Gyp AWat — Vida — futatr s Tudomdig
AZ ALLATTENYESZTES ES A GYEPGAZDA.LICODAS
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Debreceni Egvetern Agrartudomanyi Centrurn
Allattenyesztes- es Takarmanyozastani Tanszek

A gyep evelo favekkel es herefelek_kel allandaan benott olyan
takarrnanyterrn8 teralet, aminek nOvenyallornanyat az adottsagokhoz es a
szakseglethez merten hol le2eltetes, hol szenakeszites, olykor silozas iatjan
hasznositjuk (Vinezeffy 1. 1996).
A gyeptertileteket foleg legeltetesre hasznaljuk, de egyben fontos eletter,
akologiai karnyezet, a taj resz. A Jegrio olykor evsz .z.,adok alatt
kialalcult, valtozatos botanikai osszetetelii gyeptarsulasanak 6s az allatnak
biologiai egyseget, okolOgiai harnOniat kell kepeznie.
A legeld, mint takarmanyforras
A zoldtakarmanyok a Iegertekesebb takarmanyok, mert terrneszerszer(iek,
konnyen emeszthet6k, ennelfogva j61 hasznosulnak, riagy sz6veti
viztartalrnuk kedvez6 szerepet jatszik az allat vizhaztartasaban. 136 karotines C-vitamin-forrasok. NOvenyfajaik beltartalom tekinteteben joi
kiegeszitik egyrnast, nagy bioIogiai ertektiket is ermek koszonhetik.
A sziki, dombvideki es hegyi legelok egyes nyomelemekben es
zamatanyagokban, illooiajokban gazdagok. Dombvideki es hegyi legelok
lankain fOleg tavasszal — na.cly tapertekii flarat talal 32 allat (Herold I.
1977).
A Milonbozo allatfajok legelovel szemben tamasztott igenye elter6. Hogy
egy adott gyeptertilet rnelyik allatfajjai hasznosithato leobban, azt a
botanikai osszetetele szabja rneg. Aitalaban 50-70% pazsitftlarany eseten
tekinthet6 intenziv gyeplcultdranak, legeltetesre kalonosen alkalmasnak,
megis a szarvasrnarha a puhabb, d-as levelzett alftivekben gazdag,
mersekelten magas allornanyia legelot kedveli. Az a j45 marhalega,
amellynek privet a marha egyetlen harapassaI rovidre tepheti. Talan eppen
ezert a marha viragzas utan mar nern nagyon kedveli a legelofavet. Elonye
a marha legelesenek, hogy a legelo novenyzetet nem ragi a kopaszra, nem
tob61 szakitja le.
A 16 szivesebben ropogtatja a rostosabb, alacsonyabb szalitiveket. Ezert
fordul ela, hogy lenyegesen Oregebb takarmanyt is felvesz a 1egelOn, mint a
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marha. Minel pritnitivebb allornanyral van sza, annal inkabb megalapozott
e kijelentes.
A juhnak az alacsony nOvenyzetii, rostos favekbol es bodorkabO1 allo
gyeptarsulasok valak, es ezeket jol hasznositja. Olyarinyira, hogy
ugyanazon a legeIon — a mely legelese folytan 25-30%-kal tobb
szarazanyag felvetelere kepes, mint mas gazdasagi allatfajok Clavor A.
1996).
Bar a legelok taplakperteke, allateltarto k6pessege a pazsitftlfelek es a
pillangesok aranyatal fi.igg, megis a taplaii5 hatast befolyasolja a fejlettsegi
allapot, illetve a noveclekek szama. Birnbozas kezdeten a taplalaertek igen
kedveza, de alacsony a hozarn. A fejlodes elorehaladtaval ronilik a level
szamy arany, az 6rtekes tdpanyagok r- szarArlya e craeszthetisge. A Ej
taplaloerteke egyre csokken, mignem a termeszetvedelmi terilleteken
jtinius kozepetol engedelyezett legeltetes vagyles kaszalas eseten mar csak
ballasztanyagnak tekintheto.
A nOvedekek szama orgy befblyasolja a pizsitfilfelek taplalorteket, hogy
az elsO novedeket kOvetoknek egyre csokken a feherjetartalma.
Kompenzalhatja ezt az tide talajok retjeirr fellelheta szarvaskerep,
voroshere, amelyik a masodik kaszalasra jelentekeny mennyisegben lehet
jelen.
Az osg epekral vaitozatos botanikai 5sszetetehi, nagy
szena nyerhetilt. Kedvezo betakaritisi munkaforyamatok mellett, illat- es
zamatanyagokban, illOoIajokban gazdagok, az allatok szivesen thgyasztjak.
