
Mivel a téma kevésbé kutatott és csak néhány átfogó mű foglalkozik 
a kérdéses területhasználattal/területhasználatokkal, ezért dolgozatomban 
különböző tudományterületek szakirodalmi adatainak szisztematikus feldol
gozása alapján szándékozom bemutatni a fás legelők és legelőerdők hazai 
kialakulását/kialakítását, fejlődését és hanyatlását, továbbá az egyes korok 
legelőerdő és fás legelő definícióinak változásait. Az Eredmények fejezet 
jelentős része ennek megfelelően a szerteágazó, különböző formákban és 
kiadványokban megjelent adatok, közlések tömör, monografikus összefogla
lása, tájökológiai megközelítéssel és megőrzésközpontú szemlélettel elemez
ve az alapvetően néprajzi, történeti földrajzi, agrár- és erdészettörténeti 
jellegű forrásmunkákat. így jelen fejezetben az egyes tudományterületekről 
felhasznált szakirodalmi források tömör bemutatására szorítkozom.

A vizsgálati területet magába foglaló Bakonyról FÉNYES (1847, 
1851) és RÓMER (1860) leírásai szolgálnak információkkal, míg növényzeté
nek átalakulása, az erdők ritkításának, pusztulásának mértéke WALLNER 
(1941, 1942, 1943) publikációiból követhető nyomon. A hajdani, erdőkkel 
kapcsolatos tevékenységek, az erdők használata, „élése” és az irtásgazdálko
dás megismerése HEGYI (1978) és TAKÁCS (1976, 1980) munkái alapján vált 
lehetségessé, mindazonáltal a szűkebb környezet egykori erdőgazdálkodása 
is nyomon követhető. Az ERDÉSZETI LAPOK cikkeinek és az ERDÉSZETTÖR
TÉNETI KÖZLEMÉNYEK írásainak felhasználásával még részletesebbé váltak 
az erdők használatával kapcsolatos ismeretek. Az erdők használatával és a 
legeltetéssel kapcsolatos történelmi háttér és jogi keret leírása, melyben 
létrejöttek a dolgozat témájául megjelölt területhasználatok, a MAGYAR 
E r d é sz e t i  O k le v é l t á r  (1896), O ro sz i (1995,2005) és P e te r c s á k  (1992, 
2003) e témát feldolgozó irodalmainak felhasználásával történt.

A XIX. század végén, illetve a XX. század elején megjelent, legelő
erdők kialakításával és fenntartásával foglalkozó FÖLDES (1895, 1911) és 
MÁRTON (1897), valamint a témát feldolgozó OROSZI (1995, 2005) munkái 
felbecsülhetetlen jelentőségűek a kutatás szempontjából. FÖLDES és MÁRTON 
leírásai, gyakorlati tapasztalatai és következtetései az eddigi ismereteket 
további részletekkel gyarapították, míg az ERDÉSZETI LAPOK feldolgozásán 
keresztül OROSZI ismerteti a vizsgált területhasználatok kialakulásának és a 
terminusok változásának folyamatát.

2. Előzmények, szakirodalmi áttekintés
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A jelenleg Magyarországon még meglévő és vizsgálható fás legelők
ről és legelőerdőkről, természetvédelmi és élőhely-fenntartási vonatkozá
saikról Márkus (1993) és Haraszthy  et al. (1997) publikáltak, míg a 
tájtörténeti, területhasználat-történeti és területváltozási adatokról, körül
ményekről és a jelenlegi erdélyi legeltetési szokásokról VARGA (2008) és 
Varga -  B ölöni (2009) számol be.

A nemzetközi kitekintés alapjait adó irodalom SCHNABEL -  
FERREIRA (2004) és internetes források, letölthető kézikönyvek, kiadványok 
és előadásanyagok (HTTP 1., HTTP 2., HTTP 3.), amelyek tudósítanak a világ 
más országaiban található fás legelőkhöz és legelőerdőkhöz külső megjele
nésben és használatban is hasonló élőhelyekről.

A feldolgozott irodalmak alapján kibontakozott az az általános kép, 
amely az ország, majd szűkítve a témát a Bakony, azon belül a Magas- vagy 
Öreg-Bakony, illetve Pénzesgyőr környékének gazdálkodását, egykori 
állattartását, erdő- és mezőgazdálkodási hagyományait jellemezte.

