terepen? 

5. Melyik településen nőttél fel gyermekkorodban? 

6. Tartottatok-e lábas jószágot vagy baromfit gyermekkorodban? 

7. Most melyik településen élsz? 

8. Most tartasz-e saját lábasjószágot? 

9. Hány éve tartasz saját magad lábasjószágot? 

10. Hol legelteted őket? 

11. Beszélsz-e valamilyen idegen nyelvet? 

12. Szoktál-e néptáncolni vagy kézműveskedni? 

13. Mi szerinted a fáslegelő legfontosabb értéke?  

14. Mi a szerepe a fának a fáslegelőn?  

15. Melyik fafajt tartod a legértékesebb fának a fáslegelőn?  

16. Van-e fáslegelő a területeden?  

17. Van-e fáslegelő-kezelés a területeden?  Ha nincs, akkor egy általad leginkább ismert 

területre vonatkozóan válaszolj! Válassz ki egyet!  

18. A terület állapota miben változott az elmúlt 50 évben?  

19. Honnan tudod ezt? 

20. Milyen célból végeztek kezelést a területen?  

21. Milyen finanszírozásból?  

22. Mik a kezelés legfőbb elemei egy év során januártól januárig? 

23. Milyen jószággal folyik a legeltetés?  

24. Mi határozza meg azt, hogy ezen a területen milyen állattal legeltettek?  

25. Mitől függ a kihajtás / behajtás időpontja?  

26. Ki végzi a legeltetést?  

27. Miért végeztek cserjeirtást?  

28. Fiatal fákat hagytok-e meg, vagy ültettek-e?  

29. Milyen szempontok alapján döntitek el, hogy melyik csemete marad meg, vagy ültetitek a 

legelőre?  

30. Hogyan véditek a fiatal csemetéket? 

31. Mit csináltok az öreg, kiszáradt nagy fákkal? 

32. Van-e más kezelés még (boronálás, fűmagvetés, gyeplazítás, égetés)?  

33. Mennyiért viszik el most a bárányt / borjút?  

34. Milyen elvek alapján állítod össze a kezelési tervet?  

35. Olvasol-e fáslegelők kezelésével kapcsolatos magyar vagy angol nyelvű szakirodalmat?  

36. Olvasol-e tájtörténeti, helytörténeti, régi gazdálkodásra vonatkozó irodalmakat?  

37. Egyetemen tanultál-e a fáslegelő kezeléséről?  

38. Kivel szoktál egyeztetni a fáslegelők kezelési tervéről?  
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39. Hol szoktál találkozni pásztorokkal, gazdálkodókkal?  

40. Gyűjtöttél-e valaha tudatosan hagyományos tudást fáslegelő-használatra vonatkozóan?  

41. Mi az, amit a gyakorlatban, természetvédelmi kezelésként is meg tudtál valósítani, amit a 

pásztoroktól, helyi gazdálkodóktól tanultál?  

42. Melyik fa- vagy cserjefajból tilos pásztorbotot készíteni?  

43. Mit jelent ez a mondás? Szent György-napkor, kihajtáskor, anyámasszony                                                                                          

is lehet pásztor. Szent Andráskor, behajtáskor, akkor tudni, ki hogy számol!” 

44. Hány gombja van egy juhászmellénynek?  

45. Mik a legfontosabb pásztorünnepek ebben a térségben?  

46. Miért szoktak a jószágra csengőt, kolompot tenni?  

47. Mit jelent az, hogy fóka? / Mondanál három népi növénynevet a tájegységedből?  

48. Ismersz-e jószágot védő babonát? 

49. Mit jelez az ökörfarkkoró virága?  

50. Tavasszal milyen gombákat lehet leghamarább gyűjteni a legelőn? 
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4. MELLÉKLET: A HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE 

K - Általános tudás 

Kérdések 
Válaszok értékelése 

3 2 1 0 

K1. Mi a fáslegelő 

legfontosabb értéke? 

pásztor válasz: fű, 

állattartóképesség, 

megélhetés 

gazdálkodást is 

említi a 

természetvédelem 

mellett 

hagyomány, kultúra részt is 

említi + természetvédelmi 

szempontok 

nagyon 

természet-

védelmi 

központú 

Irodai 0 30 18 52 

Természetvédelmi őr 5 15 40 40 

Pásztor 92 8 0 0 

K2. Mi a szerepe a 

fának a fáslegelőn? 

