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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A jelen dolgozatban a magyar szürke szarasmarha 

legeltetésének vegetációra gyakorolt hatását vizsgáltuk Balaton-

felvidéki száraz és mezofil gyepekben. A száraz termőhelyek 

Gyulakeszi, az üde mintaterületek Badacsonytördemic település 

mellett találhatók. Célunk az volt, hogy a magyar szürke 

szarvasmarha-legelőkön megvizsgáljuk a növényzet fajössztételét, 

megállapítsuk, melyek a leggyakoribb fajok, elsősorban 

termőhelytől függetlenül. Elemezzük, hogy az eltérő termőhelyi 

viszonyok hogyan befolyásolják a fajösszetételt a két vizsgált 

élőhely-típusban, mennyire adódik eltérés, illetve a legeltetés 

homogenizálja-e a területek növényeggyüttesét? 

Badacsonytördemicen két mezofil mintaterületet vizsgáltunk. 

Legelőt, ahol az állatok, a kihajtástól a behajtásig egy hónap 

kivételével tartózkodnak. Kiegészítő legelőt, ahová a 

szarvasmarhákat egy hónapra, augusztusban hajtják át. 

Gyulakeszi határában a Csobánc lábánál lévő mintaterület lejtős 

térszínen fekszik. Itt a lejtő felső (LFH) és alsó harmadában (LAH) 

végeztünk felméréseket. Mind a négy mintaterületen havonta 

készültek cönológia vizsgálatok 10-10 felvételben, és ezeket az 

összesített adatokat értékeltük. 

A felvételi területek közül a száraz termőhelyeken volt 

jelentősen nagyobb a fajszám. A lejtő felső harmadában ez 

átlagosan 40-56 fajt, míg az alsó harmadban 39-51 növényfajt 

jelentett. Az üdébb fekvésben a kiegészítő legelőn csak 25-28 faj 

volt átlagosan a felvételekben, a legelőn magasabb volt a fajszám: 

28-33. Minden mintaterületet elemezve a leggyakoribb 10 

növényfaj zömében pázsitfű volt. A mintaterületek – különösen a 

gyakoribb fajok tekintetében a felvételek fajösszetétele és a fajok 

dominancia viszonyai – nagy hasonlóságot mutattak, amik az 

uralkodó pázsitfüvek és pillangós fajok jelenlétéből és borítási 

értékeiből adódtak. A domináns pázsifű és pillangós fajokon túl az 

egyéb fajok alapján az üde és a száraz minaterületek jobban 

eltértek. A magyar szürke szarvasmarha legelésével a domináns 

pázsitfüvek és pillangós fajok alapján homogenizálja a 

felvételeket. A többi növényfaj esetében pedig megőrzi a fajok 

változatosságát. Összességében elmondható, hogy a magyar 

szürke szarvasmarha alkalmas mind a száraz, és mind az üde 

termőhelyek fajgazdagságának fenntartására. 

 

Kulcsszavak: fajösszetétel, legeltetés, száraz gyepek, üde 

gyepek 

 

SUMMARY 
 

We studied the effects of Hungarian grey cattle grazing on 

vegetation of dry and mesophile grasslands in the Balaton 

Uplands region. The dry sample areas can be found near 

Gyulakeszi, while the mesopile sample areas near 

Badacsonytördemic. Our aim was to study the species composition 

of pastures grazed by Hungarian grey cattle. The effects of 

different habitat conditions on species composition were analysed 

and the homogenizing effect of grazing was studied as well. 

Two mesophile sample areas were studied near 

Badacsonytördemic: one permanent pasture (grazed from April to 

October) and one temporary pasture (grazed only in August). The 

dry sample areas near Gyulakeszi can be found on a slope. Here 

the upper (LFH) and the lower (LAH) third of the slope was 

studied. 10-10 releves were made in every sample area in every 

month.  

