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Összefoglalás: Vizsgálatunk során a pénzesgyôr-hárskúti hagyásfás legelô jelen növényzetét, a cserjésedés, a
gyomosodás és az erdôsültség mértékét mértük föl, megalapozva ezzel egy természetvédelmi gyephasználati
szempontú tervet. A területen 217 fajt találtunk, amelyek közül 4 védett. Ezen túl a Glyceria declinata új elô-
fordulás a Bakony flórájához. Gyepgazdálkodási szempontból 42 fontos fajt jegyeztünk fel. A legelô elkülö-
nített vegetáció típusainak degradáltságát ökológiai mutatók alapján értékeltük. A hagyásfák alatti növényzetet
is vizsgáltuk. Ezek a foltok jelentenek a legelôként alkalmazható gyepterületre veszélyt, mint a beerdôsülés belsô
„pontforrásai”. 

Bevezetés

A vizsgálat terület a Magas-Bakony szívében található Pénzesgyôr és Hárskút települé-
sek közigazgatási területén fekszik. A fáslegelôk Magyarország fontos tájképi értékei, s
egyben a múlt gazdálkodási módjait is ôrzik (HARASZTHY et al. 1997, FIGECZKY 2004).
Az erdei legeltetés megkezdésével az ember és a legelô állat folyamatosan alakította az
erdôk képét. A rosszabb minôségô erdôk kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy táplálékot
és egyben árnyékot is nyújtsanak az állatok számára. A terület mûvelésével felhagytak
(SALÁTA et al. 2007), ezzel a szukcesszió elôrehaladott. Bár ez az élôhely több évtizedes,
sôt évszázados, antropogén folyamatok eredménye, mégis a kultúrtáj része, így fenntar-
tása mindenképp indokolt. A terület flórájára és vegetációjára vonatkozóan korábbról
csak szórvány adatok, illetve áttekintô tanulmányok vannak (TALLÓS 1956, FEKETE

1964). Részletes adatokat HORVÁTH és PINTÉR (2003) közöl. 
A vizsgálat során a fáslegelô mellett a közvetlen érintkezô erdôk növényzetét is vizs-

gáltuk.

Anyag és módszer

Elkészítettük a terület edényesflóra-listáját. A vizsgált hagyás fás területet 4 elkülönített
részre bontottuk, így megvizsgáltuk a legelô belsejében található gyomosodó gyepterü-
leteket; a cserjésedô részeket; a hagyásfák alatti lágyszárú növényzetet és újulatot; vala-
mint egy, a mai napig kaszált területet. Ezen túl a legelôt övezô erdôket is felmértük. 
A fajok nevét SIMON (2000) nómenklatúrája szerint alkalmaztuk.

A cönológiai felmérések során, a gyepes területeken 2×2 m-es, a bokrosodó részeken
10×10 m-es, míg a legelôt körülvevô legelôtôl nyugatra és délnyugatra elterülô erdôben
20×20 m-es felvételeket készítettük BRAUN-BLANQUET (1964) módszerét alkalmazva. 
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A felvételek alapján értékeltük a területegységeket a relatív ökológiai mutatók közül
a nitrogén (NB) és vízellátottság (WB) alapján (BORHIDI 1993), csoportrészesedést számít-
va. A fajok természetvédelmi érték kategóriái alapján is értékeltük a területet (SIMON 2000).

Az idôs hagyásfák (böhöncök) alatti újulat felmérésére olyan módszert alkalmaz-
tunk, amelynek lényege, hogy a böhönc koronavetületéhez hozzáadtunk egy ún. „átme-
neti zónát”, amely megközelítôleg a vetület 20%-a (1. ábra). Ezt követôen felmértük ezen
a területen a fiatalkorú állományt alkotó fajok százalékos megoszlását, majd lerajzoltuk
azok térbeli mintázatát. Fiatalkorú állománynak nevezzük az újulat, fiatalos, sûrûség és
vékonyrudas stádiumú állomány együttesét (DANSZKY 1972). Ezek fiatalkorú állomány
alkotói, melyek minden szakaszban más és más vastagsági és magassági tulajdonságok-
kal jellemezhetôk.

1. ábra A hagyásfák alatti vegetáció vizsgálati terület
Figure 1. Area of vegetation studies below seed trees 

Az így kapott ábrákat összevetettük, és így állapítottuk meg a legjellegzetesebb for-
mációkat a hagyásfa törzsétôl távolodva koncentrikus körök mentén. Így következtetni
tudunk a fás legelô következô stádiumára, amely a kezelés, legeltetés elmaradásával
jelentkezik. A módszer, a magyarországi erdôrezervátum kutatás során végzett lékek min-
tavételi módszeréhez hasonlít (HORVÁTH és BORHIDI 2002). 22 fa környezetét mértük fel.