Az anyaszena nagy tomeget ad, am leveLszar aranya a bugahanyas utan
nem a legkedvezobb. Kesobbi noveciekek a bugahanyas eimaraidasa miatt
levelesebbek. Ezt a novedeket a marhak, juhok szivesen fogyasztjak, de
puha, selymes jellegiik miatt a lovak vonakodva eszik, vagy akar vissza is
utasithatják.
A Iegela, mint elett6r

Evszazados gyakorJar a tenyesztesre scent novendekek le, elon tOrtena
felnevelese. Kalbnosen alkahriasak en -c a dombvideki es a hegyi lezelak,
amelyek folytonos mozgasra kesztetik az allatokat, ami dital szivak,
tadejfik, izomzatuk es alas szerveik tevekenysege, verellatasa
megnovekszik.
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Az intenziv terrnek-eloallitas, a mina nagyobb hozamokra tdrekves
gyakran es tbbb gazdasigi allatnal megszuntette a termeszetszerd
felneveIesi forrnakat, sot az drutertnelest is elkftiOnitette att61. Nernely
esetben az allatvedelem mar eloirja a faj igenyenek megfelelo
tartastechnologiat, ezen belal koveteli a kiadOs mozgaslehet6seg
megteremteset. (Elsaf3er, M. 1999)
A mozgas lehetave teszi az egeszseg megarzeset, a mozgasszervek
regeneraciOjat es forditva, a mozgas korlatozasa ortopediai karosodasokhoz
vezet. Az iz-iiietek, inak elveszitik rugalmassagukat, mozgekonysagukat. A
kielegitetlen rnozgas a pata- es a estilokmechanizmus kirosodasahoz vezet.
A mozgas, mozgatis altal lehetseges az izomzat fejlesztese, de az izomzat
leepaiese leggyorsabban mozgashianyos allapotban kovetkezik be.
A fizikai karosodisok meliett a pszichikai problemak sora jelentkezik
mozgast korlatozo tartastechnologiak lo3vetkezmenekent. Szamos anal
rossz szokasa a mozgaskoriatozas miatt fellepo unatkozas ktivetkezmenye.
Ha az allat mozgas utani belsO igenye korlatozott, ugy ebboI a heIyzetbol
kiszabadulva szinte tombolas fit* vezeti le felgytilemlett energiajat. Ha
huzamosabb idon kereszt1.11 nem valtozik meg ez a kortilmeny, pszichikai
karosodas, magatzrtasbeli zavarnk lepnek fel. Az allat kortil fellepo
balesetek es bike koral) sora szinte mindig a kielegitetlen mozgas miatt
tortenik meg. Hosszia istallaban tartas utan a lovak, feszultsegliket oldando,
bakolnak, agaskodnak, nyugtalankodnak, feIspannoltak., veszelyeztetik
maguk, lovasuk, tarsaik, olykor idegenek szemelyes biztonsagat (Marten, J.
Salewski, A. 1989; Pirkelmazin, H. 1991).
A kulterjes legelotaj a mozgasiehetoseget megteremti az ev nagy reszeben.
A legelore, mint termelesi komyezetre, az Cat jelenlete harornfele hatassal
van. Szelektiv mOdon fogyasztja a ffikinalatot, patajaval tapossa a gyepet
(nOvenyzetet es a talajt), tovabba urtilekevel tapIalo anyagot juttat vissza
(Berl B. — Vajna 1"-ne Czegledi L. 2004).
Minel inkabb, mint eletter szolgal a lege15, annal erdsebben
hangsulyozandok a faji sajatossagok. Az allat jelenlete megvaltoz -tatja a
talajszerkezetet, aminek kOvetkezteben a talajreszecskek, a peirusterek es a
viz reszaranyai atrendezodnek. A megnovekedett terfoga.t csokkenti az
osszporozitast. A juh patajan keresztal 0,8-0,95 kg/cm 2, a marha 1,2-1,6
kg/rn2 nyomast gyakorol a talajra, A szarvasmarhanal az egysegnyi
feluletre juto nagyobb torneg hatasa a talajtomarodes mertekenel is
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kifejezesre jut. A nedves talajfelszin lathat6an besupped, felszini
egyenetlenseg alakul ki (Czegledi L. 2003.).