The species number was higher in the dry sample areas. The 

number of species was 40-56 in the upper third of the slope, while 

it was 39-51 in the lower third of the slope. In the case of the 

mesophile sample areas the species number was 25-28 in the 

temporary pasture, while it was higher in the permanent pasture: 

28-33. The ten most common species were mainly Poaceae 

species. As a consequence we can say that diverse grasslands can 

be maintained with Hungarian grey cattle grazing between dry 

and mesophile conditions as well. In the case of grass species and 

legumes the grazing has homogenizing effect. In the case of other 

plant species it maintains their diversity. 

 

 Keywords: species composition, grazing, dry grasslands, 

mesophile grasslands 

 

BEVEZETÉS 
 

A háziasított állatfajták a pannon régióban a 
kialakult klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodva 
lettek speciálisan kitenyésztve, amibe tartozik a 
magyar szürke szarvasmarha fajta is. A fajta a 60-as 
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években szinte eltűnt a magyar pusztáról, de az 
utóbbi időben a genetikai sokféleség megőrzése 
mellett fontos tényezővé vált a természetvédelmi 
gyakorlat számára a gyepterületek kezelésében, a 
füves élőhelyek biodiverzitásának helyreállítása és 
megőrzése terén (Deák et al., 2008; Török et al., 
2014; Hüse, 2013). A gyepes területek jelentős részét 
– ahol alacsony a biomasszaprodukció – felhagyták, 
ami a fajgazdagság csökkenését eredményezheti 
(Deák és Kapocsi, 2010; Valkó et al., 2012, 2014a; 
Dengler et al., 2014; Kelemen et al., 2013a, b). Így a 
felhagyást követő spontán szukcessziós folyamatok 
miatt a területek fenntartásához természetvédelmi 
kezelések, beavatkozások szükségesek (Penksza  
et al., 2008; Házi et al., 2012; Török et al., 2011a, b; 
Valkó et al., 2009). Emellett a legeltetés is 
meghatározó, nem csak a nagytestű állatfajták, 
hanem még a kiskérődző fajok termék-előállításában 
is jelentős szerepet játszik (Póti, 1998; Bedő és Póti, 
1999; Bedő et al., 2005; Póti et al., 2007). 

A szarvasmarha (Hüse, 2013; Gilhaus et al., 
2013; Bokdam és Gleichman, 2000), különösen a 
magyar szürke szarvasmarha-legeltetés (Penksza  
et al., 2008, 2013; Saláta et al., 2011a, b; Hüse, 2013; 
Szabó et al., 2010/11, 2011) alacsony szelektivitása 
miatt általában alkalmasabb a füves területek 
biodiverzitásának megőrzésére, mint a lóval vagy 
birkával történő legeltetés (Penksza et al., 2009c, 
2010). A szikes területeinken ez különösen érvényes, 
ahol a húsmarhával és birkával legeltetnek 
(Šefferová-Stanová et al., 2008; Zimmermann et al., 
2011; Szabó et al., 2011; Penksza et al., 2009a, b; Uj 
et al., 2013; Valkó et al., 2014b; Bartosiewicz, 1997). 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A mintaterületek 
 
Badacsonytördemici mintaterületek 

 
32 ha-os kiegészítő legelő. A terület homogén 

állományú, uralkodóan az Agostio-Deschampsietum 
caespitosae Újvárosi 1947 társulás jellemző, amiben 
monodominánssá válik a nádképű csenkesz (Festuca 
arundinacea). 

38 ha-os legelő, ahol 118 állat az év nagy részét 
tölti. A terület növényzete mozaikosabb. Itt is 
gyakori az Agostio-Deschampsietum caespitosae 
Újvárosi 1947 társulás, de degradáltabb növényzeti 
foltok is előfordulnak, mint a Lolio-Cynodontetum 
dactylidi Jarolímek et al. 1997. 
 
Gyulakeszi melletti mintaterületek 

 
A mintaterületek a Csobánc lábánál, Gyulakeszi 

határában voltak, ahol degradáltabb régi szőlő helyén 
kialakult Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics  
ex Soó 1957 asszociáció volt jellemző. A 120 ha-on 
125 magyar szürke szarvasmarhát legeltetnek szabad 
legeltetéssel. A felvételek a lejtő felső (LFH) és alsó 
harmadában (LAH) készültek. 

