TERMESZETES GYEPEINK UtDELME
Vinc.zeffy Imre
A legelon kialakult AllatoR legtermeszetesebb tartozkoddsi helye a
1ege15,a legageszsegesebb es leggazdasdgosabb takarmanyozasa a legel4s.

Az orszag legelainek 86 70-An (tdbb mint 2800 kijzseg hatardban) vegzett
helyszini vizsgglatok idejen a sok ezer pdsztorral val6 besz6lgetesek
tartalmassa tett4k az elmult 4vrizedek tapasztalatait. Ezekre,gs a k4r-

d6s n6hgny r6gebbi szakirodalmi adatdra val6 hivatkozds alapjdn
tajekortatdst a gyepek vgdelme 6rdek6ben e kis tanulmeny.
Bevezer6 visszatekintgs
"A magyarok nagy 68foglalkozasa" (Herman 1909-bon negjelent kdnyv4-

nek time) a pAszrorkodgs volt a tbrok hodolts6g v6g6ig, ezgrt a legel5
hatarorta meg a gazdasggi or5t az eladhat6 ialatok mennyisege reven.Bgr
a legel6k tress megkezd6d6tt a XI. szazadban, nagyobb argflyokat csak a
XVIII. szgzadt61 oltbtt (Darner 1923), de nem veszelyeztette a kdziege16ket. A szAnt6foldi terme16s fokozaros kiterjesztese 68 azok termekei-

nek biztos jovedelme egyre tbbb gyept6r4st kivAnt. Ugyanabban az id6ben
• volt a leger5teljesebb a pasztorok elleni int4zkedes-sorozat,ami hozzdjarult a pAsztornemzettsegek megszOn6s6hez. Senki nem szolt a legelft5rgsek ellen. A XIX. szezad kozepen mar 'divatos jelsz6k6nt" em1egettgk
a gyeptbrgst 6s, hogy "ne le yen a hatarban semi kbz6s, ez6rt eloszbr
. is asztozzunk meg a legel6n" (Tormay 1905). A lege15k felosztasa hatdrozottran grtott a szikeseken es a lejt5s terijleteken, mart a gazdek ha• mar fi5ltbrt6k azokat. A szikes lager& helyett kop4rosok lettek, a lej, t6s gyepek f6lszAntgsa men el5bb kisebb-nagyobb irkak, majd mely vizmosAsok koletkeztek. Gyakorlatilag mindk6t tares kiros volt, sziant6mak
saha nem felelt meg. Sok legel6 elveszett, de sthntabld nem lest azokb61 (Tormay 1905).
A mutt szazad kbzep4re mar fblszAntottAk a legelok 6s rerek javdt,
csak a legrosszabbak maradtak meg gyepkent. "P8dig a fenntartasuk, sat
szaporitesuk mindazongltal sok esetben a legfejlettebb gazdglkodis mellett is nemcsak helyeselhet6, hanern szfiks6ges 4s.eleg ibvedelmez5. Peldal( errs Hollandia, Angolhon, Svgjc, Ngmetorszdg nelimely resze, hol,
megfele16 helyezetekben sok legelat tartanak fenn
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(Bale's 1976).

Sajnos, folytarddtak a gyeptbr6sek, amelyek tartanak meg ma is Az
1935. gvtól 1990-ig elrelt 55 ev alat 425 ezer hekterralcsbkkent gyepeink tettlete, amib51 334 ezer bektArt 1.935-1970 kbz8rr tortek fel,
gyeptbrek mintha megsztintek volna,mert 1965-ben (tehAt tov6bbi 15

