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I. TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK 

A természeti-kulturális sokféleség (biocultural diversity), valamint a kultúrtájak a világ 

természeti értékei szempontjából is kulcsfontosságúak, ezért védelmük, fenntartásuk napjaink 

legfontosabb természetvédelmi céljai közé került. Emellett egyre nő azon ökológiai 

kutatásoknak a száma is, melyek ezeknek a tájaknak a működésével és az ember szerepével 

foglalkoznak (Babai & Molnár 2014, Rotherham 2015, Schmeller & Bridgewater 2016).  

Európa természetközeli 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. Ezeket az élőhelyeket, illetve a kultúrtájakat és a 

természeti-kulturális sokféleséget a tájhasználat felhagyása (Tárrega et al. 2009), a 

hagyományos ökológiai tudás elvesztése (Rotherham 2007) és a táji erőforrások reziliens 

használatának megszűnése veszélyezteti leginkább (Stoate et al. 2009, Fischer et al. 2012). 

Az elmúlt évtizedekben az ökológiai kutatások során egyre gyakrabban alkalmaznak 

interdiszciplináris megközelítéseket. Az egyik ilyen irányzat 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. 

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). 

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 
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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 tudományos világtól eltérő tudásokat és 

világnézeteket, mely rezonál Juhász-Nagy Pál (1993) azon gondolatával, mely a természet 

reszakrálására hívja fel a figyelmet (Díaz et al. 2015, Schmeller & Bridgewater 2016). 

A hagyományos ökológiai tudásra alapuló természeti-kulturális sokféleség talán legszebb 

példái a legeltető állattartás és a fásszárú növényzet összekapcsolódásának eredményeként 

létrejövő, kiemelkedő természeti és kulturális értékű fáslegelők, melyek évezredek óta 

meghatározzák Európa erdősült térségeinek képét (Rackham 1998, Vera 2000, Hartel et al. 

2017). E tájhasználati rendszer legáltalánosabb tudományos angol nyelvű megnevezése a 

sylvopastoral systems (fás-erdős legeltetési rendszer), melyhez mindazon tevékenység és 

élőhelytípus tartozik, melyben a fásszárú növényzet és az állattartás valamilyen módon 

összekapcsolódik. Az ökológus kutatók és természetvédelmi szakemberek érdeklődése csak az 

utóbbi évtizedben erősödött meg a fás-erdős legeltetési rendszerek, kiemelten a fáslegelőkkel 

kapcsolatos kérdések iránt (Rois-Díaz et al. 2006, Agnolett 2007, Saláta et al. 2009, Rudolf et 

al. 2012, Varga et al. 2015, Hartel & Plieninger 2014, Jakobsson & Lindborg 2017, Gallé et al. 

2017). 

A kultúrtájakban megnyilvánuló „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 (Rackham 1998, Bartha 2003, Biró & Molnár 

2009). Európa más régióival ellentétben a magyarországi fás-erdős legeltetési rendszerekkel 

egészen napjainkig szinte csak néprajzi és történeti források foglalkoztak (Szabadfalvi 1963, 

Petercsák 1977, Takáts 1986, Andrásfalvy 2007). A fáslegelőkkel kapcsolatos kevés számú 

magyarországi ökológiai kutatás elsősorban egy-egy terület botanikai értékeivel (Juhász 1994, 

Saláta et al. 2012), illetve egy-egy tájegység fáslegelőinek számbavételével foglalkozott (Bank 

1994, Haraszthy et al. 1997, Dénes 2006, Sonnevend 2006, Saláta 2017). 

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. 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.  

Konkrét kérdéseimet négy főbb témakörben fogalmaztam meg:  
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1. A külterjes legeletés élőhelyhasználata táji léptékben 1940 és 2014 között (milyen 

élőhelyeket legeltettek, milyen szerepe volt a fásszárú élőhelytípusoknak); 

2. A hazai fáslegelők tájökológiai és természetvédelemi helyzete (pl. elterjedés, kiterjedés, 

vegetációszerkezet, feltártság, védettség) ; 

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

(tájhasználat-történet, a fásszárú növényzet és az állattartás kapcsolata, gazdálkodási, 

használati elemek és mindezek változása); 

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

(pásztorok, gazdák és természevédők hagyományos ökológiai tudása és fáslegelő-kezelése). 

 

II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

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 és 2016 között végeztem másokkal együttműködve. 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 1. témakör (külterjes legeltetés 

élőhelyhasználata) esetében határon túli területeken is folyt adatgyűjtés, de a Kárpát-

medencéből nem léptem ki. 

 

1. A külterjes legeltetési rendszerek változásának feltárása 1940 és 2014 között a Kárpát-

medencében   

A szarvasmarha, juh és sertés külterjes legeltetése során használt élőhelytípusokat, illetve 

ezek használatának változását a Kárpát-medence 6 országának (Magyarország, Ukrajna, 

Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia) 38 pontján tártuk fel, összesen 147 félig-

strukturált interjú készítésével. Az élőhelyhasználatot havi bontásban, tájanként és az alábbi 4 

történeti korszakokra lebontva vizsgáltuk meg 1940 és 2014 között: I. Téesz előtt: 1940−1955; 

II. Téesz alatt: 1965−1980; III. Rendszerváltás után: 1992−2000; IV. EU-csatlakozás után: 

2005−2014. Az elemzés során a négy tájtörténeti korszak változónkénti elválását variancia 

analízissel (ANOVA) teszteltük. Az egyes hónapok változónkénti elválását a Tukey-HSD 

posthoc teszttel vizsgáltuk. 