A cönológiai felvételt minden mintaterületen 
havonta (április-szeptember) 10-10 db 2×2 m-es 

kvadrátban készítettük. A kvadrátokat  
Braun-Blanquet (1964) módszere alapján 
felvételeztük, de a fajok borítási értékeit %-ban adtuk 
meg. A felvételi adatok többváltozós statisztikai 
elemzéséhez R programozási nyelvet használtunk  
(R Development Core Team, 2010). A 
gyepgazdákodási szempontból fontos csoportokat 
Tasi (2011) alapján alkalmaztuk. 
 
EREDMÉNYEK 
 
Badacsonytördemici mintaterületek vegetációja  

 
A kiegészítő legelőn készült kvadrátokban a 

fajszám a vizsgált időszak során 25-28 között 
változott, melyekből 4-7 volt mérgező növény. A 
gyógynövény fajok összesen 14,4%-ot jelentettek. Az 
átlagos összborítás egész évben megközelítette a 
100%-ot. A gyep fajösszetétele takarmányozási 
szempontból értékes, mivel a gyep növényzeti 
tömege augusztusig folyamatosan nőtt, amelyet nem 
hasznosítottak. Augusztusra közel 100 cm magas 
állomány alakult ki, melyben nagy volt a szálfüvek 
aránya. Májusban ez kifejezetten kiemelkedő 
értékként mutatkozott. Az elsőrendű pázsitfüvek 
összborítása egész évben meghaladta az 50%-ot, 
köztük olyan gyepgazdálkodási szempontból jelentős 
fajokkal, mint a Poa angustifolia, Alopecurus 
pratensis vagy a Dactylis glomerata, illetve az év 
során folyamatos gyarapodást mutató Festuca 
arundinacea, mely a gyep vezérnövénye volt. 

A legelő részen a fajszám jelentősebb volt  
(28-33) a mozaikosság miatt, az összborítás pedig 
66-87%. A szúrós fajok közül a Cirsium canum volt 
csak jelen. Gyepgazdálkodási szempontból a 
kiegészítő legelőhöz viszonyítva itt a nagyobb 
terhelés miatt a szálfüvek borítása az év során 
Dactylis glomerata kivételével csökkent. Az 
elsőrendű pázsitfüvek közül, e mintaterületen is a 
Festuca arundinacea borítása volt a legnagyobb (bár 
mennyisége kisebb, mint a kiegészítő legelőn), 
emellett jelentős az Agrostis stolonifera is. A hasznos 
pillangósok közül a Trifolium pratense borítása a 
legjelentősebb. Egész évben 10% körül alakul.  

A gyepalkotók aránya a két részen eltérő. Míg a 
kiegészítő legelőn a pázsitfüvek borítása szinte 
duplája a legelőn tapasztaltaknak, és a közömbös 
egyszikűek borítása is nagyobb, addig a legelőn a 
kétszikűek és a pillangósok jutottak nagyobb 
szerephez. Ennek oka, hogy az állatok a folyamatos 
legelés és a nagy terhelés miatt a füveket kilegelték. 
Így a gyep jóval alacsonyabb volt, mint a kiegészítő 
legelőn, ezért több fény jutott a talajközeli rétegekbe, 
aminek következtében az év második felében 
megnőtt a pillangósvirágúak borítása. 
 
Gyulakeszi mintaterületek vegetációja 

 
A lejtő felső harmadán (LFH) a kvadrátokban a 

növényzetet az év során 40-56 faj alkotta. Ezen belül 
is a nagyobb fajszámokat az áprilisi, illetve a májusi 
felvételek mutatták. A taxonok közül 2 szúrós, 3-11 
mérgező volt, azonban összborításuk nem volt 



GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK, 2013 (1-2). 