árnyék, makk, 

vadgyümölcs 

konkrét 

legeltetésben + 

természetvédelm 

általános 

legeltetési+természetvédelmi 

kizárólag 

természetvédelmi 

szerepe van / 

nem tudja 

Irodai 24 40 30 6 

Természetvédelmi őr 45 35 0 20 

Pásztor 100 0 0 0 

K3. Melyik fafajt 

tartod a 

legértékesebb fának 

a fáslegelőn? 

vadgyümölcs, 

tölgy 

akkor, ha csak az 

egyiket említi 

ha nem mond fajnevet, 

általánosan 

nagyon 

általánosan / 

nem tudja 

Irodai 44 50 6 0 

Természetvédelmi őr 55 40 5 0 

Pásztor 76 24 0 0 

K4. A terület 

állapota miben 

változott az elmúlt 50 

évben? 

részletes és mély 

tájtörténeti tudás 

az adott legelőről 

tájtörténet alapos 

ismerete 

legeltették, irtották a cserjét 

50 éve még 

nagyon 

általánosan / 

nem tudja 

Irodai 0 12 12 76 

Természetvédelmi őr 45 25 15 15 

Pásztor 92 8 0 0 

K5. Milyen 

gombákat lehet 

tavasszal a legelőn 

gyűjteni? 

népi, helyi neveket 

ismeri  

legalább egy helyi 

nevet mond  

tudományos nevekkel 

sorolja fel 
nem tudja 

Irodai 6 30 44 20 

Természetvédelmi őr 20 30 25 25 

Pásztor 60 16 16 8 
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P-gyakorlati tudás 

Kérdések 
Válaszok értékelése 

3 2 1 0 

P1. Milyen célból 

végeztek kezelést a 

területen? 

legelő biztosítása az 

állatok számára 
x 

természetvédelmi és 

gazdasági 

nyílt élőhelyek 

fenntartása, 

kizárólag 

természetvédelmi 

Irodai 11 x 33 56 

Természetvédelmi őr 0 x 70 30 

Pásztor 100 x 0 0 

P2. Milyen 

finanszírozásból? 

saját bevételek 

elsősorban, 

másodsorban 

támogatások 

pályázat, agrár-

támogatások és 

saját bevétel 

x bérlő, pályázat 

Irodai 17 39 x 44 

Természetvédelmi őr 10 15 x 75 

Pásztor 50 42 x 8 

P3. Mik a kezelés 

legfőbb elemei egy év 

során januártól 

januárig? 

részletesen beszél a 

cserjeirtás és a 

legeltetés rendjéről 

és módjairól 

kevésbé részletesen, 

de beszámol a főbb 

elemekről 

x 

általános 

természetvédelmi 

jogszabályok 

Irodai 0 33 x 67 

Természetvédelmi őr 20 40 x 40 

Pásztor 100 0 x 0 

P4. Milyen jószággal 

folyik a legeltetés?  

gazdasági 

szempontok, kevert 

állományok, saját 

állománya 

őshonos fajták, táji 

adottságtól függen 
x 

általános válasz / 

nem tudja 

Irodai 11 6 x 83 

Természetvédelmi őr 40 20 x 40 

Pásztor 100 0 x 0 

P5. Mi határozza meg 

azt, hogy ezen a 

területen milyen állattal 

legeltettek? 

melyik való erre a 

legelőre és mi a 

leggazdaságosabb 

melyik való erre a 

legelőre és mit 

tudunk megoldani 

melyik való ebbe a 

tájba 

őshonos fajták 

génmegőrzésének 

szempontja 

Irodai 6 44 22 28 

Természetvédelmi őr 20 60 20 0 

Pásztor 84 16 0 0 

P6. Mitől függ a 

kihajtás / behajtás 

időpontja?  

Szent György és 

Szent Mihály / + 

időjárás + jószág 

Szent György-t vagy 

Szent Mihály-t 

említi csak 

x 

csak mond 

valamit 

általánosan, 

természetvédelmi 

szempontokat 

emeli ki 

Irodai 0 22 x 78 

Természetvédelmi őr 50 30 x 20 

Pásztor 100 0 x 
0 
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Kérdések 
Válaszok értékelése 

3 2 1 0 

P7. Ki végzi a 

legeltetést? 
ő maga 

közvetlenül fogadott 

pásztor 

bérlő és / vagy 

annak a pásztora, 

villanykarám, de 

szerinte fontos a 

pásztor munkája 

senki, 

villanykarám 

Irodai 0 11 6 83 

Természetvédelmi őr 0 40 10 50 

Pásztor 76 24 0 0 

P8. Miért végez 

cserjeirtást?  

elsősorban a legelő 

fenntartása miatt, 

másodsorban a 

támogatás miatt 

legelő fenntartása és 

támogatás miatt is 
x 

kizárólag 

termvéd. célú 

szukszesszió 

visszaszorítása / 

nem végez 

Irodai 6 16 0 78 

Természetvédelmi őr 20 30 0 50 

Pásztor 58 42 0 0 

P9. Fiatal fákat hagy-e 

meg, vagy ültet-e? 

részletesebben 

beszél róla, maguk 

csinálják 

x 

részletesen 

elmondja, de 

gyakorlatban még 

nem csinálta 

fontosnak tartja, 

de gyakorlati 

tudása nincs róla 

Irodai 12 x 6 82 

Természetvédelmi őr 50 x 10 40 

Pásztor 100 x 0 0 

P10. Milyen szempontok 

alapján dönti el, hogy 

melyik csemete marad 

meg, vagy ültet a 

legelőre?  