Eredmények és megvitatásuk

Florisztikai eredmények 

A terület egészén 217 faj fordult elô az eddigi felméréseink alapján. A cserjés területen
53, a legelô belsejében található gyomosodó gyepterületen 86, a hagyásfák alatt 49, a
máig kaszált területen 68, míg a legelôt erdôkben 86 fajt figyeltünk meg. Az elôforduló
fajok közül 4 védett. Ezek a következôk: Dianthus deltoides, Gentiana cruciata, Pyrola
minor, Orchis morio. 42 faj gazdaságilag, vagyis a legeltetés szempontjából fontos (SZE-
MÁN 2005). Ezek a következôk: 

Poa angustifolia, Festuca rubra, Dactylis glomerat, Phleum pratense, Elymus repens,
Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius, Cynosurus cristatus, Lotus corniculatus,
Trifolium repens, Trifolium pratense, Antoxantum odoratum, Bryza media, Dantonia
alpina, Agrostis tenuis, Carex hirta, Vicia hirsuta, Lathyrus pratense, Lathyrus angusti-
folia, Daucus carota, Galium verum, Achillea collina, Centaurea pannonica, Plantago
major, Plantago media Galium mollugo, Agrimonia procera, Leontodon hispidus,
Thymus pulegioides, Agrimonia eupatoria, Plantago lanceolata, Ranunculus repens,
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Pimpinella saxifraga, Cruciata ciliata, Potentilla reptans, Veronica chamaedrys,
Verbena officinalis, Fragaria vesca, Fallopia convulvulus, Pastinaca sativa, Glechoma
hederacea, Rumex acetosa.

A terület régóta ember által lakott, melyet bizonyít egy régi termesztett növényünk,
a parajlibatop, jelenléte is. A Chenopodium bonus-henricus levelét, zsenge hajtásait már
az ókorban fogyasztották. Bár a területet már teljesen más vegetáció fedi, a hagyásfák
alatt a nitrogénfeldúsulás következtében megmaradt néhány tô. A valódi paraj vagy sós-
ka termesztésbevétele elôtt nagyon kedvelt fôzeléknövény volt, ezért is terjedt el a ter-
mesztésben. A népi gyógyászatban gyökerével fekélyeket borogatnak. Angliában ked-
velt, etiolált hajtásai alapján Európában a „spárgaspenót” nevet kapta (www.terebes.hu).

Az elôforduló fajok közül új elôfordulás volt a Glyceria declinata. A faj északon a
Skandináv-félsziget déli részéig hatol fel, míg keleten a Baltikum, Fehéroroszország,
Nyugat-Ukrajna néhány elôfordulása jelenti área határát. Magyarországi elôfordulását
HOLUB (1972) írta le elôször, SOÓ és KÁRPÁTI (1968) már lehetségesnek tartotta jelenlé-
tét. Újabb lelôhelyeket KIRÁLY és KIRÁLY (1998) publikáltak a Vend-vidéken és az
ôrségben, majd a Mátrából is (KIRÁLY és KIRÁLY 1999). A Tornai-karszton Aggteleknél
(SOMLYAY és LÔKÖS 1999, SOMLYAY 2000), a csereháti Tornaszentjakab közelében,
valamint a Putnoki-dombságban, Alsószuha mellett (PENKSZA 2000) is közülte adatát.
KIRÁLY és KIRÁLY (1998) cikke tartalmaz korrekciókat a faj ökológiai mutatószámaira
nézve, amelyeket mi is megfigyeltünk, így a szociális magatartás formáját szintén kom-
petítornak tekintettük, mivel antropogén zavarásnak meglehetôsen kitett élôhelyen figyel-
tük meg. A Gerence-pataknak egy olyan szakaszán települt meg, ahol a helyi vadásztár-
saság gyakran átszeli azt terepjáróival. Bakonyi adat még eddig nem volt.

A gyepterületek relatív ökológiai mutatók szerinti értékelése
A relatív nitrogén igény szerinti megoszlást mutatja a 2. ábra.

