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Táj és legeltetés - a Kárpát-medence 
legeltetési rendszereinek élőhely-
használata 
 

Ujházy Noémi*, Babai Dániel, Molnár 
Zsolt, Biró Marianna, Demeter László, 
Gellény Krisztina, Ulicsni Viktor, Hollós 
Roland, Molnár Ábel, Margóczi Katalin, 
Béres Sándor, Horváth Dénes, Horváth 
Mirjam, Samu Zoltán Tamás, Juhász 
Melinda, Juhászné Türke Ildikó, Miókovics 
Eszter, Varga Anna 

 

Kutatásunk célja a Kárpát-medencei 
legeltetés táji léptékű élőhely-
használatának és a használatváltozásának 
vizsgálata volt. A szarvasmarha-, sertés- és 
juhlegeltetés változását strukturált interjúk 
készítésével vizsgáltuk, az 1940-2014 
közötti időszakban 38 településen. 
Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a 
Kárpát-medence makroklimatikus 
sajátosságai miatt időben erősen fluktuáló 
legeltethető források szükségessé teszik a 
gyepterületek mellett számos más élőhely 
legeltetését is. A táj adottságaihoz 
alkalmazkodó külterjes legeltetési 
rendszerekben mindhárom vizsgált faj 
esetében a száraz és/vagy félszáraz gyepek 
a legfontosabb élőhelyek. Az évkör jól 
meghatározható időszakában viszont 
fontos kiegészítő vagy tartalékszerepet 
töltött be az erdők, mocsarak, ugarok és 
parlagok, illetve útszélek biomasszája is. 
Az utóbbi 60-70 évben azonban a 
legelőként használt élőhelytípusok száma 
kiemelten a szarvasmarha és sertés 
esetében jelentősen lecsökkent, egyúttal a 
pásztor által irányított legeltetés is 
visszaszorult. Mindezek az eredmények 
alátámasztják, hogy a gyepterületeken 
kívüli élőhelyek legeltetését a fenntartható 
és integrált tájgazdálkodás fontos részének 
tekintsük. 
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Tájléptékű változók hatása 

természetesen fragmentált tájak 
esetén 

 
Gallé Róbert*, Császár Péter, Gallé-

Szpisjak Nikolett, Bátori Zoltán, 
Tölgyesi Csaba, Torma Attila 

 
A korábbi tájléptékű vizsgálatok 
elsősorban az emberi tevékenységek által 
kiváltott fragmentáció és izoláció 
hatásával foglalkoztak, mely hatások 
jellemzésére gyakran a megmaradt 
élőhelyek méretét és izoláltságát veszik 
alapul. Az élőhely mennyiség hipotézis 
ezt a két változót helyettesíti egyetlen 
változóval, a rendelkezésre álló 
élőhelyek mennyiségével, amely a 
mintavételi helyhez megfelelő 
távolságon belül található élőhely-foltok 
területének összegével egyezik meg. 

Vizsgálatunk során  az élőhely-
mennyiség hipotézis tesztelését végeztük 
el két természetes táj esetén az Alföldön 
(homoki erdőssztyepp és Turjánvidék), 
futóbogarakra, pókokra és a vegetációra 
vonatkozó adatok alapján. Összesen 106 
futóbogár fajt, 187 pókfajt gyűjtöttünk, 
valamint 319 növényfajt mutattunk ki. A 
fajokat élőhelyi igényei alapján gyepi és 
erdei fajok csoportjába soroltuk. A 
kevert lineáris modellek alapján 
kizárólag az élőhely-mennyiség egyetlen 
vizsgált élőlénycsoport esetén sem 
magyarázta a fajszám és az abundancia 
változását. Ezek alapján tehát vegetáció 
és a két vizsgált ízeltlábú-csoport 
elterjedési mintázatát az élőhely 
mennyiség mellett a foltok mérete és 
konfigurációja is jelentősen befolyásolja. 
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