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Bevezetes
A legeitetast 6rtekeljak, mint az osi ailattartas mOdjat, mint a gazdasagos
dilattenyesztes egyik fontos eszkozet, mint az egeszseges hus es
tejtermetes madszeret, ujabban azonban egyre na.gyobb hangsuryt kap a
legela affatnak a kdrnyeza teandszet „karbantartdsAban" becigtort szerepe
is. Nemzeti parkok termeszetvedo szakemberei sokszor nyilatkoznak ugy,
hogy a termeles szinte elhanyagolhat6 emellett a fontos hasznos
tevekenyseg mellett.
A legeio hasznalata termeszetesen Osszeftigg a regi haziallatfajtak
fenntartasaval, hiszen ezekhez az 8si takarrnanyozasi es tartasi mOdszerek
szorosan tartoznak. Mindez eloterbe allitja az extenziv allattatas
modszereit, Nthany eve nieg csak az intenziv nagy termetesil
allattenyeszto model! volt elfogadhato es korszeranek mondhatO, ma
egyre inkabb tudjuk azt, hogy regi mar-mar elfelejtett tartasi
takarmanyozasi rnOdszereknek is van [etiogosuitsaga a huszone.eyedik
szazadban. Ehhez nagyon jOl kapcsolklik a magyar legeldkon eloallithato
hungarikum is, mint kedvezO piaci lehetaseg.
Mit ertiink extenziv illattartison?
Az extenziv allattartis fogairna a technologia elemeinek kulterjes, kis
koltseggel es befektetessel jar6 megoldisait jelenti. A takarmanyozas
lehet szerenyebb, az allattarto dpilletek helyett eptilet nelkuli tartast is
alkalmazhatunk, lehet tObb ezres letszam mellett egy-ket allatgondozot
foglalkortatni es igy tovabb. A kisebb befektetes termeszetesen tobbnyire
kiseth hazari al is jar. A fe).9orokaic kozlil a gn2dasagoss,,igoz 8 a
termeszetvedelemhez kapcsolodoan elsOsorban a takarmanyozas
kalterjessezevel kell foglalkoznunk, amely terrneszetesen az okszerii
legelo ha.sznalaton alapszik_
ide tartozik az eptilet nelkiili teleltetes lehetOsege is. Ez a vilag kiiionboza
tajain elterjedt es hazankbati is kulturaltan kivitelezhetO technolOgiai
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megoldas. A &balls folmelegedes meg nagyobb mertekben et6terbe
hozhatja az allatok egesz even at szabadban tartasat (plein air integral).
Az allattartas es lege18 kimeles osszhangja rendkival fontos az extenziv
technolOgia soran Ez a kerdes kell6 sullal vetalik fel a teli legeldin tartas
soran.
Fokeppen a szarvasmarha, a 16, a juh es esetleg a sertes szabadban
teleiteteser8I lehet sz6 a felig rneddig domesztikalt szarvas mellett.
Termeszetesen nem minden agazat kezelheto igy a felsorolt allatfajokban
sem. Nem latszik valoszinunek, bogy a tejtermelo teheneszetet a kozeli
jovaben „pihen6 dombokon" szabadban lehet maid teleltetni. A husmarha
allomanyok viszont ilyen viszonyok koze van. fern szoktuk a sport-,
vagy versenylovakat szabadban tartani, viszont csikOk vagy a
hilstermeIesre szakosodott lovak jot megvannak primitiv feszerekben
vagy akar az epalet nelkiili tartasban is, ha az szakszerd. A csik6k
folnevelese nem kepzelheto el lege16 nel iii, meg a modern intenziv
fajtak eseteben sem (Mihok 2003). Hagyomanyos fajtaink eseteben pedig
szakszeriitlennek kell tartani az intenziv tartani k8ralmenyeket.
Legeltetes - legelok - takarmanyellitas
A legei8 takarmanyterTn8 illetve allat-eltarto kepesseget a fiihozarn es
ehhez kapesolodva a legeltetesi napok szama hatarozza meg. A fithozam
a fafajoktol, a talaj tapanyag tartalmatol, a mfivelestol es igen
nagymertekben a vizellatast6I es ezek bonyolult eQymb..sra hatasatol fugg.