vadgyümölcs, tölgy 

és részletesen beszél 

a többi szempontról 

is 

őshonos és szép 

formája legyen 

formás fa legyen, de 

fajt nem emel ki 

nincs nagyon 

szempont / nem 

tujda 

Irodai 12 6 50 30 

Természetvédelmi őr 40 30 20 10 

Pásztor 76 16 8 0 

P11. Hogyan védi a 

fiatal csemetéket? 

cserjékkel, de a 

pásztor személye is 

fontos 

kerítéssel, 

dróthálóval 
x 

nem szükséges / 

nem tudja 

Irodai 18 18 x 64 

Természetvédelmi őr 50 30 x 20 

Pásztor 92 8 x 0 

P12. Mit csinál az öreg, 

kiszáradt nagy fákkal? 

tűzifának 

felhasználja, 

veszélyt jelent az 

állatokra 

x 

kezelést 

akadályozza, 

kivágjuk és ott 

hagyjuk 

semmit nem 

csinálunk vele, ha 

turistákat 

veszélyezeti, 

akkor kivágjuk 

Irodai 0 x 12 88 

Természetvédelmi őr 5 x 10 85 

Pásztor 84 x 0 16 
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Kérdések 
Válaszok értékelése 

3 2 1 0 

P13. Van-e más kezelés 

még (boronálás, 

fűmagvetés, gyeplazítás, 

égetés)? 

égetés, fogasolás, 

kúttisztítás 
néha fogasolás 

vegyszeres, invázió 

ellen, egybek 
nem kell semmi 

Irodai 0 18 36 44 

Természetvédelmi őr 5 40 30 25 

Pásztor 58 42 0 0 

P14. Mennyiért viszik el 

most bárányt, borjút? 

részletes napi 

árfolyam 

régebbi árat, kb. 

árat mond 

valamit sejt, tudja 

kitől kell 

megkérdezni 

nem tudja 

Irodai 6 0 6 88 

Természetvédelmi őr 30 15 15 40 

Pásztor 92 8 0 0 

P15. Milyen elvek 

alapján állítja össze a 

kezelési tervet? 

időjárás és jószág 

központú 

időjárás, bérlő + 

jogszabály 
x 

kizárólag 

jogszabály és 

természetvédelmi 

elvek alapján 

Irodai 0 24 x 76 

Természetvédelmi őr 0 40 x 60 

Pásztor 92 8 x 0 

P16. Miért szoktak a 

jószágra csengőt, 

kolompot tenni? 

részletesen és 

hosszan kifejti az 

okokat (az állatok 

tájékozódásának, 

egybentartásának és 

a pásztor segítése) 

mindkettőt 

megemlíti, de csak 

általánosan 

csak az egyiket 

említi 

általános válasz / 

nem tudja 

Irodai 0 18 76 6 

Természetvédelmi őr 0 15 75 10 

Pásztor 92 8 0 0 
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B-világkép, értékrend 

Kérdések 
Válaszok értékelése 

3 2 1 0 

B1. Melyik fa- vagy 

cserjefajból tilos pásztorbotot 

készíteni? 
tudja x x nem tudja 

Irodai 0 x x 100 

Természetvédelmi őr 0 x x 100 

Pásztor 24 x x 76 

B2.  Mit jelent a következő 

legeltetéssel kapcsolatos 

közmondás? "Szent György-

napkor, kihajtáskor, 

anyámasszony                                                                                          
is lehet pásztor. Szent 

Andráskor, behajtáskor, akkor 

tudni, ki hogy számol!" 

ismeri és jól is 

értelmezi 
jól értelmezi x 

nem ismeri és 

rosszul értelmezi 

Irodai 0 12 x 88 

Természetvédelmi őr 5 55 x 40 

Pásztor 50 42 x 8 

B3. Hány gombja van egy 

juhászmellénynek? helyesen tudja páratlan 
számot mond, de 

nem helyes 
nem tudja 

Irodai 0 6 12 82 

Természetvédelmi őr 10 5 5 80 

Pásztor 92 8 0 0 

B4. Mik a legfontosabb 

pásztorünnepek ebben a 

térségben?  

részletesen 

ismeri a térség 

pásztorünnepeit 

Szent György és 

Szent Mihály 
kihajtás-behajtás nem tudja 

Irodai 0 6 0 94 

Természetvédelmi őr 10 30 10 50 

Pásztor 76 24 0 0 

B5. Mit jelent az, hogy fóka, 

soroljon legalább 3 népi 

növénynevet? 

tudja a fókát 

vagy 3 vagy 

több népi nevet 

népi nevek a tájból, 

ahol dolgozik 1-2 

gyermekkori 

tájának a neveiből 

1-2-t 

nem tudja 

Irodai 6 6 6 82 

Természetvédelmi őr 40 25 5 30 

Pásztor 100 0 0 0 

B6. Ismer-e jószágot védő 

babonát, hagyományt? 
többet is ismer egyet ismer sejt valamit nem ismer 

Irodai 0 6 0 94 

Természetvédelmi őr 5 5 0 90 

Pásztor 84 8 0 8 

B7. Mit jelez az ökörfarkkóró 

virága?  
jól tudja  x x nem tudja 

Irodai 6 x x 94 

Természetvédelmi őr 11 x x 89 

Pásztor 68 x x 32 
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L-tanulási mód 