 

2. A jelenlegi magyarországi fáslegelők adatbázisának létrehozása 

A magyarországi fáslegelők térinformatikai adatbázisának alapját a MÉTA felmérés P45-

ös élőhelyekre vonatkozó eredményei (Bölöni et al. 2008, Bölöni et al. 2011), Haraszthy et al. 

(1997), Sonnevend (2006), Dénes (2006), Saláta (2017) és saját terepi adatok alkotják. Az 
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adatbázis a fáslegelők előfordulását; kiterjedését; potenciális, 1960-as évekbeli és 2010-es 

növényzetét; területhasználatát; természetvédelmi státuszát és tudományos feltártságát (írott 

források) tartalmazzák. 

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

ArcGIS.10.1.) végeztem el. A területek lehatárolása során ellenőriztem minden egyes 

előfordulási adatot katonai térképeken és nyílt hozzáférésű légifotó-állományokon (http 2., http 

3.).  

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

változók közötti kapcsolatok feltárásának céljából páronkénti korrelációszámítást, 

klaszteranalízist és főkomponens-analízist (PCA) végeztünk. 

 

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

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) 

tekintettünk át. Az elektronikusan is elérhető Erdészeti Lapokban megjelent cikkeket − az 

előzetes kutatások alapján − részletesebben is megvizsgáltuk. A potenciális forrásanyag igen 

nagy terjedelme miatt erdei legeltetésre vonatkozó legfontosabb törvényekhez köthető 56 

kiválasztott évfolyamot tekintettünk át. 

Továbbá a fás-erdős legeltetési rendszerek tájtörténetére és az ökológiai emlékezetre 

(Babai et al. 2016) vonatkozó félig-strukturált interjúkat készítettem 2010 és 2016 között 

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) településeken. 

3.2 A fásleglők 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 témakörű cikkeket, majd a publikációk irodalomjegyzékeit, illetve a szerzők 
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bibliográfiáját áttekintve gyűjtöttem össze teljességre törekedve a témakörben megjelent 

írásokat. 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 (2014) 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. A jelenlegi hagyományos ökológiai tudás, természetvédelmi és gazdálkodói gyakorlat  

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.  

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 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. 

4.2 Természetvédelmi szakemberek tudása és véleménye a fáslegelőkkel és használatukkal 

kapcsolatban 
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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. 2010-2017 között 

félig-strukturált interjúkat készítettünk 39, fáslegelő kezelésért felelős természetvédelmi őrrel 

a fáslegelők értékeire, használatuk előnyeire és nehézségeire, illetve a lehetséges innovációs 

megoldásokra vonatkozóan. Ahol volt rá lehetőség, ott résztvevő megfigyelést végeztem. 

Strukturált interjúkkal történő adatgyűjtés és elemzés 

A természetvédelmi szakemberek fáslegelőkkel kapcsolatos hagyományos ökológiai 

tudásának mértékét kvantitatív módszerekkel is megvizsgáltuk 2014 során. Összesen 18 irodai 

természetvédelmi szakemberrel, 19 természetvédelmi őrrel és 12 pásztorral készítettünk 

interjút. 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. A strukturált interjúban feltett 50 kérdés a hagyományos 

ökológiai tudás (HÖT) 4 komponensét dokumentálta. A kapott válaszokat 0-3-ig tartó skálán 

pontoztuk. Az egyes kérdéseket külön-külön értékeltük, majd a HÖT 4 komponenséhez tartozó 

kérdések pontszámát összegeztük. Az értékelés során a korábbi saját kutatásokból (Molnár 

2014, Varga & Molnár 2014) és régebbi néprajzos kutatásokból (Hegyi 1978, Takáts 1986, 

Andrásfalvy 2007) rendelkezésünkre álló HÖT-öt vettük viszonyítási alapnak. Az adatok 

feldolgozásához és értékeléséhez Excel programot használtunk. 

 

III. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

A külterjes legeltetési rendszerek változása 1940 és 2014 között a Kárpát-medencében   

A Kárpát-medence természetközeli növényzetének a mai napig meghatározó tényezője a 

fás, erdős területek legeltetése, hasonlóan Európa egyes erdővel borított tájaihoz (Vera 2000, 

Rois-Díaz et al. 2006, Andrásfalvy 2007). 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 

(Meuret and 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. 

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 
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szerepéről eddig csak részleges vagy külföldi adatok álltak rendelkezésre (vö. Vera 2000, 

Andrásfalvy 2007, Mérő et al. 2015). 

 

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 hátterében elsősorban nem a fáslegelők jelentős területi 

növekedése, hanem a két felmérés módszertani különbsége állhat. 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. 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 

sem 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 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)). 