2. ábra A pénzesgyôr-hárskúti hagyás fás legelô növényfajainak relatív nitrogénigény 
szerinti súlyozott százalékos megoszlása

Figure 2. Distribution in weighted percentage of plant species found on the wooded pasture between
Pénzesgyôr and Hárskút according to relative nitrogen claim 

A hagyásfák alatti növényzetnek jelentôs hányada a 9-es kategóriába sorolható, így
ez a terület túltrágyázott termôhelyek tekinthetô. Ennek legfôbb oka, hogy a legelôhasz-
nálat idején a böhöncök alatt delelô szarvasmarhák jelentôs ürüléket hagytak maguk
után, amely a talaj tápanyagellátásában hipertrófiát eredményezett. Ez segítette a nitrofil
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aljnövényzet megtelepülését. A kaszálón a 2-tól a 7-es kategóriához tartozó fajok nagy
arányban találhatók meg. A legelô ezen része 7%-os lejtésû, így az erózió hatására a lejtô
felsô részén szegényebb, míg a lejtô inflexiós pontja alatt gazdagabb nitrogénellátottsá-
gú talaj képzôdött. A legelô szívében található gyepes rész és a cserjésedô területen érté-
ket a 3-as érték fajai mutatnak maximumot. Ezeknek a mérsékelten oligotróf termôhe-
lyeknek a kialakulásáért a legeltetéses gyephasználat felhagyása is a felelôs. A pénzesgyô-
ri szarvasmarha állomány fogyatkozásával egyre csökkent a szervesanyag utánpótlás is
a területen. Ennek következtében a gyep összetétele is olyan fajokra cserélôdött le, ame-
lyek a gyengébb nitrogénellátottságra utal.

A relatív vízigény szerinti megoszlást mutatja a 3. ábra. 

3. ábra A pénzesgyôr-hárskúti hagyásfás legelô növényfajainak relatív vízigény szerinti megoszlása
Figure 3. Distribution of plant species found on the wooded pasture between Pénzesgyôr and Hárskút

according to relative water claim

Az 5-ös kategóriába sorolt fajok borítási aránya a vizsgált területekre nézve minden-
hol magasabb, mint a többi kategóriába tartozó növényeké. Az eredmények jól tükrözik
a hagyásfás legelô jó vízellátottságát, miszerint többségében félüde termôhelyekre utaló
fajok uralkodnak. Azonban a 4-es kategóriába sorolt növényfajok száma és borítási
értéke is jelentôs. A hagyásfák alatt jelenlévô növények közül igen sok nagy nedvességet
jelzô növény (7. érték) található. Ezek borítási értéke kiugróan magas. A hatalmas fák
igen nagy levélfelületi indexszel rendelkeznek, ezáltal a böhöncök leveli által felfogott
víz folyamatosan csorog lefelé, és nedvesíti a talajt. A talajban a nagy kiterjedésû gyökér-
rendszer a víz nagy részét visszatartja, és nem folyik el. Ezen túl az árnyékhatás is érvé-
nyesül, ami a mikroklimatikus viszonyokat közel egyformává teremti a hagyásfák alatt.
A szabad állásban növô fák óriás koronái által vetett árnyék megakadályozza, hogy 
nagyobb mennyiségû csapadék távozhasson a talajból transzspirációval.

A természetvédelmi értékkategóriák szerinti megoszlást mutatja a 4. ábra. 
A természetvédelmi értékkategóriák szerint minden növényzeti típusban nagy arány-

ban vannak jelen a zavarástûrô fajok (TZ). Bár a gyomfajok (GY) száma és borítási
értéke nem kiugróan magas, de ezek jelenléte is a degradációra utal, csakúgy, mint a za-
varástûrôké. A hagyásfák alatt a gyomfajok száma és borítási értéke is magasabb az át-
lagosnál, ez közvetlenül összefüggésbe hozható a nitrogénfeldúsulással is. A Cheno-
podium album, a Galium aparine, a Lactuca serriola és a Sambucus nigra csak néhány
példa azok közül a növények közül, amelyek a magasabb nitrogén ellátottsággal rendel-
kezô talajokat részesítik elônyben, és amelyeket megtaláltunk a böhöncök koronavetü-
letében. A társulásalkotó természetes fajok, kísérôfajok (K) száma és borítási aránya

SZABÓ M. et al.30



4. ábra A pénzesgyôr-hárskúti hagyásfás legelô természetvédelmi értékkategóriák szerinti megoszlása
Figure  4. Distribution of plant species found on the wooded pasture between Pénzesgyôr and Hárskút

according to nature conservation value

jelentôs. Az adventív fajok (A) aránya kicsi. A cserjés területen azonban megfigyeltünk
néhány kisebb foltot, ahol a Solidago gigantea nagy számban virított. Természetes pio-
nír fajt (TP) keveset találtunk. A védett növények (V) aránya alacsony. Ha a gyep meg-
felelô kezelésben részesül, várható a különbözô Orchis fajok betelepülése.