A

ev

mulva) c6ak 19 ezer hekterral csbkkent gyepeink tertilete, ami vent
-

1,3 ezer ha csbkkengst jelent,a korAbbi 9-10 ezer ha dvi ttessel szemben. Ugy taint, hogy megszabadulunk az esztelen.es er6ltetett ir6nyitsr61. Akkor, egy szakmailag megalapozatlan elkepzelds ernterdse 6jabb

lendUleter adott a gyeptbresnek; ez volt a legel5sz6nt6forgo (amit pgr
gvtizeddel koribban kipr6bgItak Franciaorszigban, de siketetelennek bizonyult, ez6rt elveterrek), Ot ev a1att 72 ezer ha gyepet td.rtek fe1,
tehit evente csaknem 15 ezer llektert : (amir kell6en megmagyare,z a dotgcid, amelyet a gyeprbresekert kaptak a gazdasagok).Lasd 3,2.tgbagzatcL
Felb, bogy a lege15k szetdarabolasa ajabb lendUletet ad a tbreseknek, amelyekke1.gyarapodna a sildny szemt6 (mert a j6 gyepeker ma'r reg

EeLtortek) es csbkkenne a gazdasggcsan hasznosithar6 lege16.
Jawslat

Fenik miatt a leghatgrozottabban . avasoluk a gyeptdrgsek tilalmgnak azonnali bevezeresgt. Ktilbnbseget ken renntink a maggnrulajdonjog
es a basgnglati jog kozbrt. A maggntulajdonba kertild legeld csak megfeleld m6velesi es hasznilati. tery alapjn legyen iggnyte vehet6 kozlegelUent. Az egyes gazda, a tulajdonuk szerinti arenyban kUldhetnek ra
gliatot, ugyanOgy, mint a regi kbzlege16kre.
A legeldtbresek tilalma azgrt is szilksgges, mart az tlj rulajdonos,

aki esetleg ugyanakkora legel5re kapott jogot, mint amennyivel korAbban
rendelkezett, ne t6rhesse te1 a sajgt reset, merr az sakktAblavg alatitaria a kozlegelEit, ahol lehetetlenne vdina minden szaki'ai munka.
Pd1dakent hozhat6 Eel az erdeszet. Az erd6 maggntulajdona nern joVsitja fel a tulajoionQst egyetlen fa kiv6g,sg,ra sere, ahhoz mindig bell
az illet6kes erahatOsig eldzetes engedelye. Uj era telepf.resehez es
mGvelesehez is engedgly, illetve miaveldsi tery sztikseges. El ken jutni
a Lege16 kerdesdben is a szakszerilsgg ervenyesithet5seggig, amihez tery
sztikseges. A tervezest viszont az arra illetgkes intezmenyek kesiithessek, mert csak igy biztosithato azok szakmai helyessgge.
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ossze s gyep teru lt

1935- 1 990 evek kdzott a KSH adatok a lapjAn
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A szAn t6fe1d i sz6las taKarmAny 30- 38 %-o s nbve lese e llenere az osszes kor6dzi5 szamosAllat 12 %-a l cs Likken t.
A gyep terU le t 26 %-os asokkenese
terU fe teb51 a s ilelu.lkor ica 202 ezer hekterra l n3tt
es csak az u ta ls ievekben m4rsell 6dott ki. s m4r tekben.

▪ ▪
▪

Cyptaresek 1000 hektgrben 1935-1990 evekben
2. Lgibl6zat
id5nzak

rettbres

legel5tbres gYePtbres

-f-JEJL

gieptbres
6vente

1935 - 1950

26

113

139

9.267

1950 - 1970

204

+ 10

194

9.700

1970 - 1985

114

g5

19

1.267

1985 - 1990

26

47

73

14.600

Fentiekb61 1935 es 1950 evek kbzdtt els6sorban rizstermeszr6s miatE

tbrtek fd.1 sok legelbt. Ez foly:at6dott csaknem 1970-ig es ugyailakkor
sz6nt6ftildi imi5ve1esre alkalmatl an Liblakat m legel5ne-e irtek be ezert
ndvekederr a Lgerd, terdlete. Nagyarorsz4gon a legel6kent nyilv6ntartr:
ter-I:Jet 30 %-a elhagyott sz6ntd, arnelyet rem vetesse1, hanern
sel iegyeztek be legel6nel‹. F2en kivUl a szgnt6 silgnyabb r6sz e ir (ameLyek aiig, vagy semmit sem teremtek) ugyancsak "legeL6v4" nyilv4nitor, -.:4k;