 

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) 
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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). 

Fontos kiemelni, hogy az úrbérrendezések és az erdő és legelő elkülönözése következtében 

a 19. század végén és 20. század elején bekövetkező 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 legeltetés és a legelőgondozás felhagyásának vegetációdinamikai következménye a 

fáslegelők cserjésedése, beerdősülése, a ligetes, mozaikos jelleg fokozatos megszűnése 

(Plieninger et al. 2003, von Oheimb & Brunet 2007, 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 többnyire a termőhelyi viszonyok okán vagy a tájban folyó 

gazdálkodás hiánya miatt ezeknek kisebb a jelentősége.  

Az elmúlt évtizedben a magyarországi fáslegelők tájhasználat-történetében egy új fejezet 

kezdődött, mely a felhagyott területek újbóli haszonvételét, másrészt pedig teljesen új 

fáslegelők kialakítását jelenti. Roellig és munkatársai (2016) Észtországban készítettek 

interjúkat felhagyott fáslegelőket megújító gazdálkodókkal, és a magyarországiakhoz hasonló 

állapotot találtak: 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. 

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 4.), AFINET (http 5.), Smith 2010, Borovics et al. 2017, den Herder et 

al. 2017, Moreno et al. 2017) ), és 2017 szeptembere óta hazánkban is lehet, az előírt 

korlátokkal, erdőben legeltetni (Magyar Közlöny 75, 2017).. 

 

A fás-erdős legeltetési rendszerek használatának hatása a növényzetre a múltban 
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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, Szabó & Hédl 2011). 

 

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 (Molnár 2012, 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.  

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.  

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 fáslegelők kezelésére vonatkozó, a hagyományos ökológiai tudás gyakorlati elemeire 

vonatkozó eredményeink igazolták Rackham (1998) megállapítását, hogy a fáslegelők ember 

által tudatosan kialakított és fenntartott élőhelytípusok. A terület használói a fáslegelők 
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kialakítása és fenntartása során fásszárú és lágyszárú növények alkotta, mozaikos élőhelytípust 

hoznak létre elsősorban állatjóléti és a legelő hosszú távú megőrzésének szempontjai alapján. 

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 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 egy részét le kell rajtuk vágni, de maga a pásztoroló 

legeltetés támogatása és fejlesztése még nem mindenütt nyilvánvaló. Ennek megoldására 

született meg közös javaslatunk, pásztorok, természetvédelmi szakemberek és kutatók 

összefogásában, az ún. „természetvédelmi pásztorok” képzésére és alkalmazására vonatkozóan 

(Molnár et al. 2016). 

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 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. Felmérésünk adatai szerint a természetvédelmi szakemberek tudása alapvetően 

biodiverzitás-centrikus volt, míg a pásztoroknak holisztikusabb és alapvetően „jószág”-

centrikus volt a tudása (vö. Roba & Oba 2009, Knapp &  Fernández-Giménez 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 őrök HÖT-re való igényét és nyitottságát az is erősíthette, hogy napi 

szinten találkoznak és kommunikálnak a helyi lakossággal, köztük a pásztorokkal. A 

természetvédelmi szakemberek között azon őröknek volt magas a pásztoroktól tanult vagy 

maga megtapasztalta hagyományos ökológiai tudása, akiknek a pásztorokhoz hasonlóan 
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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. 

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, Demeter 2017). 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-Feyerabend et al. 2004, Bohensky & Maru 2011, Berkes 2008, Robinson & 

Wallington 2012, Molnár et al. 2016). 

 

Fáslegelők természetvédelmi kérdései 

Az összegyűjtött 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 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).  

 

IV. ZÁRÓGONDOLATOK 

Utóbbi gondolatok visszavezetnek doktori dolgozatom alapfelvetéséhez. Ott azt 

hangsúlyoztam, hogy a természet értékeinek megőrzéséhez a táj és ember kapcsolatának 

megerősítésére és újraértelmezésére van, ill. 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 

gondolatával is: „…a Természet reszakrálása (mondjuk egy modernebb értelmezésű Szent 

Ferenc-i „létdemokrácia” jegyében) megkerülhetetlen programot jelent”.  
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V. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

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, melynek 

részeként a fáslegelőket egyenként lehatároltuk és jellemeztük. Jelenleg kb. 33 000 ha fáslegelőt 

tartunk nyilván, melynek 88%-a 50 évvel ezelőtt is fáslegelő volt.  

3. Feltártuk, hogy az elmúlt 200 esztendőben a fás-erdős legeltetési rendszerek országos 

szinten alapvető fontosságú 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 fáslegelők növényzeti 

jellegében (pl. hálózatos-ligetes szerkezet, idős terebélyes akácok, szárnyékerdők).  

4. Megállapítottuk, hogy a fás-erdős legeltetési rendszerek esetében a három legfontosabb 

történeti fordulatot országos szinten (1) a legelők és erdők elkülönözése, (2) a használat 

felhagyása, illetve (3) a területek 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 nem különítik el. 

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 előnybe 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 rámutat arra, hogy a hagyományos 
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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, 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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