A puha taiajd legelOt a marha zsombekessa teszi. Nem kellt5 legelOapolas, a
fajok nern okszera csereje hijan ez egyre kifejezettebb lesz. A marha az
elotte jaro kitaposott csapasaba lep, tovabb melyiti azokat. A puha
legelo a lonak sem megfele15, inert vagta kOzbeni erateljes labmunkaja
drasztikusan karositja a gyepfelszint, olyannyira, hogy az mar esetenkent
tabkarosodasok elf5idezoje is lehet. A 16 fentebb jellernzett crotelj es
labmunkaja reven a sekelyen gyokerez6 gyepnovenyeket kipusnitja, es a
tarackos gyakerii, kemenyebb szani novenyek valnak egyeduralkodova.
Az allat hat a lege1ore, a legelo talajara, s a helytelen m6don legeltetett
allornanyok helyileg tiallegeltetest, taposast icleznek elo, felgyorsitva a
legelo faunisztikai Osszetetelenek megvd.ltozasat,
Gyakori, bogy a legelOtertiletek kicsik, neat az allateltart6 kepessegiiknek
megfelelben lettek meghatarozva. llyenkor a talajfelszin karositasa mellett
tl:illegeltetes a1I el& Annal nagyobb ennek a veszelye, mina melyebben
legel az allat (juh, lud, 16) es minel inkabb valogat. Ezekben az esetekben
elkerillik a magasra nova lagyszard novenyeket, kevesbe kedvelt
pazsitffiveket, masik oIdalrol viszont a lelegelt helyek meg melyebben
lesznek leragva S. 2003; Mill& S. 1996a)
A jo navedek fejladesehez okvetlentil sziAkseges ido lerovidul, a gyep
gyakran kimerial. A kimeraIt bokrosodasi csom6pontd fela1eteken
gyomnOvenyek jelennek meg, rnignem a kevesbe izletesek erintetlenill
hagyva uraljak a teraletet, egy ido titan ertekteten allomanyilva teszik a
Iegelot. Az eletter nagysaganak helytelen megvalasztasa ergs
tragyaszennyezodest valt ki. Az itt kepzado buja foltokat nern legelik
tobbe, igy ki.ilOnbOzi5 mertekben hasznositott legelareszek fiTiethetOk meg.
Kisebb legelaszakaszokon tanacsos az urtilek osszegyiljtese, nagyobbakon
a szejjelboronalasa. A leget5 allatok csak keves asvanyi anyagot vonnak ki
a legelGterdletb61. A tapanyaggal felvettnek tekinteIyes hanyada az
vizelettel visszakeral a talajba.
Eiofordulhat, hogy adott dietterre az ailateItart6 kepessegthl kevesebb
allatot helyeznek. Ilyen esetben az izletes n5venyeket legelik le, s a
megynaradok eiventilnek, veszitenek takarrnanyertektkbol. Ezek magot
erlelve egyre nagyobb reszaranyt kepviseinek. Az alutlegeltetesnek is
rnegvannak a jelzo novenyei, mint a mezei aszat, sedbuza, lorurnok.
Alullegeltetesn&l sokszorosara emelkedhet a taposasi veszteseg.
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A tege16, mint a taj- es termeszetvedelem, az idegenforgalom
fenntarLisainak eszkOze
A fenntartha.tO gazdalkodas lentos alapeleme a tajhoz, a kornyezethez
illeszked6 funkcio es intertzitasi fok megtalalasa. A magyarorszagi
okoli5giai gazdalkodas termeszetvedelmi es gazdasagi szempentb61
egyarant nagy jelent6segG szegmense a legelotertiletek hasznesitasa.
A gyepteruletek 70 szazaiekat kitevo, seralekenysegeben igen valtozates,
alacsony terrnakepesse2 -1.1 legelok eszszertlen csakis a magyarorszagi
terrneszetthldrajzi komyezetben kialakult oshonos., vagy reghonesult
haziallatfajtakkai hasznosithatok eszszerilen.
Veszely neikul elegithet6 ki tycik- es pulykafajtaink (fegyelmezett
gazdalkodassal Kidfajtaink kisebb csapati) eletter igenye a gyenge
termokepessegu homoki legeI6kon, arnelyeket mas allatfajekkal nagyfoldi
serfflekenysegtik rniatt csak kockazattal lehet hasznositani (MihOk 1993;
1997). Degradalt al aldi sztyeppeken elsoserban a juhlegeltetes johet
szamftasba, ahol extenziv fajtaink, mint a racka es a cigaja, kartilhetnek
eii5terbe.