Kérdések 
Válaszok értékelése 

3 2 1 0 

L1. Hol ismer fáslegelőt 

+ kezelést? 

konkrét legelőt ismer, 

és ő kezeli 

konkrét legelőt 

ismer, de nem ő 

kezeli 

sokat meg tud 

nevezni, de csak 

általánosan ismeri 

egy-kettőt ismer / 

nem ismer 

Irodai 6 
  

24 

Természetvédelmi őr 50 35 15 0 

Pásztor 100 0 0 0 

L2.Honnan tudja a 

legelő történetét? 

gyerekkori emlékek és 

helyi idősebb 

lakosoktól, 

pásztoroktól 

csak az egyik ezek 

közül: gyerekkori 

emlék vagy idősebb 

helyi lakostól, 

pásztortól 

saját terepi 

tapasztalat 

csak olvasott róla 

vagy nem ismeri 

Officer 0 12 28 60 

Ranger 45 20 20 15 

Herder 76 24 0 0 

L3. Kivel szokott 

egyeztetni a fáslegelők 

kezelési tervéről? 

régi öreg 

pásztorokkal, 

jószággal 

kollegák, szakértő 

és  tulajdonos 
x 

kizárólag hatóság, 

szakértők, 

igazgatósági 

kollégák 

Irodai 0 40 x 60 

Természetvédelmi őr 10 25 x 65 

Pásztor 92 0 x 8 

L4. Hol szokott 

találkozni pásztorokkal 

gazdálkodókkal? 

meglátogatják 

egymást, baráti 

találkozás 

pásztortalálkozón és 

terepen 
terepen 

ellenőrzéskor /  

sehol 

Irodai 0 6 54 40 

Természetvédelmi őr 15 10 55 20 

Pásztor 100 0 0 0 

L5. Gyűjtött-e valaha 

tudatosan hagyományos 

tudást fáslegelő-

használatra 

vonatkozóan? 

bojtárkodott 

gyermekkorában 

igen, tudatosan is 

rákérdeztem ezzel 

kapcsolatos 

dolgokra 

tudatosan nem 

kérdeztem, de 

odafigyelek rá 

érdekes, de 

igazából nem 

tartja fontosnak 

Irodai 0 18 12 70 

Természetvédelmi őr 0 40 20 40 

Pásztor 84 16 0 0 

L6. Mi az, amit a 

gyakorlatban,  

természetvédelmi 

kezelésként is meg 

tudott valósítani, amit a 

pásztoroktól, helyi 

gazdálkodóktól tanult?  

„mindent” (elméleti és 

tapasztalati tudás, 

hitvilág) 

a legelő és 

állattartás 

gyakorlata 

legelőgazdálkodás 

elemei  

csak biológiai / 

nincs ilyen  

Irodai 6 22 12 60 

Természetvédelmi őr 35 10 10 45 

Pásztor 84 8 0 8 
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5. MELLÉKLET: A FÁS, ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK HASZNÁLATA AZ ÉV SORÁN 

Az ábrákon a fás, erdős élőhelyeknek a 38 tájban való említési gyakoriságát tüntettük fel havi 

bontásban, a 4 tájhasználati korszakban, fajonként (Téesz előtt: 1940-1955, Téesz alatt: 1965-1980, 

Rendszerváltás után: 1992-2000 és EU-csatlakozás után: 2005-2014) 
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9 – Bokros élőhelyek 
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10 – Fáslegelő 
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12 - Erdő 
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6. MELLÉKLET: A FÁSLEGELŐ-ADATBÁZIS VÁLTOZÓINAK SZÁZALÉKOS EREDMÉNYEI 

 

 Teljes terület Nem védett és nem 

Natura-s  

területek 

Védett területek Natura 2000-es 

területek 

 Nr. Sum. 

ha 

% Nr. Sum. 

ha 

% Nr. Sum. 

ha 

% Nr. Sum. 

ha 

% 

Kiterjedés 573 33318 100 207 11453 34 151 9206 28 325 19561 59
% 

Kicsi 

(>10 ha) 

76 451 1.5 31 203 0.0 20 112 0.0 40 216 0.0 

Közepesen kicsi 

10-50 ha 

279 7687 23 55 1474 4 72 1928 6 161 4599 14 

Közepes 

50-100 ha 

140 10221 31 49 3573 11 38 2793 0.1 80 5826 17 

Közepesen 

nagy 

100-300 ha 

67 10171 30.5 25 3678 11 17 611 8 38 3832 18 

 Nagy 

300 ha< 

11 4788 14 4 1422 4 4 1717 5 6 3038 9 

Használati 

mód 1960’ 