a lege146nt b.tjegyzEttt ternletba 181.959 ha osszesen 97.563 darabban
a szAnt6k Mz6tr volt az 1981, evi fe1i6rs szerint. A gyepdarabok Ariagas terUlete 1,855 hekt4r, aminek legnagyobb rAsze hasznosithatarlanvo1z,
minddssze

tany6hoz kbzeli darabat legeltettek.
1985 es 1990 evek kozott a regsilgnyabb gyepeket trt6k fel az
dotalcia remenyeben, a szakszertitlen "gyepszAntdvalt6forge kereteben.
Az Ugyeskeda ga zdasegok mindig megtalgitek a p4nzszerz6s konnyia m6dj6t,

Az 1. tgblgzat bizonyitja, hogy a szintdfoldi szelastakarmgnyck termesztesenek 30-38 7-vs ndvel4se near fart az illetc5talcarma'nyz togyaszt6
gllatok sz4mgnak novelesevel, inert azt mis t6nyez6k hatirortgk meg.•Ezek

kbzdtt e1s6 heiyen all az allattartgs nagy k5lts6ge, eis5sorbaa, men= az
AlLatokat nem legeltettek. A legeltetes kikapcsolgsa megsztintette, vagy
csdkkentette (a legeltetes merteke'vel fordftottan argnycsan) a'gazdas4gos 4s terrneszetes takarmgnycz45 el5nyeit is azokat a kedvez6 , -elettani
hatAsokat, amelyek a 1egeltet6ses 611attart,in jel1emz5i.
A 2. tAblAzat igazolja, hogy a gyepek rendezetlen helyzete nagyon sak
"iigyeskedeshez" nydjt lehec6s42et. Az a te- ny, hogy a gyepet tetszes sze-

rint rdrhetik, vagy a silAny siAntat tetszes szerint frhati& begyeP--Y.
nek, a rendezetlenseget

jelzi. Vajon mi lenne az erd6inkb61, ha azd,(at
is tetszes s4.erint m66osithatrli a tulajdonos. Ezert szUkseges a gyeptb-

res tilalma.
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A gyep 6rt4ke
Az 6kori foljegyzesek szerint GOrdgorszAgban az epiruszi marhdket
=a.7tottek a legjcbbakna, "inert Epirusznak varinak a Iegjobb legeni"
(Aristolteles, i.e.370 kb -rill

Dornr 1923 idezet6ben). A romaiak had-

hadseregenek lovait a legjobb legel6s videkekr51 szereztek be,"mert ott
volt ,k a leger5sebb 6s legkitartabb lovale (Cato, i.e. 200 kdrUl,ugyancsak Dormer 1923-as ideo,et6b51).
kagyog6 pelda ad6dik boven a hazai gyepek ert6k4r61 is. A XVIII.sz.

vegeig Secs, MUnthen, NUrnberg,.Strasburg - tobb mas n4met vdrossal
Loyal:be nehany olasz viiros (1)1. Mantua) kizgr6lag a magyarorszdgi legelakbn nevelt (es a celallomdsig tdbon hajtott) marhAk n Ikial .w at n61. kiildzotc vol a. Elk6pzelhet5 az a 1ege16, amelyen olyan szitird szervezeta dllatok nevelhet6k (kiegeszit5 takarmAnyok n611(61), amelyek nehany
szaz kilometeres gyaloglgs utan "j6 h6sben 16v6" 611Atokkent kelnek eI.
Ezeket a legel5ket tarta Eel a kUlfdldi kereskedok 6rdekei miatt,
inert szAnukra fontosabb volt a szint6feldi term6k nagy haszna, amivel
kett6s chit 6rtek el; eyr4szt olcs6n jutottak j6 termelekbez, mgsreszt
nbvelt6k a sajat orsz.dguk gazdasagaiban nevelt allatok 61 - t4ket, mertelaradt a Magyarorszagb61 erkez5
A 1egeI6k erteke lemerhet5 abb61 is, Logy a XII.-VIII. szazadhan a
magyaror5zgi legelok termelta melt szAmtalannyugati vdros reszere az