A legeltetesi mOdszer megvalasztasa is fontos tenyez8 a lege16
termeszetbarat hasznositasaban. A villanykaram segitsegevel torieno
legeltetest tartjuk korszerd mOdszeniek. Valoban az is, mert itt a
legeitetesi napszakot nem befolyasolja a pasztor tevekenysege, hanem az
aliatok szaksegletiik es kOzerzetaknek megfeleloen tudnak legelni a
napszakok kellemes es kellemetlen Orait veve tekintetbe. A nagy
szarazsag - amire tavlatban szarnitani kell viszont azt eredmenyezheti,
bogy olyan keves a fajlagos fiihozam a legelon, amit mar az adagolt
szakaszos legeltetessel nem lehet megoldani. Fontos tehat, bogy a
pasztorok mesterseget ne hagyjuk kiveszni, hiszen mar ma is alig lehet
szakmajahoz erto pasztort
Az okszera legelo gazdalkodashoz hozzatartozik a szena- termesztes, a
kaszalas is. A kaszalas es a legeltetes esszera kombinalasa egyreszt a teli
takarmany-ellatasban nagyon jelent6s, masreszt pedig a RI szalfii aljfii
osszetetelet is nagymertekben befolyasolja (Banszki 1977).
Jelentos legel8 teruletei vannak a Neinzeti Parkoknak is. Ezek
hasznositasa tekinteteben az allattenyesztds es terrndszetvedelem
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sok
talajdonkeppen
azonosak (Kaglati
2003),
szempontjai
reszletkercIesben viszont titkOznek. Az orszag, sot a vilag szetnpontjabol
az a fontos, hogy a taf, akar a Hortobdgy, akar a Kiskunsag orizze meg
eredeti arcuiatat es minel jobban ernlekeztessen az elmult idtikre. Az ott
elo emberek kozvetien erdeke viszont az, hogy minel tObb jovedeimet
lehessen elerni az adott terdleten. (Bodo 1976). A legelO ontozese, a
villanykaramok hasznalata, es a kaszalis idapontjanak koriatozasa mind
ellentet forrasa lehet. Nem kOnnya ezert a harrnOniat megtalalni annak
ettlekeben, hogy a legelo allatok, a madarak es a netvenyzet optimalis
egytittelese megval6suljon.
Ontozes vizforrasok
Az 6ntbzes jelent6s hozatnnOvelesi lehetoseget kink, ha a tobbi
tenyezovel osszhangban van, Vinczeffy (1993) szerint az eghajlati
aranyszam (csapadek, haarany, klimaindex) adatainak Osszevetesevel
lehet megallapitani a targyevi homennyiseghez a csapadek optimumot.
Ezek a szamitasok azert is fontosak, inert nem allja meg a heiyet az az
alta1anos felfog.as, hogy a gyep nagy vizigenyii. Mindennek azonban
koriatot szab 'nagy szarazsg eseten az a teny, hogy mind a viz
mennyisege es elosztasa, mind a minasege es a kaltsegek a szomszed
orszagok vizixgyi szerveinek joakatatatol es hozzaertesetoi ftiggenek.
Az 6ntozes sikere azonban a rnegfelelo gyeprntivelestol is nagymertekben
egg, hiszen a tavaszi hOnapokban tbbbnyire nagy mennyisegben
rendelkezesre 6.116 viz elfolyik es nem kerUl a tomott talajba, mig
megfelel6 altalajlazItas megoldja ezt a gondot (Vinczeffy 2003).