  %          

Fáslegelő 479 29031 88 374 21330 73 131 8074  284 17096  

Fátlan legelő 12 501 2 7 281 56 4 124  8 295  

Szántó 10 636 2 8 504  2 90  7 558  

Erdő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lombkorona 

borítás 1960-as 

években 

  %   %   %   % 

1 12 501 2 7 281  4 124  8 295  

2 96 5426 16 82 4538  16 691  50 2861  

3 122 6838 21 81 4902  33 1994  75 4017  

4 149 7764 23 108 5514  41 2273  87 4684  

5 45 3596 11 25 1938  17 1367  31 2521  

1x4 17 1370 4 12 660  7 802  9 890  

1x5 26 3182 10 43 2987  12 738  21 1625  

2x5 14 558 2 14 543  2 81  6 290  

3x5 10 297 1 9 248  3 128  5 208  

4x5 17 1174 4 9 622  6 442  10 756  

szántó 10 636 2 8 504  2 90  7 558  

bizonytalan 35 1976 6 17   8 476  17 914  
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 Teljes terület Nem védett és nem 

Natura-s  

területek 

Védett területek Natura 2000-es 

területek 

Cserjeborítás 

az 1960-as 

években 

  %   %   %   % 

1 266 14362 43 89 4405  61 2984  22 1106  

2 224 13836 42 88 5213  63 4593  21 1425  

3 38 2513 8 10 757  16 1032  4 175  

4 1 31 0.0 0 0  1 31  0 0  

szántó 10 526 2  78  2 90  0 0  

bizonytalan 34 2050 6 16 985  8 476  1 186  

Terület méret 

változása 1960 

és 2010 között 

  %   %   %   % 

Nem volt 

változás 

132 N/D  41 N/D  42   12   

Csökkent 250 N/D  88 N/D  62   18   

Nőtt 11 N/D  3 N/D  5   1   

Új fáslegelő 75 N/D  33 N/D  19   11   

Lombkorona 

borítás 2010-

ben 

  %   %   %   % 

1 4 317 1 0 0  1 58  4 317  

2 52 2060 6 20 884  12 541  31 1115  

3 110 6363 19 51 2468  19 939  52 3382  

4 192 11373 34 58 3727  62 3693  113 6392  

5 95 4760 14 39 1772  21 1467  48 2709  

6 51 3959 12 14 962  15 1613  34 2653  

1x5 15 736 2 9 466  2 40  6 270  

2x5 8 369 1 3 178  3 75  5 191  

3x5 14 764 2 2 120  5 324  11 568  

3x6 15 1165 3 6 262  4 112  7 595  

4x6 17 1452 4 4 536  6 324  4 252  

Cserjeborítás 

2010-ben 

  %   %   %   % 

1 117 8459 25 50 2960  25 1906  63 5311  

2 206 9862 30 70 3471  68 3249  117 5426  

3 202 12216 37 72 4249  48 3527  114 6955  

4 47 2661 8 14 695  56 504  31 1869  
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Teljes terület Nem védett és nem 

Natura-s  

területek 

Védett területek Natura 2000-es 

területek 

Használati 

mód 2010-ben 

  %   %   %   % 

1- felhagyott 124 9151  44 2508  28 2765  72 6026  

2-gyep 63 2702  29 1344  14 484  28 1222  

3- kaszálás 65 3638  21 1073  16 1304  41 2230  

4- legeltetés 257 13277  85 4661  82 3780  152 7776  

5- turizmus 5 416  1 167  2 160  3 249  

6- cross-pálya 5 348  2 55  1 195  3 293  

7-kérdéses 54 3757  25 1645  8 518  25 1736  

Természetvédel

mi kezelés 

49   6   42   33   

Legelő jószág    %   %   %   % 

szarvasmarha 67 3191  17 695  23 1143  45 2303  

juh 82 4401  30 1851  29 1282  43 2210  

szarvasmarha és 

juh 

14 425  5 107  2 85  9 318  

más (kecske, 

bivaly, ló, 
baromfi) 

19 738  1 323  3 364  4 415  

nincs adat 391 24563  154         

Hivatalos 

művelési ág 

  %   %   %   % 

Gyep 185 10059 30 7 413  39 1780  100 4894  

Gyep és erdő 340 19336 58 73 4511  100 6445  186 11496  

Erdő 35 2741 8 126 6518  10 904  27 2000  

Gyep, erdő és 

szántó 

13 1182 4 1 11  1 57  12 1171  

Feltártság   %   %   %   % 

Kutatás 138 6616  48   73   87   

nemzetközi IF-

os publikáció 

1 246  1   0   0   

Részletes 

szürke irodalom 

30 1935  19   39   60   

Említés szürke 

irodalomban 

76 3658  11   20   26   

Ismeretterjesztő 289 13839  60   84   149   

Feltárt 

természeti 

értékek 

  %   %   %   % 

Védett 
növényfaj 

93  16 12  2 55  10 65  11 

Védett állatfaj 135  24 22  4 27  5 95  16 

 Nagy fa 243  42 66  12 19  3 99  17 
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7. MELLÉKLET: A 2009-ES ERDŐTÖRVÉNY 2017-BEN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSA  

A 2009-es erdőtörvény 2017-ben történt módosítása az erdei legeltetés engedélyezésére 

vonatkozóan 

 

2017. évi LVI. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

 

76/C. § (1) Erdőben, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen 

legeltetni vagy pihentetni (a továbbiakban: erdei legeltetés) kizárólag lovat, szarvasmarhát és juhot 

szabad. 