A legelő jelenlegi állapotának rögzítése és a legelő jellemzőinek 
megállapítása a közvetlen környezet, az Öreg-Bakony középtájban található, 
Bakonyi Kismedencék kistáj egyik elemének, a Pénzesgyőri-medence föld- 
történetére, geológiai-, földrajzi-, vízrajzi- és talajviszonyaira vonatkozóan 
Marosi -  Somogyi (1990) és Horváth  -  Pintér (2003) munkáinak feldol
gozásán keresztül jött létre. A botanikai felmérések során a növényfajok 
meghatározása SIMON (1992, 2000), a következtetések levonása HORVÁTH -  
Pintér (2003), Kenéz et al. (2006) és Szabó  (2008) felméréseinek eredmé
nyei alapján történt. A böhöncök (azaz a fás legelőn található nagy törzske
rületű és jellegzetes koronaalakulású fák) és a másodlagos szukcesszió 
vizsgálatáról Szabó  (2008) számol be részletesen.

A fás legelő szűkebb környezetében, így magán a legelőn is egykor 
gyakorolt állattartásról és egyéb erdei mellékhaszonvételekről HEGYI (1978), 
VAJKAI (1943, 1959, 1987) és MÉSZÁROS (é.n.) adnak hű és cizellált képet.

Mivel a terület egészen az 1900-as évek közepéig Szentgálhoz tarto
zott, ezért VAJKAI (1943, 1959, 1987) monográfiáiból, KABINA (1880) leírá
sának, de legfőképp HUDI (1998) pénzesgyőri monográfiájának felhasználá
sával került sor a táj történeti múlt részletekbe menő rekonstrukciójára. A kép 
további finomítása érdekében a VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR számos 
dokumentumát használtam fel, melyek közül XXL 103. 306/1. Hudi János és 
tsai. véderdejének rendszeres gazdasági üzemterve, V. 501.88. Pénzesgyőr 
község iratai, XXL 103. 297/3 A szentgáli református egyház erdejének és 
legelő-erdejének üzemterve, IX. 411. A. közbirtokosság iratai 1881-1905,
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XXL 103. 296/1 Szentgáli Tehénlegelő birtokosság egyetlen „A” gazdasági 
osztályba sorozott erdőbirtokának rendszeres gazdasági üzemterve és nem 
utolsó sorban IX. 274. (1.) Szentgáli Legeltetési Társulat iratai (1934, 1954,
1958) szolgáltatták a legtöbb információt.

3. Vizsgálatok
Kutatásaimat a Kárpát-medence, azon belül is elsősorban Magyar- 

ország jelenlegi területén belül megtalálható sík-, domb- és hegyvidéki fás 
legelők esetében végeztem. Konkrét példaként részletesen vizsgáltam a 
Pénzesgyőr és Hárskút települések között fekvő 161 hektáros (továbbiakban 
ha) fás legelőt.

A fás legelők és legelőerdők olyan átmeneti területhasználati módok, 
melyek mára, az állattartás intenzívvé válásának következtében eltűnőfélben 
vannak, pedig egykor használatuk általános volt. Az említett legeltetett, 
azonban fával bizonyos százalékban borított területeket túlnyomó többsé
gükben erdőkből alakították ki, így a magyarság gazdálkodási hagyományai
nak, valamint erdészettörténeti anyagok kutatása számos, a téma szempont
jából jelentős információval szolgált.

A területhasználati mód rekonstruálása, mivel a területek mára 
eltűnőfélben vannak, csupán irodalmi forrásokból és a helyi lakosság 
idősebb tagjainak elmondásaiból volt lehetséges. Az irodalom felkutatása és 
feldolgozása az elmúlt 3 évben folyamatos volt, és még nem ért véget, ezért 
a kutatás nem tekinthető lezártnak, azonban az összegyűlt információk 
mennyisége és a téma feltárásának alapossága -  legalábbis a hegyvidéki fás 
legelők és a konkrét mintaterület esetében -  lehetővé teszi következtetések 
levonását. Az irodalom beszerzése számos helyről, így a Szent István 
Egyetem Központi Könyvtárából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyv
tárából, a Nyugat-magyarországi Egyetem Könyvtárából, a Veszprém 
Megyei Levéltárból, a Veszprém Megyei Levéltár Könyvtárából, az 
Edelényi Városi Könyvtárból, a Fonyódi Városi Könyvtárból és a Magyar 
Elektronikus Könyvtárból történt. További információkkal a HM Hadtörté
neti Múzeum és Térképtárából beszerzett katonai felmérések térképlapjai 
szolgáltak.

A számos terepi kiszállás alkalmával került sor a megfigyelések és 
vizsgálatok elvégzésére, melyek eredményeként jöttek létre a következteté
sek. A különböző vegetációs időszakokban megfigyeltem a böhöncök és az 
alattuk, illetve körülöttük lévő újulatot, valamint a cserjés és lágyszárú 
növényzet vizsgálatán keresztül a legeltetés hatásaira lehetett következtetni.