Magyar sztirke marhaval, racka- es cigaja juhokkal, sot csikonevelessel
hasznositott legelak termeszetvedelmi jelentoseget hangsliyozzak azok a
rnegfigyelesek, amelyek szerint a szeki lille, a szeki cser es mas madarfajok
eltdnese a pusztai legelakr151 idoben egybeesik a legelOallatok szamanak
csokkenesevel.
A yid& lcuitarjellegenek megorzese erdekeben fontosak a tradicionalis
magyar allatfajtak, amelyek a valtozO tapanyag szolgaltato kepessegii
legelaket hasznositani tudjak. Legelteteses gazdalkodas je1enieteben
megmarad az adott talajtipusra jellemzo biotop, sot szarnos legeketesi
kiserletiinkbol isrnert a fti faji osszetetelenek enekesebbe valksa (Mill& S.
1996b; Mihelk S. 1993).
A rendszeres legeltetes, a legelOk gyomosoda.sat, sot bokresodisat is
megallitja. megakaddlyozza, ahogyan kidertilt ez az elmuit evi Aggteleki
Nemzeti Park teruleten folytatott vizsgalodasainkb61.
A magyar taj jellegzetessegeinek bemutatasa a falusi turizmus
elengedhetetlen resze, men tajkepi elszegenyedes eseten, apolatlan legel6k
lattan, megsziinik mint vonzer5, mint turisztikai latvanyossag, ezzel egytitt
piaci ertek lenni. Az idegenforgalom, a legetteteses allartartas, tagan
ertelmezve a mezOgazdasag szorosan kapcsolodik egymashoz, ugyanis a
szep, erintetlen Lai az idegenforgalom sikeres fejlt5desenek alapjat kepezi.
Az apolt magyar taj jellegzetessegenek fenntartasa csak olyan legelesz6
joszagga1 lehetseges, amely e tajhez evszazadeken kereszttil
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alkalrnazkodott, mialatt maga is ezen viszonyok kialakitasanak reszeseve
valt.
Ez az erintetlen termeszet, beleertve az emberi kultura elvalaszthatatlan
reszet kepezi allatfajtakat a fenntarthatO mezagazdasag alapthkeje is.
A legelo, a legeitetes, mint az okolegiai egyensaly fenutartoja
A termeszetes vagy termeszetkOzeli elohelyek es az ott 161/8 termeszeti
ertekek valamilyen extenziv mezogazdasagi hasznositas mellett rnaradtak
meg, es az esetek tObbsegeben csak ennek reven, a biologiai vagy okologiai
egyensdly megdrzesevel tarthathk fens. Maul a szikes pusztak
rovidfiivasegenek es biologiai sokfelesegenek fenntartasa eras legeltetest
igenyel, arnelyet rovidfavii terilleteken elsosorban juhokkal es lovakkal, a
magasabb fvti legelateraleteken szarvasmarhakkal lehet megvalosita,ni.
A termeszetvedelemben a legeltetest, mint termeszetvedelmi kezelesi
modot tekintik, vagyis eszkOzkent kezelik, amivel megarizheth annak az
eletkOzOssegnek az Osszetetele, amelyik a legeltetes hatisara alakult ki
(Margoczi K. 2003).
A hagyornanyos legeltetesi modok sztiksegesek ahhoz, hogy a jellemze
sziki novenytarsulasok, es a szikes legelokon elo ritka feszkeI6 madarak
allandosuIjanak legeloinken, gyepteruleteinken. Ezek a madarak a pusztai
eletkozossegek felettebb ertekes reszei, mashol fel nem lelheth tenneszeti
kincsek.
A thzok meg-mentesi programok kezdetben batran hirdettek a Iegeltetes
inert a valoban ritka es az l ald disze =dar a magasabb
Kideralt
szivesen.
feszkel
loszgyep-maracivanyokon
szarazabb
ugyanakkor, hogy a marhategelbkOn megvaitozott gyeposszeteteI, a
pillangosok meelenese taplalekforrist jeientett a hizoknak. Ma a
Kiskunsagi Nemzeti Park teitleten (Apajon) bekesen el egymas mellett a
magyar szUrke es a soha nem remelt letszamu ttizokpax.
Steinshamn es mtsai (2001) megerasitik ezt a megfigyelest, ugyanis
tudomanyos vizsgalattal igazoltak, hogy az egyoldalta legeItetes
eredmenyekeppen non a feherhere boritasi aranya. Ugyanezt erOsitette meg
Csizi 1. (2003) is, a.mikor kozolte, hogy legeltetesnel figyelheth meg a
takarmanyertekil pilIangosviragu fajok legnagyobb boritisa. Ludak
szakszerd legeltetesenel a gyep ertekes pazsitfafelekkel valo dtisulasat
figyelhettuk meg (Mill& S. 1996b).