(2) Erdei legeltetésre 

a) a legeltetésre szolgáló mezőgazdasági területtel közvetlenül szomszédos 

aa) 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású 

erdőben, valamint 

e) kultúrerdők: elegyarányát tekintve több, mint 70%-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen, vagy 

több, mint 50%-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők, ahol az adott termőhelynek megfelelő 

természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajai kevesebb, mint 30%-os elegyarányban, vagy 

egyáltalán nincsenek jelen; 

f) faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből álló, 

szabályos hálózatban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő. 

ab) erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen – az erdei vízfolyás, erdei tó 

kivételével –,továbbá 

b) nagyvízi mederben, a kezelési tervekben foglaltakkal összhangban kerülhet sor. 

(3) Tilos az erdei legeltetés a véghasz nálat megkezdésétől az erdőfelújítás befejezését követő 

ötödik év végéig. 

(4) Az erdei legeltetés során megfelelő módon gondoskodni kell a legeltetett állat szomszédos 

erdőkbe való bejutásának megakadályozásáról. 

(5) Erdei legeltetési tevékenység a tulajdonos és az erdőgazdálkodó hozzájárulásával, valamint az 

erdészeti hatóság részére – Natura 2000 hálózat részeként kijelölt területen annak megkezdése előtt 

legkésőbb 21 nappal – történő előzetes bejelentést követően, felügyelő személy állandó biztosítása 

mellett végezhető. 

(6) A legeltetést felügyelő személy köteles magánál tartani a tulajdonos és az erdőgazdálkodó 

legeltetéshez való hozzájárulását tartalmazó dokumentumot. 
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8. MELLÉKLET: FÉNYKÉPMELLÉKLETEK 

 

 

Montado, portugáliai fáslegelők Évora környékén. Fotó: Varga Anna, 2016 

 

Egyre több becserjésedett, felhagyott területen kezdtek el újból legeltetni és kezdték tudatosan 

fáslegelővé alakítani. Fotó: Visnyeszéplak (Somogy megye), Varga Anna, 2014 
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A nemzeti park igazgatóságok a védett fáslegelők fenntartásában és kezelésében aktívan részt 

vesznek. A képen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cserépfalu határában fekvő fokozattan védett 

fáslegelőjén egy bérlő szürkemarhái és az általa megfogadott gulyás látható a kutyáival. Fotó:  

Hidegkúti-legelő, Cserépfalu (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),Varga Anna, 2015   

 

Hőség idején az erdőszélekben manapság is szívesen behúzódnak a jószágok. Fotó: Varga Anna, 

Tótvázsony (Veszprém megye), 2015 
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A terebélyes fáknak nem csak gazdasági értékük nagy, hanem számos kulturális ökoszisztéma-

szolgáltatással is bírnak (pl. rekreáció, spirituális). Fotó: Kaposmérő (Somogy megye), Varga Anna, 

2015 

 

A tölgyfajok a fás-erdős legeltetési rendszerek meghatározó fái. Kocsányos tölgy (Quercus robur)  

Homokszentgyörgy (Somogy megye) határában. Fotó: Varga Anna, 2015 
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MTMT közlemény és idéző általános értékelő táblázat 
Varga Anna adatai (2017.10.09.) 

Közlemény típusok Száma Hivatkozások
1
 

Teljes tudományos közlemények
2
 Összesen Részletezve Független Összes 

I. Tudományos folyóiratcikk 10 --- --- --- 

nemzetközi szakfolyóiratban --- 4 13 32 

hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven  --- 1 0 0 

hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven --- 5 9 20 

II. Könyvek 1 --- --- --- 

a) Könyv, szerzőként 0 --- --- --- 

idegen nyelvű --- 0 0 0 

magyar nyelvű --- 0 0 0 

b) Könyv,  szerkesztőként 1 --- --- --- 

idegen nyelvű --- 0 
3
--- --- 

magyar nyelvű --- 1 --- --- 

III. Könyvrészlet  7 --- --- --- 

idegen nyelvű --- 4 7 17 

magyar nyelvű --- 3 0 2 

IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy 

konferenciakötetben 

10 --- --- --- 

Idegen nyelvű --- 6 0 0 

Magyar nyelvű --- 4 0 0 

Tudományos közlemények összesen (I.-IV.) 28 --- 29 71 

További tudományos művek
4
 --- 25 4 15 

 

Idézetek száma
5
 --- --- 34 89 

Hirsch index
5
 6 --- --- --- 

          