evi h6sszasegletet. Adatok igazoljak, he gy abban az id6ben 6vi 80 ezer
=het hajtottak a nyugati piacokra. Biro Cespgr debreceni polgarnak 10
ezer db elad6 dkre volt 6vente (Herman 1909 Darner 1923). Az idegen u-

tazok csodelatos kliatb6segrel, a legelakon lAtott marhagulyak sokas2gar61 irtak (Darner 1923). Es mi ezeket a lege15ket t5rtiJk fel a kiilEoldi
kereskegk igenyeinek a kielegit6sere.
A legel5k 6rteket jelzik a vault szAzadi szakemberek 1rdsai is, akik

egydntetilen a legel5k hasznar61,a kivAl6 r6ti sz4n6rdl irnak,
"A ret >igy zOlden,mint sthrazon magOari foglala mindam7% t4aw )Talp16st,
amelyek a nazi dllatok gyarapodgsghoz 6s eg6szsegben maraddsehdz szliksegesak. A j6 r4ti szenaval semmifele mas szalas takarmany sem vetekedhetik" (Kiraly 1905). "A re- Lek tartougk fenn az gllatallamAnyt s azok
tartottgi4 fenn a szento term6erej6t is, jgyanis a retekral szarmaz6 takarmdnybol keszOit tragya vitetett a szantafdldekre m (R6ti 1911). M6g a
szLnt6foldi szalastakarm6nyokr61 irt kdnyv szerint is ".. a ragas legelok
65 a terjedelmes retek buja nbv6nyzetakkel ny4ron friss fOvel,t6len sz61:Aval 615an elLartottak az... AllatAllomanyt" (Szilassy-Grabner 1911).
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A 1ogel6 nemcsak mint takarmAny jelent6s, harem felbecsulhetetlen
4rtekO 8Z 4lettani hatAsa is. "A legel5n mozgekony Zesz a osika, tin6,
eri5s5dik a hetuk, a Libaik, ege'szsitesse, szivosakki. vgloae irja Tormay az 1900-ban megjelent kbnyvgben. Hensch (1901) is vallja, bogy legeltetes °elanl egeszseges es normodis testalkat6 szarvasmarha nem nevelhet6. Kisse reszletesebben fejti ki a legeroval alkotott velemenyet
Karoly R. (1905), aki szerint: "A legel5 jelent5s4ge abban 411, bogy
1. az allatoknak egesz nyArdn at a legolasebb, legtermeszetszerab,
konnyen omesztheth takarmAnyt szoIgeltatja;
2. az ailatok egeszsege're, testUR fejlEldesere a legel3nybsebb tart6zko-

dasi hely, azokat edzette, beLegseggeI szemben ellenall&A es gyOzosekke teszi, minelfogva tenOszalatok legel5 n4lkul sikeresen nem is nevelnet6k;
3. c.sekely kezeL4si kdltg miatt argnylag jobbaz', 3+:3vedelmez,

mint

a

szanl-,6fdld".

Razs6 szerint is (1905) "a legel5 haszonallatainknak a legobb takarm6nyt•szolgAltatja s az 611ati zervezet fej16deset is a legkedvez5bben befolygisoija".
Figyelmet 6rdemel,hogy a gyep nt.v6nyi kbzbtt mar a XVI. szazadban
tdbb mint 100 gyogyhatas6 nbvenyt talen Menus Peter (1587-ben)

es ice-

s'obb Fiter Bala (1911-ben) a vadon reoab gy6gynov4nyek kozbtt szamos,
gyepben nalalhat6 4s a nepgy6gyaszatban rendszeresen haszn6lt navenyrol