A cserjés területek vizsgálata

A cserjével borított gyepeket összehasonlítva a legelô szívében található gyepekkel, a
fajgazdagság különbsége szembetûnô. A bokrosodó részek fajokban szegények, diverzi-
tásuk kisebb. A gyepet alkotó fajok nagyobb árnyékhatásnak vannak kitéve, amelynek
következtében az árnyékra érzékeny fajok kiszorulnak a gyepbôl. A cserjékrôl lehulló 
levéltömeg folyamatosan savanyítja a talajt, ami szintén hozzájárul az eredeti, fáslegelôre
jellemzô növénytakaró megváltozásához.

Az átlagos cserjeborítás 40–45%-nak becsültük. Ez az arány a domborzat változá-
sával eltolódott. A kisebb völgyekben magasabb cserjést, az ökológiai mutatók alapján
nitrofrekvens és nitrofil fajokat figyeltünk meg: Acer pseudoplatanus, Clematis vitalba,
Rubus ssp. A tápanyagban szegényebb, oligotróf élôhelyek növényei a kisebb dombháta-
kon jellemzôek: Populus tremula, Prunus spinosa, Pyrus pyraster subsp. acras, Rosa
canina. A cserjésedést elôidézô fajok az említetteken kívül a következôk: Cerasus
avium, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Malus domestica, Malus sylvestris,
Quercus cerris, Q. robur, Rhamnus catharticus. A Carpinus betulus is a részt vesz a
cserjésedés folyamatában, ez azonban az erdôsülés elôjelének tekinthetô.

Az erdôsülés mértéke a hagyásfák lombkoronája alatt

Megfigyeléseink során megállapítottuk, hogy a hagyásfák alatti mintázat többnyire azo-
nos képet mutat, így nincs szükség a gyertyán és a bükk böhöncök alatt található állo-
mány megkülönböztetésére. A megvizsgált 22 hagyásfa koronavetüle alapján elmondható,
hogy az alattuk található fiatalkorú állomány, közel egységes elrendezôdésû. A tipikus
elrendezést mutatja az 5. ábra. 
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5. ábra A hagyásfák koronavetülete alatt kialakuló növényzet egyik jellemzô mintázata
Figure 5. A tipical pattern of vegetation below the foliage of seed trees

A törzstôl 1–3 m-re húzott koncentrikus kör területén nudumot vagy ritka, nitrogén-
feldúsulást jelzô növényzetet figyeltünk meg. Ezt a területet általában vastag avar fedte.
Nem ritkán a böhöncökrôl leszakadó kisebb-nagyobb ágak akadályozták a felvételezést
ezen a területen. Az itt elôforduló fásszárú fajok borítási értéke elhanyagolható.

A következô kör kb. 4–6 m-re rajzolódott ki a böhönc törzsétôl. Ez a terület többé-
kevésbé már kívül esett a koronavetületen, átnyúlt az átmeneti zónába. Ezt a sávot na-
gyobb arányban (60–70%) gyertyán, kisebb százalékban (30–40%) bükk elegye foglalta
el. Annak a fiatalosnak az átlagos törzsátmérôje, amely már átnyúlt az átmeneti zónába,
vastagabb volt, mint a koronavetület alatt található sûrûségé, mivel ez az állomány több
fényt, valamint nagyobb növekedési teret kapott.

Ezen a területen megjelentek különbözô, degradáltságot jelzô fajok is, így a Sambucus
nigra, a Crataegus monogyna, a Prunus spinosa, különbözô Rubus fajok, valamint a
Rosa canina. Mivel ezeknek a fajoknak csak az arányuk elhanyagolható, jelenlétük nem,
a továbbiakban „degradációs fajok”-ként tárgyaljuk ôket. Ebben a sávban elôfordultak
különbözô elegyfafajok is, attól függôen, hogy milyen élôhelyen helyezkedett el a
böhönc. A patakparton kis mennyiségben Salix alba példányokat, a szárazabb helyeken
a következô fajokat találtuk: Acer campestre, Populus ssp., Pyrus pyraster, Salix caprea,
Castanea sativa. Ezeknek a fajoknak az egyes sávokban történô megjelenésében nem
figyeltünk meg szabályosságot. Éppúgy megjelentek a törzshöz közelebb esô helyeken,
mint az átmeneti zónában. Ezt a sávot elhagyva, a területet különbözô mértékben a
„degradációs fajok” vették igénybe. Szabályos elrendezôdést nem mutattak. 