 

 75 

jelentős. A gyógynövények fajszáma 1 és 12 között 
változott. Az összborítás 70-87% volt. A késői 
fejlődésű Cynodon dactylon áprilisban csak 1,4% 
volt, de az év végére 31%-ot tett ki a 72%-os 
összborításból. Az elsőrendű pázsitfüvek közül csak 
a szárazságtűrő Poa angustifolia és a Poa humilis 
fordult elő az egész legeltetési idényben. A 
pillangósvirágúak közül a Medicago lupulina jelent 
meg a legnagyobb borítási értékkel, mely azonban 
így is mindig 2% alatt maradt. 

A lejtő alsó harmadán (LAH) 39-51 fajt 
találtunk a kvadrátokban 91-131% összborítással. A 
gyep több szintből állt. A gyógynövények fajszáma 
7-11, összborításuk augusztusra meghaladta a  
10%-ot. E része a legelőnek gyepgazdálkodási 
szempontból jó fajösszetételű, ideális magyar szürke 
szarvasmarha-legeltetésre. Vezérnövénye a Festuca 
arundinacea, amely mellé olyan értékes, jó 
takarmányértékkel rendelkező fajok társulnak, mint a 
Poa angustifolia és a Poa humilis, a Dactylis 
glomerata, a Phleum pratense vagy az Elymus 
repens. A pillangósok között, bár alacsony borítással, 
de olyan nagy takarmányértékű fajok vannak jelen, 
mint a Medicago sativa vagy a Trifolium pratense,  
T. repens. 
 
A mintaterületek adatainak együttes értékelése 

 
A felvételekben a fajösszetétel alapján mindkét 

termőhely 2-2 mintaterületét figyelembe véve a 
gyakorisági sorrendet az 1. ábra mutatja.  
 

1. ábra: A magyar szürke szarvasmarha-legelők 

növényfajainak gyakorisága 

 

Figure 1: Frequency of the ten most common species of grey 

cattle pastures 

 
A leggyakoribb 10 faj az ábrán kiemelésre került, 

amelyek közül a fehér here (Trifolium repens) 
található az első helyen. A 10 leggyakoribb fajból  
5 pázsitfű. A fehér herét, vele szinte megegyező 
gyakoriságban a nádképű csenkesz (Festuca 
arundinacea) követi. A Poa pratensis csoportba 
tartozó fajok közül megjelenik a kéklő perje (Poa 
humilis), amit Penksza és Böcker (1999/2000), 

valamint Penksza és K. Szabó (2005) meghatározása 
alapján soroltunk be.  Külön előforduló gyakori Poa 
faj még a keskenylevelű perje (Poa angustifolia) is. 
A gyakoribb pázsitfű fajok között szerepel két tippan 
is, amelyeket szintén két fajként tárgyaltunk, mint 
tarackos tippant (Agrostis stolonifera), és magas 
tippant (Agrostis giganeta) is (Penksza és 
Szerdahelyi, 1996). A pillangós fajok közül csak a 
fehér here (Trifolium repens) fordul elő a 
leggyakoribb fajok között. 
 
Az adatok többváltozós elemzése 
 

A vizsgált négy mintaterületen a fajok 
összetételében és a fajok dominancia viszonyaiban 
mutatkozik eltérés, de gyulakeszi felvételek a 
badacsonytördemici felvételektől jobban 
elkülönülnek, mint a lejtő felső (LFH) és alsó 
harmadában (LAH) készült kvadrátok adatai  
(2. ábra). 

A két mintaterület adatait településenként 
összevonva és csak a hasznos pázsitfüveket vizsgálva 
az átfedés jelentős. Az uralkodó pázsitfű fajok 
borítási értékeikben is hasonlóan alakulnak. Eltérés a 
gyulakeszi lejtő alsó harmadában (LAH) készült 
áprilisi és májusi felvételek között figyelhető meg, 
továbbá a fajok közül a Lolium perenne és a Festuca 
rubra esetében. A badacsonytördemici felvételek 
közül pedig a júniusi felvételek válnak el leginkább 
(3. ábra). A gyulakeszi lejtő felső harmadában (LFH) 
a szárazabb degradációra utaló Festuca pseudovina 
és a Bromus sterilis különül el. 