Fajtak Onortalekok
A hossza idotartanata eiore jelzett valtozo kortilrn6nyek, akar
kozgazdasagi, akir terrneszeti oidalrat fenyegetnek is, mindenkeppen
alahlazzak a zentartalekok fermtartasanak fontossagat. Kesztilni kell tehat
an-a, hogy oiyan genotipusok keruinek majd eloterbe, amelyek ma nem,
vagy kevesbe gazdasagosak, azonban az extenziv hagyomanyoloak es a
raj jeilegenek jol megfelelnek,
Milyen tulajdonsagok volnanak what fontosak a kulterjesen tartott
szarvasmarha, 16 es juhallotnanyok eseteben ? Rendkivill fontos a
hamerseklettel szembeni tiirOkepesseg, arnely egyarant jelenti a hideg es
a meleggel szembeni eilenallast. Nem hanya.golhato el az se m, hogy a
rnocsaras teruleten, nedves talajon, kedvezatlen klajaras eseten a tell
tartaskor keletkezo sarban se santuljanak le az alla.tok.
,

no

Gj — Altai — Vidik IC:data:J. — namely

Eleterbe kerulnek olyan tulajdonsagok is, arnelyeket eddig a teijesitmeny
navelesere tOrteni5 szelekcio evtizedeiben teljesen eihanyagoltunk. flyen
peldaul a szor szine es a NV pigrnentaltsaga. A vitagos, vagy feller szinii
szor es pigmentalt bar kedvezobbnek ttnik a nagy nyari „napveres"
idejen A szem kOrnyekenek pigmentaltsaga es a szivarvanyhartya szine
sem kazOmbas, mert ezzel asszefagg a nyki legel8 idoszakaban torten8
megvakulasok szama.
igy a magyar szarke szarvasmarha fajta evszazadok eta a nagy alfOldi
nyari meleghez es napstiteshez illetve a szelsoseges idojarashoz szokott
fajta, arnely a teli hideget is birja_ Telen ugyanis dus szorzetet, nagyszerii
bundat noveszt. Jelenleg mar tobb szaz magyar szarke telel rninden
evben epiilet nelkul es az elles is a tell honapokban zajlik le. Valoszirulleg
a pigmenttel fiigg assze az is hogy a sziirke rnarha skos teraleten nem
santul le. Lehet, hogy mindez a podaliai fajtacsoportnak az 5srulokhoz
kozel ally osi fajtaknak altalanos tulajdonsiga, hiszen a legkozelebbi
rokon a maremman fajta is neveben hordozza a „sar-a116" tfflajdonsagot
(Marermna = mocsar). A misik fontos elonye, hogy a magyar szarke a
tiizo napfeny hataska nem vakul meg. A Hortobagyon tartott legelo tarka
g-ulyakban mindig akadt nehany olyan egyed, amelyik nyar vegere egyik
vagy mindket szemere megvakult. Ez a magyar sztirkevel sohasem
fordult el&
A szaj es kOromfajast eppen ugy megkapja mint a tiibbi szarvasmarha,
azonban a betegseg lefolyasa konnyii, a pigmentaltsaggal fiigghet Ossze,
hogy a betegseg az allatokat nem viseli meg ugy, mint mas fajtakat.
Amig a tehenek szama a nyolcvanas evek ota megfelezadott
Magyarorszagon, addig ma tObb mint ht sszor annyi a magyar sziirke
tehert van az orszagban, tobb mint ketszaz tenyeszto kezen.. Ez ma mar
lehetove, sat kotelezove teszi, hogy a fajtat hits termelokent is kezeljtik.
A sok tenyeszt5 elter6 izlese a pine kenyszerita hatasa alatt azzal
fenyeget, hogy a magyar szurke extenziv ertekeinek a rovasara indul rneg
a szeiekcia.. Ezert, ha tobb evszazadra dote gondolunk, nagyon fontos,
hogy maradjon meg egy olyan nukieusz, amelyet nem hagyunk intenziv
iranyban megvaitozni
A Magyar Szarke Szarvasmarhat Tenyesztok Egyestilete vilagosan tatja
is en a tavlatokra is szolgalo feladatot, amikar igy fogalmazza meg a
kOvetendo tenyeszcelt : gentaxtalek vederne, - hustermeles fajtatisztan,
hastermeles keresztezesben. Ez a fontossagi sorrendet is jelenti (Bodo es
mtsai 2002).
