
A Kárpát-medencében letelepülőket zárt erdőségek, kiterjedt erdő
ssztyeppek és csak kisebb részben fátlan területek fogadták. A népesség növe
kedésével egyre több művelhető területre volt szükség, melyeket leghamarabb 
a fás növényzet irtásával és az irtások művelésbe vonásával lehetett 
kialakítani. Az erdők egy része a folyamatos legeltetés és gyérítés hatására fás 
legelővé alakult, mely területhasználat megjelenési formájában közel áll az 
ország egykor jelentős részét borító, a legeltető állattartásnak kedvező erdő
ssztyepp területekhez. Az említett fás legelőkről elmondható, hogy a jelentős 
túlhasználat következtében egyre kopárosodó, erdészeti kezelés alatt nem álló 
területekké váltak.

A természetet átalakító tevékenységek, az egyre nagyobb faigény, a 
növekvő népesség és állatlétszám, az úrbérrendezés, a jobbágyfelszabadítás, 
az elkülönözések és a tagosítások következtében a XIX. század végére, XX. 
század elejére az egykor kiterjedt erdőségek területe jelentős mértékben 
csökkent, és romlott a megmaradt erdők állapota. Ekkor az igények kielégí
tésének és a gazdaság fenntartásának érdekében a kor erdész szakemberei 
kidolgozták a legelőerdő üzemtípust, amely kettős használata révén 
elméletileg alkalmas lett volna a felmerült problémák megoldására. A 
szakemberek a kibontakozott vitában számos elméletet dolgoztak ki, 
azonban a jelentősebb és kiterjedtebb gyakorlati kivitelezés megtorpant az 
időközben kirobbant I., majd II. világháború következtében.

Ma nincs tiszta fogalmi határ fás legelők és legelőerdők között. A 
recens hazai szakirodalom nem tesz világosan különbséget, így érthető a kü
lönböző fórumokon felmerülő zavar, azonban nem jelent megoldást a 
hajdani fogalmak jelenre való vetítése, áthozatala sem, illetve a mai 
fogalmak múltra való ráerőltetése, visszavetítése sem. A külföldi 
szakirodalom -  annak ellenére, hogy számos más országban 
előrehaladottabb a téma kutatása -  nem kezelhető fenntartás nélkül, hiszen 
sem a földrajzi és éghajlati adottságok, sem pedig a gazdálkodási 
hagyományok nem egyeznek meg a magyarországival. így szükséges egy 
olyan egységesített, megfelelően alátámasztott és kipróbált, a XXI. századra 
és Magyarországra (Kárpát-medencére) aktualizált terminológia kialakítása, 
amely egyértelműsíti, konkretizálja, és könnyen kategorizálhatóvá teszi a 
területhasználatok besorolását. Ezen rendszer kidolgozását és egy az egész 
országra kiterjedő fás legelő- és legelőerdő-kataszter összeállítását célozzák 
részben további kutatásaink és munkáink.

5. Javaslatok
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A történeti források feldolgozásának eredményeként elmondható, 
hogy a vizsgálat tárgyául kitűzött terület, a pénzesgyőr-hárskúti fás legelő az 
Árpád-kortól folyamatosan színtere az erdei állattartásnak, és zárt állomány
ból alakult ki, illetve zárt állományból alakították ki az 1800-as évek 
második felében. Semmi nem támasztja alá, hogy a területet előbb fátlan 
legelővé alakították, majd utólag fásították volna be, ugyanis az ehhez 
szükséges irtásmunka indokolatlanul nagy energiabefektetést igényelt volna.

A terület növényzete és talajállapota a terület átalakításából, az 
állandó használatból és a túllegeltetésből következően jelentős mértékben 
megváltozott. Az egykoron meglévő őserdőt idővel a legeltetés nyomait 
magán viselő, nagyjából egykorú, nagyrészt egy fafajú állomány váltotta fel, 
majd az intenzív legeltetés korszakára a nyílt gyepes terültek dominanciája és 
a fák szórt állása vált jellemzővé. A szórt állásnak köszönhetően a fűfélék 
aránya és összetétele megváltozott, így az egykori bükkös területén a legelőkre 
jellemző fajok jelentek meg. A legelőn a szúrós cserjéket a legelő állat 
kevésbé fogyasztotta, tehát azok aránya növekedett, annak ellenére, hogy az 
irtásgazdálkodás emlékeit őrző legelőtisztítás során azokat minden évben 
eltávolították. A terület talaja a legelés, a taposás és az állatok hullatékának 
hatására degradálódott. A terület kopárosodásának jelei egyértelműen azono
síthatóak a légifotókon, a talaj nitrogénben dúsulását, pedig a nitrofil, illetve 
nitrofrekvens fajok megjelenése és elterjedése jelzi.