Oktatási művek         

 Felsőoktatási tankönyv 0 --- --- --- 

Idegen nyelvű --- 0 0 0 

Magyar nyelvű --- 0 0 0 

Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven --- 0 0 0 

Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven --- 0 0 0 

További oktatási művek 0 --- 0 0 

  

Oltalmi formák 0 --- 0 0 

 

Alkotás 0 --- 0 0 

 

Ismeretterjesztő művek         

Könyvek 0 --- 0 0 

További művek 1 --- 0 0 



169 

 

      

Közérdekű és nem besorolt művek 0 --- 0 0 

  

Absztrakt 28 --- 1 3 

     

Egyéb szerzőség 0 --- 0 0 

Idézők szerkesztett művekben --- --- 0 0 

Idézők disszertációban, egyéb típusban 0 --- 4 6 

Idézők összesen, minden típus, minden jelleg --- --- 38 95 

Megjegyzések: 

A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a 
cellában összeszámlált. 

--- : Nem kitölthető cella 

1
 A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb tipusú 

idézők összesítve a táblázat végén találhatók. 

2
 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban:  

- Folyóiratcikk : szakcikk/tanulmány, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy csoportos 

szerzőségű közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé 

- Könyv: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, tanulmánykötet, forráskiadás, kritikai kiadás, 
műhelytanulmány, atlasz 

- Könyvrészlet: szaktanulmány, fejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, 

térkép, műhelytanulmány része 
- Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent legalább 3 oldal 

terjedelemben 

- Oltalmi formák: szabadalmak, mintaoltalmak (részletek) 
3
 Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből 

4
 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a nem ismert lektoráltságú 

folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került 

összeszámlálásra. 
5
 A disszertációk és egyéb tipusú idézők nélkül számolva. A sor értéke a "Tudományos közlemények 

összesen (I.-IV.)", a "További tudományos művek" és az "Absztrakt" sorok idézettség értékeit összegzi. 
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Varga Anna publikációinak jegyzéke 

 

A/ Az értekezés témakörében készült publikációk 

 

I. LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT TELJES TERJEDELMŰ KÖZLEMÉNYEK 

 

MORENO, G., AVIRON, S., BERG, S.,  CROUS-DURAN, J., FRANCA, A.,  GARCIA DE JALON, S., HARTEL, 

T., MIRCK, J.,  PANTERA,A.,  PALMA, J. H. N., PAULO, J. A., RE, G. A., SANNA  G. A., THENAIL, C., 

VARGA, A., VIAUD, V. & BURGESS, P. J. (2017): Agroforestry systems of high nature and cultural 

value in Europe: provision of commercial goods and other ecosystem services. Agroforestry 

Systems. Online first. https://doi.org/10.1007/s10457-017-0126-1 IF:1,170 

 

VARGA, A. (2017): ‘Innovation from the Past.’Silvopastoral Systems in Hungary in the Light of 

Hungarian Ethnographic Literature. Acta Ethnographica Hungarica, 62:135-162. 

 

VARGA, A., SAMU, Z. T., & MOLNÁR, ZS. (2017): A fáslegelők és legelőerdők használata 

magyarországi pásztorok és gazdálkodók tudása alapján. Természetvédelmi Közlemények pp. 242–

258. In press. 

 

VARGA, A., MOLNÁR, ZS., BIRÓ, M., DEMETER, L., GELLÉNY, K., MIÓKOVICS, E., MOLNÁR, Á., 

MOLNÁR, K., UJHÁZI, N., ULICSNI, V. & BABAI, D. (2016): Changing year-round habitat use of 

extensively grazing cattle, sheep and pigs in East-Central Europe between 1940 and 2014: 

Consequences for conservation and policy. Agriculture Ecosystems & Environment. 234:142-153. 

IF: 3.673 

 

MOLNÁR, ZS., KIS, J., VADÁSZ, CS., PAPP, L., SÁNDOR, I., BÉRES, S., SINKA, G. & VARGA A. (2016): 

Common and conflicting objectives and practices of herders and conservation managers: the need 

for a conservation herder. Ecosystem Health and Sustainability, 2:16.  

 

BABAI, D., TÓTH, A., SZENTIRMAI,I., BÍRÓ, M., MÁTÉ, A., DEMETER, L., SZÉPLIGETI, M., VARGA, A., 

MOLNÁR, Á., KUN, R. & MOLNÁR, ZS. (2015): Do conservation and agri-environmental regulations 

effectively support traditional small-scale farming in East-Cental European cultural landscapes? 

Biodiversity and Conservation, 24:1-23. IF: 2.265 

https://doi.org/10.1007/s10457-017-0126-1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916302730
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916302730
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916302730
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VARGA, A., ÓDOR, P., MOLNÁR, ZS., & BÖLÖNI, J. (2015): The history and natural regeneration of a 

secondary oak-beech woodland on a former wood-pasture in Hungary. Acta Societatis Botanicorum 

Poloniae, 84: 215-225. IF: 1.161 

 

SAMU, Z. T., BÓDIS, J. & VARGA, A. (2015) Egy belső-somogyi fás legelő múltja, jelene és jövője 

természetvédelmi szempontból. Természetvédelmi Közlemények. 21: 253–261 

 

VARGA, A. & MOLNÁR, ZS. (2013): Ehető vadgyümölcsök és gombák gyűjtése egy bakonyi 

fáslegelőn. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat. 13: 93-102. 

