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A	 növényzet	 és	 a	 vegetációdinamikai	 folyamatok	 megismerése	 szempontjából	 a	 tájhasználat	
megértése	 alapvető	 fontosságú.	 A	 hagyományos	 gazdálkodási	módok	 részleteinek	 és	 hatásának	
feltárásához	az	adott	területtel,	illetve	a	tevékenységgel	kapcsolatos	írott	források	feldolgozása	is	
hozzásegíthet.	 Kutatásunk	 során	 a	 magyarországi	 fáslegelők	 és	 legeltetett	 erdők	 vegetációs	
viszonyait,	 illetve	 használatát	 kívántuk	 feltárni.	 Ennek	 céljából	 a	 Magyar	 Néprajz	 kötetsorozat	
irodalomjegyzékében,	 valamint	 a	 Néprajzi	 Értesítő	 és	 Ethnographia	 című	 folyóiratok	
tartalomjegyzékében	 kerestünk	 fás‐erdős	 legeltetési	 rendszerekkel	 kapcsolatos	 cikkeket,	 majd	
azok	irodalomjegyzékét,	illetve	a	szerzők	bibilográfiáját	áttekintve	gyűjtöttük	össze	a	témakörben	
megjelent	 írásokat.	 Összesen	 63	 irodalmi	 tételt	 dolgoztunk	 fel,	 mely	 40	 néprajzkutató	 tollából	
került	ki.	A	feldolgozott	források	alapján	jellemzően	18–19.	és	a	20.	század	első	felére	vonatkozó	
adatokat	 ismertetünk.	 A	 tanulmányozott	 szakirodalom	 alapján	 a	 Európa	 lombhullató	 övében	
egykor	 és	 ma	 is	 gyakorlatban	 lévő	 fás‐erdős	 legeltetési	 rendszerekhez	 hasonló	 tevékenységi	
formák	 voltak	 jellemzők	Magyarországon	 is.	 Ilyen	 például	 a	 szervezett	 és	 szigorú	 rendszerben	
működő	 extenzív	 legeltetés,	 makkoltatás,	 az	 avargyűjtés,	 a	 lombtakarmány	 gyűjtése	 fák	
nyesésével	 és	 botolásával,	 a	 fák	 árnyékának	 használata	 és	 a	 vadgyümölcsök	 gyűjtése.	 Sajnos	 a	
gazdag	néprajzi	anyag	ellenére	kevés	konkrét	információ	áll	rendelkezésre	a	legeltetés	gyakorlati	
kivitelezéséről,	 a	 használat	 élővilágra	 gyakorolt	 hatásáról,	 és	 a	 mindezekhez	 kapcsolódó	
hagyományos	ökológiai	tudásról.	Megállapítható,	hogy	a	feldolgozott	források	nem	alkalmasak	az	
egyes	használati	módok	vegetációra	gyakorolt	hatásának	pontos	rekonstruálására.	Ennek	ellenére	
fontos	 azt	 hangsúlyozni,	 hogy	 a	 néprajzi‐történeti	 források	 ismerete	 nélkülözhetetlen	 a	 táj	
egykori	működésének	és	jellegének	megértéséhez.	
	

Fáslegelők	faállomány‐szerkezeti	viszonyai	Magyarországon	és	Romániában	
	

Tree‐stand	structure	of	wood	pastures	in	Hungary	and	in	Romania	
	

VARGA	Anna*,	ROELLIG	Marlene,	SAMU	Zoltán	Tamás	&	HARTEL	Tibor;	*varga.anna@okologia.mta.hu	
	

A	Kárpát‐medence	 természeti	értékei	közül	 részletesen	kevéssé	 ismert,	de	kiemelt	 fontossággal	
bíró	természeti,	kulturális	és	gazdasági	értékű	élőhelyei	a	fáslegelők.	A	fáslegelők	növényvilágát	a	
táji	környezet	és	a	 legelőgazdálkodással	kapcsolatos	 tevékenységek	együttesen	határozzák	meg.	
Célunk,	hogy	áttekintő	képet	adjunk	a	Kárpát‐medence	 fáslegelőinek	a	 faállomány‐szerkezeti	és	
vegetációdinamikai	 viszonyaira	 vonatkozóan.	 Kutatásunk	 során	 Magyarországon	 10	 területen,	
Romániában	 (Szászföldön)	 39	 fáslegelő	 estében	 végeztünk	 faállomány‐szerkezeti	 felméréseket.	
Magyarországi	 területeken	 19,	 a	 romániai	 fáslegelőkön	 11	 fa‐	 és	 cserjefaj	 előfordulását	
rögzítettük.	A	 legelterjedtebb	fafajok	mindkét	vizsgált	régióban	a	Quercus	spp.	és	Pyrus	pyraster	
volt.	Mindkét	 országban,	 de	 kiemelten	 a	 szászföldi	 területeken	 a	 nagy	 átmérőjű,	 terebélyes	 fák	
eloszlása	 rendkívül	 magas.	 Összességben	 elmondható,	 hogy	 a	 területek	 dinamikai	 folyamatait	
meghatározza	 a	 használatuk.	 Magyarországon	 cserjésedés	 jellemzi	 a	 területeket,	 míg	 romániai	
fáslegelőket	 az	 újulat	 hiánya.	 A	 fáslegelők	 mozaikos	 és	 természetes	 dinamikai	 folyamatoknak	
helyt	 adó	 élőhelytípus.	 Ezeknek	 a	 területeknek	 a	 megőrzéséhez	 és	 fenntartásához,	 megfelelő	
gazdálkodási	környezet	megteremtése	mellett	 szükséges	 az	élőhelytípus	ökológiai	 viszonyainak	
mélyebb	megismerése.	
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