Az 1950-es években végbement gazdasági átalakulás, termelési 
struktúraváltozás következtében a területen legeltetett állatok száma 
növekedett, majd erősen csökkent, mindazonáltal a terület ápolása egyre 
kevésbé volt jellemző. A legelőtisztítások elmaradásával a másodlagos 
szukcesszió folyamatai felgyorsultak. Egyre nagyobb teret nyertek a cserjék, 
így a legeltetett állatok számának csökkenésével egyre nagyobb területek 
váltak záródó „tüskévé” A legelő fái egyre rosszabb állapotba kerültek, a 
pusztuló vagy elpusztult egyedeket nem távolították el és nem pótolták. 
Végül a terület használatának, a legeltetésnek és a legelőtisztításnak a felszá
molásával megszűntek a területet fenntartó hatások, így a szukcessziós 
nyomás hatására felgyorsulhatott az újraerdősülés folyamata.

Jelenleg a terület alig 15-20 %-a mondható nyílt gyepnek. A fák 
közvetlen környezetében olykor kefesűrű újulat van, melynek összetételében 
a gyertyán dominál. A területet összefüggő cserjetakaró borítja. A fák 
állapota koruk előrehaladtával egyre rosszabb.

A cserjésedés léptékét és a fák egészségi állapotát ismerve a terület 
kb. 20 éven belül elveszíti jellegzetes megjelenési formáját, így a fás legelő
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jövőjét illetően alapvetően két kimeneteli lehetőség van. Amennyiben nem 
történik semmilyen aktív beavatkozás, illetve kezelés, úgy a terület először 
teljesen becserjésedik, majd a szukcessziós folyamatok eredményeképpen 
lassan zárótársulássá, azaz erdővé alakul. A vizsgálat további folytatása ezen 
esetben is indokolt, hiszen a szukcesszió megfigyelése és elemzése informá
ciókkal szolgálhat a fás legelőkön végbemenő folyamatokról. A legelő 
állapotának visszaállításához szükséges, hogy stabilizálódjanak a területet 
érintő gazdasági, jogi és társadalmi körülmények. A természetvédelmi, 
tájképi és tájtörténeti értékek védelme érdekében azonban indokolt a terület 
legalább egy részén az egykori élőhely állapotának helyreállítása. Az ilyen 
jellegű élőhely-rekonstrukciókra vannak már gyakorlati példák is, amelyek 
közül kiemelendő a Bükki Nemzeti Park cserépfalui legelőerdő-rekonstruk- 
ciója. Mindazonáltal csak akkor és csak úgy kivitelezhető a pénzesgyőr- 
hárskúti fás legelő gazdálkodási emlékeinek megmentése, ha közösségi 
összefogás eredményeként, gazdasági és természetvédelmi példák és tervek 
alapján, aktív részvétellel, beavatkozással és védelemmel történik, ugyanis a 
területet antropogén hatások alakították ki és tartották fenn, így a passzív 
védelem nem érhet célt.

A közelmúltban rendeződtek a fás legelő tulajdonviszonyai, a terület 
túlnyomó része magántulajdonba került. A tulajdonos az élőhely rehabilitá
lását, majd fenntartását tűzte ki célul. Az állapot-visszaállítás első lépéseként 
szárzúzózás történt a legelő egyes részein, majd 2009 tavaszától a nyílt terü
letek legeltetése és a terület további tisztítása lesz az a fenntartó erő, 
melynek hatására a fás legelő visszakapja kb. 50-60 évvel ezelőtti arculatát. 
Természetesen nagyon fontos az állateltartó-képességnek megfelelő állatlét
szám betartása, a pusztuló fák pótlása és a megfelelő biotóphálozat kialakí
tása, illetve megtartása. A gazdálkodási hagyományok, az eddigi kutatási 
eredmények és a későbbi legeltetési, legelőtisztítási tapasztalatok figyelem- 
bevételével olyan területhasznosításra van lehetőség, amely, amellett, hogy 
tartamos és hosszú távon fenntartható, nem csupán érték megőrző, hanem 
érték teremtő is. A tervezett természetvédelmi célú extenzív állattartás olyan 
fenntartó erő, amely lehetőséget ad nemcsak a természeti- és természetvédel
mi értékek megóvására, hanem a tájtörténeti és kultúrtörténeti emlékek 
megmentésére is, továbbá lehetőséget nyújt esetleges rekreációs és idegen- 
forgalmi célok megvalósítására is. Bárhogyan is lesz, újult erővel és összefo
gással folytatódik a megkezdett munka, így minden eddiginél nagyobb 
remény van a pénzesgyőr-hárskúti fás legelő megmentésére, nem 
utolsósorban pedig a fás legelők és legelőerdők ügyének előremozdítására.
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