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A haszonallat-el6allito keresztezes modszere viszont lehetove teszi, hogy
a nagyobb termeles es az anyai ellenallo kepesseg, alkalmazkodo
kepesseg tulajdonsagai kedvez6 kombinaciaban Sussanak ervdnyre. Erre
fakeppen a magyar szi.irke szarvasrnarha tenyesztoi tudtak mar nehany jó
peidat szoigaltatni. Elsosarban a charolais szerepei rnaig, joggal nepszeru
apai partnerkent. Nagyobb elterjedesenek a htismarha aitalanos
helyzetevel kapcsolatos nehersegek alitak utjaba. Kis laszamban a
keivetkezo faj takkal vegeztek keresztezest a magyar sziirkevel, mint
anyai vonatial: borzderes, magyar tarka, kosztromai, piernontese,
chinanina, feher-kek belga, hereford. Nem rnondhatjuk azonban, hagy
ezeknek, a mar eddig kiprObalt keresztezeseknek tudomanyos ertekelese
megfelelben megtortent volna.
A juhok altalaban Jo! erzik magukat a szaraz legel6n. Juhraitaink kOziii a
racka, alkati adottsagai riven alkalmas lehet a a ki.ilteries legelon valo
tartasra. Piaci kerdes, hogy tern versenykepes a racka a finom gyapjll
termelesben, ez a rnai viszonyok k6zort nem jeientas, a bUs es tejterrneles
tekinteteben pedig a jOvo iranyai mutatjak meg rnajd a tenyesztok
szarnara az utat a mennyiseg, minaseg ertekesites es a termeles
kOralmenyeinek figyelembevetelevel. A juh gyapjanak es a bundanok a
fogyasztoi kereslete is valtozhat a hazai- es vilagpiacon, a hUs es sajt
viszont egeszen biztosart keresett cikk lesz a jOvi5ben is.
A sertest a modern vilagban altalaban nem szaktuk a legelO ailatfajok
koze sorolni holott a kistenyesztOk serteseinek egeszsege es egeszseges
takormanyozaso szempantjab61 ketsegtelentil jelent5sege van (Kovacs
2003). A serteseink koz1.1.1 a mangalica szorzete ketsegkiviil lehetove teszi
a szabadban torteuo telelest a hazai zord idajarisi viszonyok kozott is.
Van olyan tenyesztO, aki vaddiszno rnodjara tartja a mangalicat, noha
tern ez volt az evszazados tartasi modja ennek a kitenyesztett
zsirsertesnek. Eszak-Amerikabol is erdeki6dtek egy alkalommal a hires
magyar „gyapjas sertes" irant azzal a gondolattal, hogy et egesz even at
lehetne oil is a szabadban tortoni.
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THE ROLE OF PASTURES IN PROTECTION OF NATURE
Summary
Pasturing has been a traditional and special technology for healthy meat
and milk production, for the time being, however, its role developing
with the care and maintenance of naturally protected areas comes more
and more into prominance.
In extensive animal production the pasture plays an important role in beef
cattle, horses, sheep and swine breeing, although intensive milk and egg
production must run another more intensive technology
The electric fence is a very productive method for grazing animals from
ethologic aspect, but the old traditional form must be maintained as well.
The goal of National Parks and animal breeders even in protected areas is
similar, however, there are some contradictions. E.g. the last date of hay
harvesting must be harmonized. Irrigation is also a question for
discussion, the high expenses and the accordance with the management of
water supplies in neighboouring countries should be taken also into
consideration.
Concerning the probable climatic and economic changes the preservation
of genetic resources seems to be necessary.
The Hungarian Grey cattle, the Racka sheep and traditional horse breeds,
as well as the Mangalitza can kept in extensive conditions also in winter
time.
The commercial crossing is a good possibility to combine the advantages
of adaptability of rare breeds as maternal lines with the high production
of improved breeds in natural conditions.
The production of special products of traditional animal breeds is more
and more popular in the market of consumers.
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