A fás legelôt körülvevô erdôk cönológiai jellemzése

A környezô erdôkben különbözô stádiumú és fajösszetételô társulásokkal találkoztunk.
Itt a természetes vegetáció a nyugat-középhegységi bükkös (Daphno laureolae-Fagetum
Isépy 1970). A legelôtôl keletre elterülô erdôség a Tilos-erdôt is alkotó intrazonális
hegyvidéki gyertyános-tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum Borhidi 1996) asszociációba
tartozik (BORHIDI 2003).  A gyertyános-tölgyest a fás legelôtôl egy telepített erdeifenyves
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választja el, amely nem része a természetes növénytakarónak. Kôrisgyôrrôl a gyertyá-
nos-tölgyes – a gyepkezelés elmaradásával – terjed a legelô irányába. Az így kialakuló-
ban lévô fiatal erdôt nagyobb részben még gyertyán alkotja, de a kocsánytalan tölgy
egyre nagyobb arányban jelenik meg a területen. Ennek a kialakulóban lévô gyertyános-
nak a legelôhöz közelebb esô peremén végzett felméréseink során megállapítottuk, hogy
törzsátmérô alapján vékonyrudas állományról (5–10 cm) beszélhetünk. Erre az átmérôre
számolt életkor 8–12 év. A Tilos-erdôhöz közeledve a fiatal gyertyános-tölgyesben már
egyre több kocsánytalan tölgyet találtunk, és a gyertyánok átmérôje is szélesebb skálán
mozgott. Az átlagos átmérô 10–20 cm. Ez már a következô fejlettségi kategóriába (vas-
tagrudas állomány) mutat (DANSZKY 1972). A nyugatra elterülô szubmontán bükkösök-
ben is készítettünk cönológiai felvételeiben a társulás nevét adó Daphne laureolat nem
találtuk meg, csak a Daphne mezereumot, a többi fajból erre az asszociációra követ-
keztettünk. A társulás jellemzô szerkezetét és fajösszetételét az erdô belsejében figyeltük
meg. Az A szint uralkodó faja a Fagus sylvatica volt, míg a kísérôfajok között legna-
gyobb borítással a Carpinus betulus szerepelt. Jelentôs borítású volt Acer campestre, az
A. platanoides, a Quercus petraea és a Corylus avellana. A cserjeszint alacsony borítású
(5–15%), legtöbbször ezt is bükk- vagy gyertyánújulat teszi ki. A Hedera helix a társulás
jellemzô faja. A gyepszint borítottsága sem jelentôs, legjellemzôbb alkotói a Dentaria
bulbifera, a Carex pilosa, a Galium odoratum, a Galeobdolon luteum és az Aegopodium
podagraria. Találtunk olyan nagy kiterjedésû foltokat is, amelyek gyepszintje szinte tel-
jesen hiányzott, mindent avar fedett, a 80–95%-os záródás a nyári idôszakban már nem
engedett teret a lágyszárúaknak.

Az erdô legeleô erdôvel közvetlenül érintkezô sávjában a Carpinus betulus borítása
nôtt, a Fagus sylvatica mennyisége csökkent. A cserjeszint is némiképp dúsul, bár degra-
dációt jelzô fajokkal bôvül, mint a pl. a Sambucus nigra. A fás legelôvel érintkezô vonal-
ban a Carpinus betulus az uralkodó, mivel ennek nagyobb a fényigénye, és repítôkészü-
lékes áltermésével távolabbi helyeken hamarabb meg tud telepedni, mint a Fagus sylva-
tica. 
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BOTANICAL STUDIES WITH AIMS ON NATURE CONSERVATION AND GRASSLAND
MANAGEMENT ON THE WOODED PASTURE BETWEEN PÉNZESGYÔR AND HÁRSKÚT
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Current vegetation and rate of shrubbyness, weedyness and afforestation were measured on the wooded pasture
between Pénzesgyôr and Hárskút villages (Bakony Mts., Hungary). These investigations were aimed at giving
a base for a grassland management plan with aspects of nature conservation. 217 plant species were recorded
on the area, 4 of which being nature protected. Besides that, Glyceria declinata is a new data for the flora of
Bakony Mountains. 42 species important from a grassland management point of view were recorded.
Degradation of different vegetation types found on the pasture were evaluated based on relative ecological
value categories. Vegetation below seed trees was observed with a new methodology. These patches play a
role as endangering factors for the grassland to be used as pasture, being inner sources of afforestation. 
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