Eppen forditott helyzet all eli3 az urge gradacied anat. Az urge azt a Iegelot
szereti, arnelyen a lyukbol Icibujva a teraleten szejjellat. Elhagyja azokat a
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legele•ket„ amelyeket nem legeltetnek, vagy azokat, amelyeket magasan
legelo allatfajokkal hasznositauak.
A melyen lege18 lb (vagy juh) Altai hasznositott alftikii vagy hegyi
legelokon nyornban megjelenik az Urge, a pusztan vadaszO ragadozO
madarfajok fontos taplaleka.
A hazai szikes pusztakra kizarOlagosan jellemz6 bennszGIOtt alfaj a sziki
pacsirta szatila elettere, megfogyatkozott taplalekbazisa (a tragyaban
fejlodo apro rovarok), a gyer allatletszam miatt a kipusztulas kOzvetlen
veszelyebe keralt, arni annal szornordbb, rnert a hazai szikes pusztakra
kizarotagosan jellemz6 (V. Sipos J. — Varga Z. 1993).
De nerncsak a sziki pacsirta lelekszarna kOteidik a Iegeltetshez, hanem
szamosan vannak olyanok, amelyek szamara vagy maga a tragya, vagy a
berme fejlad5 rovarok jelentenek nelkulozhetetlen taplalekforrast. A
legeltetes bizonyos formai bovitik a taplalekkinalatot es ezaltal az ilyen
eletkozossegek biologiai valtozatossagat.
Nagy kihivas napjainkban, hogy megarizhetok-e a nagy kiterjedesii,
legeltet6s hatasara letrej6tt rovidfiivii. szikes pusztak, amikor egyre
kevesebb olyan hazialla.t legel rajta, amelynek genjeiben mintegy
programozva talalhato a sok.mozgasos, tavolsagtarto legelesi mod.
A madar, amelynek leteleme, fiOkainak taptaloja az antibiotikammokkal nem kezelt allat tragykjaban fejlod8 milliardnyi rovar, ha nem
fogja magat jail erezni, elettert megtalalni, elkiiltozik innet.
Usszefoglalis
A gyeptertileteket bar foleg legeltetesre hasznaljuk, megis mindegyik
gazdasagi allatfaj szamara fontos eletter, emellett az okologiai komyezet es
a videld taj resze. A leget6 evszazadok alatt kialakult gyeptiirsuiasanak es
az allatnak biologiai egyseget, Okologiai hannoniat keil kepeznie.
A legeliire, mint termelesi kornyezetre az allat jelenlete tobbfele hatassal
van. Szelektiv madon fogyasztja a filkinalatot, patajaval tapossa (olykor
ronzalja) a taiajt, iirttlekevel taplaloanyagot juttat vissza, s madarfajok
tucatjait tartja el azaltal, hogy azok szarnara a tragya, vagy a tra2yaban
fejloda rovarok nelkillozhetetien forrist jelent.
Az apolt magyar taj — mint idegenforgalmi vonzero — jellegzetessegenek
fenntartasa csak olyan legelesza joszaggai. Iehetseges, amelyik e tajhoz
evszazadokon kereszttil alkatmazkodott, mialatt maga is ezen viszonyok
kialakitasanak reszeseve volt. A nagy kited edesii, legeltetes hatasara
letrejott gyeptarsulasok csak akkor i5rizhetak meg, ha haziallatok sora legel
rajtuk, s genjeikben mintegy programozva talalhatO a sokmozgasos,
tivolsagtartO legeldsi mod.
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CONNECTION BETWEEN ANIMAL BREEDING AND
GRASS LAND MANAGEMENT
Summary
Most of the grasslands are utilized by grazing. Moreover it means an
important environment for all domestic species and it is a significant part
of the rural landscape. Animals and pasture should make a biological
unity and exist in harmony.
Animals make some effects on pasture, as it is an environment for animal
production, in different ways. Animals graze the vegetation selectively,
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tread the soil with their hooves (sometimes make some damage), recycle
the nutrients with faeces and urine, and feed dozens of bird species as
several insects' life is connected to animal manure.
Grazing animals are needed to maintain the typical characteristics of the
Hungarian landscape that is important for tourism. Ancient breeds, which
were developed in this environment for centuries, are adapted for this
aim. Large pastures, developed under grazing pressure, could be
protected if several domestic animals utilize it by their movement and
grazing.
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