Az egyéb egyszikűek összevont adatai alapján az 
átfedés a két terület között jelentős. A 
badacsonytördemici és a gyulakeszi lejtő alsó 
harmadában (LAH) készült kvadrátok adatai szinte 
teljesen átfednek (4. ábra).  

Gyulakeszi lejtő felső harmadában (LHF) a Carex 
praecox válik uralkodóvá, valamint az Allium flavum 
a nyíltabb felszínen jelenik meg. 
Badacsonytördemicen a Juncus articulatus tér el 
jelentősen. 

A pillangós fajok összevont adatai alapján a két 
mintaterület között az átfedés már kisebb, az adatok 
jobban szórnak. Eltérés a felvételekben ebben az 
esetben is a gyulakeszi területen, a lejtő felső 
harmadában (LFH) – a júniusi felvételeket kivéve – 
volt jellemező. A fajok tekintetében a Trifolium 
nemzetség tagjai és badacsonytördemicen a Vicia 
cracca válik el. A badacsonytördemici felvételek 
közül a júniusi felvételek különülnek el leginkább  
(5. ábra). 

Az elemzett felvételekben az egyéb kétszikűek 
között szinte nem is volt átfedés. A magyar szürke 
szarvasmarha legelése a vizsgált területen a 
kétszikűek esetében okozott leginkább eltérést a 
vegetáció összetételében. 
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2. ábra: A vizsgált területek cönológiai adatainak és fajainak DCA analízise 

 

Figure 2: DCA analyses of coenological releves and species 

 
3. ábra: A vizsgált felvételek és a hasznos pázsitfű fajainak DCA analízise 

 

Figure 3: DCA analyses of coenological releves and grass species 
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4. ábra: A vizsgált felvételek és az egyéb egyszikű fajainak DCA analízise 

Figure 4: DCA analyses of coenological releves and the other monocotyledonous species 
 

5. ábra: A vizsgált felvételek pázsitfű fajainak DCA analízise 

 Figure 5: DCA analyses of coenological releves and legumes  
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DISZKUSSZIÓ 
 
A Balaton-felvidék két termőhelyén, 2-2 
mintaterületen végzett cönológiai felvételezések 
eredménye alapján a magyar szürke szarvasmarha-
legeltetés alkalmas mind az üdébb, mind a szárazabb 
gyepek legeltetésére. A gyep fajgazdag marad a 
legelés homogenizáló hatása ellenére is, amit a 
pázsitfüvek, egyéb egyszikűek és kis mértékben a 
pillangósok okoznak. Ugyanakkor a fajszám mégis 
magas az egyéb kétszikűek változatos megjelenése, 
illetve fenntartása miatt. A különböző intenzitású 
igénybevétel során, mint amilyen a 
badacsonytördemici legelő volt, mozaikos területeket 
is kialakít, aminek oka a fajta legelési szokása (Hüse, 
2013). Több megállapítás született arra vonatkozóan, 
hogy a szarvasmarha legeltetés a legtöbb fajra nézve 
nem szelektív (Gilhaus et al., 2013; Loucougaray  
et al., 2004), továbbá hortobágyi adatok azt mutatják, 
hogy a magyar szürke szarvasmarha kevésbé 

szelektíven legeli az eltérő magasságú növényzetet is 
(Deák et al., 2011; Vida et al., 2010; Hüse, 2013; 
Adler et al., 2001). A fajta nem csak a Hortobágyon 
alkalmazható jól (Deák et al., 2011; Vida et al., 2010; 
Hüse, 2013), hanem középhegységi viszonyok között 
is. A felvételekben kevés gyom- és szúrós faj fordult 
elő, amit a magyar szürke szarvasmarha visszaszorít 
(Deák et al., 2011; Vida et al., 2010; Hüse, 2013). 
Vetett gyepekben a legeltetés viszont csak több év 
múlva alkalmazható (Deák et al., 2011; Vida et al., 
2010), és kaszálással való eltávolításának a költsége 
is megoldott (Török et al., 2011b; Kelemen et al., 
2014). 
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