 

VARGA, A & BÖLÖNI, J.(2011): Egy felhagyott fás legelő területének tájhasználat változása 

Olaszfalu (Veszprém megye) határában. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 28:55-66 

 

VARGA, A. & BÖLÖNI, J. (2009): Erdei legeltetés, fáslegelők, legelőerdők tájtörténeti kutatása. 

Természetvédelmi Közlemények, 15: 68–79. 

 

SALÁTA, D., HORVÁTH S. & VARGA A. (2009): Az erdei legeltetésre, a fás legelők és legelőerdők 

használatára vonatkozó 1791 és 1961 közötti törvények. Tájökológiai Lapok, 7: 387–401. 

 

II. KÖNYVFEJEZET, TANULMÁNY 

 

VARGA, A., HEIM, A., DEMETER, L. &  MOLNÁR, ZS. (2017): Rangers bridge the gap: Integration of 

traditional ecological knowledge related to wood pastures into nature conservation. In: Roué, M., 

Molnár, Zs. (eds.): Indigenous and local knowledge of biodiversity in Europe and Central Asia: 

Contributions to the IPBES regional assessment of biodiversity and ecosystems services. Paris, 

UNESCO, pp 78-91. 

 

MOLNÁR, ZS., SÁFIÁN, L., MÁTÉ, J., BARTA, S., SÜTŐ, D. P., MOLNÁR, Á & VARGA, A. (2017): “It 

does matter who leans on the stick” - Hungarian herders’ perspectives on biodiversity, ecosystem 

services and their drivers. Roué, M., Molnár, Zs. (eds.): Knowing our Land and Resources: 

Indigenous and local knowledge of biodiversity and ecosystem services in Europe & Central Asia. 

Knowledges of Nature 9. UNESCO: Paris, pp. 42-56. 
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CENTERI, C., RENES, H., ROTH, M., KRUSE, A., EITER, S., KAPFER, J., SANTORO, A., AGNOLETTI, M., 

EMANUELI, F., SIGURA, M., SLÁMOVÁ ,M., DOBROVODSKÁ, M., STEFUNKOVÁ, D., KUCERA, Z., 

SALÁTA, D,. VARGA ,A.,VILLACRECES, S. & DREER, J. (2016): Wooded grasslands as part of 

European agricultural heritage. In: Agnoletti Mauro, Emanueli Francesca (szerk.) Biocultural 

diversity in Europe. Cham (Svájc): Springer International Publishing, pp. 75-103. 

 

HARTEL, T., PLIENINGER, T. & VARGA, A. (2015): Wood-pastures in Europe. In: Kirby, K., 

Watkins, C. (eds): Europe's Changing Woods and Forests: From Wildwood to Managed 

Landscapes. CAB International, pp. 61–76. 

 

VARGA, A. & MOLNAR, ZS. (2014): The Role of Traditional Ecological Knowledge in Managing 

Wood-pastures. In: Hartel T, Plininger T (eds) European wood-pastures in transition: A social-

ecological approach. Earthscan from Routledge, Taylor & Francis Group, London–New York. pp. 

187–202. 

 

SALÁTA, D., VARGA, A., PENKSZA K., MALATINSZKY Á. & SZALAI T. (2013): Agrárerdészeti 

rendszerek és alkalmazási lehetőségeik a hazai ökológiai gazdálkodásban. AWETH, 9: 315–320. 

 

BÖLÖNI, J.,  SZMORAD, F., VARGA, Z., KUN, A., MOLNÁR, ZS., BARTHA, D., TÍMÁR, G. & VARGA, A. 

(2011): P45 – Fáslegelők, fáskaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek. In: Bölöni J, Molnár Zs, Kun 

A (szerk.)   Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója: ÁNÉR 2011.Vácrátót: 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, 2011. pp. 359-362. 

 

 

III. A POSZTEREK ÉS KONFERENCIA-ELŐADÁSOK 

 

MOLNÁR Á., HARSÁNYI D., TÓTH T., ŐZE P., SALLAINÉ KAPOCSI J., MOLNÁR ZS., BIRÓ M.& VARGA 

A. (2016):Használjuk, mint régen? – Hullámtéri faállományok legeltetéssel való özönnövény-

visszaszorításának lehetőségei Hármas-Körös menti és határon túli tapasztalatok alapján. Aktuális 

Flóra- és Vegetációkutatások a Kárpát-medencében, Budapest, 2016. február 12-14. Poszter 
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MOLNÁR, ZS., VARGA, A., BABAI, D., MOLNÁR ,K., ULICSNI, V., DEMETER, L, GELLÉNY, K. & BIRÓ, 
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