szAmol be. Termaszetesen ezeket a gyogynbvenyeket zblden (tell.6t a Leghatekonyabb forma:ban) fogyasztja a legel8 jaszeg, amivel reszben erosbdik a szervezeta, reszben ervenysO.I. a gy6gyndvenyek "a betegsiget megelaz6 hat4sa".
Ha figyelembe vesszUk stagy az id4zett szakirodalmi adatok ktizott
csak 1923 ev elktiek talglhat6k es a tenyt, bogy egyika sern legel6s,
harem olyan gazdaseigi akademiai tanerok, akik allattenyesztest, ndvenyteime14sc, Ozemtant tanftottak, akkor 4reekelhetjUk, bogy elfogulrsAggal nem vadolhat6k. SzAndekosan valasztottuk a r4gebbi szakemberek munkait, mert a szemelyes kapcsolat is kizart.
A fgntiek alapjan idaszer5flek es sz0Vsegesnek tartjuk a gyeptoresek
tilalmAt, amelynek szah6lyozAsihoz megf-lelo szintia'rendglet is ke11. A
tilalom sUres, mert a mag6ntulajdonbe kerU15 1ege181 ha5znAlata csak a
regi kftlegelawe vunato2.6 szab61yok z rinL :46pizeYnet5 el, szigoirva
a gyeptGrea tilalmval.
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osszefogla.16s
Az 1950-1970 evek kozbtt meg eft dreg pisztorok elbeszelesei, a szar.
vgnyos hazai szakirodalom es a sajgt megfigyelesek alapjgn nylljt ajekortatgst e kis Lani,2agny a.gyepek vedelme erdekeben.
A magyarok 5sfoglalkozgsa a pgsztorkodis volt a XVII. szazad vegeig,
ezert a legen hatarorta meg a gazdasggi err az eladhat6 Allatok revery. A
felte, r6se megkezd5dott a I. szgzadban, de csak a XVIII. szazadban
gyorsult fel is meg nem N.Tszelyeztette a kOzlege16ket. A XIX. szgzad kdzepin mgr divatos jelsz6kent emlegettek a gyeptorest i mert az ipari novenyek
viszonylagos j6 Ara nagyobb hasznot igertdk. "Ne legyen a hatirban semi
kozbs, eli5sz.br osztozzunk me a legel6n" iranyzat er6sodott. Eredmenykent a
szikes legel6k helyen kopgrosok Lettek, a lejt6k gyepeinek fblter6se elioditotta a vizerazi:6t. A kOzlegel6ink maggntulajdonba kerUlese nem jelenthti
a legel5 fe1toresenek a jogat, mert az veszelyeztetne a koz1egel6 hagyom6nyos Cs fontos feladatgt. Fentiek miatt hatarozottan j#asoljuk a gyeptbresek tiialmCnak azonnali bevezeteset. KOlonbseget kell tenntink a magantu1ajdojog es a nasznelati jog ki6zott. Csak igy vedheta meg a kozlegela.
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THE PROTECTION OF NATURAL GRASS
Imre Vinczeffy
St]mmary
This paper puts in a word for grassland protection relying on infor::ation from old shepperds of 1950-1970-ies, from technical literature and
on the

aULhOU I S OWn

observations.

Till the end of 17th century Hungarian people were traditionally en-

c-:,ag,ed in pasturing, consequently, through the marketable animals produced
on them, pastures represented economic power. The breaking of grasslands
began in the llth century, it was accelerated in the 18th century but did
nc, L endanger common pastures. It became a fashionable slogan in the 1901
century as the production of industrial. crops promised higher incomes.
"There should nothing be commonly owned in the fields, lets divide past:ill:es firt" the slogan said As a result, sodic grasslands degraded into
barelands, pasture breaking on slopes started errosion from water.
Private ownership of grasslands should not entail the right to break
.7. he11,

as it endangers the traditional and important role of common pastures.

As a conclusion, we suggest that the breaking of pastures be urgently

"t. need. It is necessary to differentiate between ownership right and utilization right. This is the only way to conserve common pastures.
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