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Összefoglalás: az áttekintő dolgozattal a gyepgazdálkodás egyes jelentős területeinek eredményeit, kutatási 
irányait a természetvédelmi célpontokra koncentrálva mutatjuk be, nem teljes monográfikus igénnyel, hanem a 
megjelölt területekhez fűződő, első sorban hazai irodalmi vonatkozásokkal. az áttekintés a kezdetekre vissza-
nyúlva napjainkig tart, közel 400 irodalmi felsorolással, ami még inkább hangsúlyozza a téma aktualitását, 
jelentőségét és szerves kapcsolatát más tudományterületettel is.

Bevezetés

a legeltetéses állattenyésztés hazánkban nagy hagyományokra és eredményekre tekint 
vissza. az extenzív állattartás végigkísérte történelmünket, sőt már a honfoglalás előtti 
időktől jellemezte a magyarokat. a honi tájakon a természeti tényezők együttes hatására 
főleg erdős legelők jöttek létre. a szélsőséges éghajlat, a változatos talajviszonyok és főleg 
az ember átalakító munkája gyepterületeket eredményezett. ezeken a területeken történő 
legeltetéses állattartás – az élelemszerzésen túl – részévé vált a művészetnek, a kultúrának, 
és a mindennapoknak is. a szabad legeltetéses állattenyésztés jogi szabályozása is korán, 
a 17. században kezdődött. a 19. században már megjelennek a gyeptelepítésekre és gyep-
javításokra vonatkozó rendeletek is, aminek hátterében az húzódott meg, hogy a magyar 
jószág keresett áru volt nyugat-európa piacain. kiemelkedett ezek közül Bécs, ahova 
lábon lehetett elhajtani az állatokat (Herman 1909, Dorner 1923, Bíró 1928). a legelők 
jelentőségének a hanyatlása viszont már a 19. század elején megindult – a jelen pillanatig 
is tart –, amit olyan tényezők is erősítettek, mint a mezőgazdasági termékeket feldolgozó 
ipar szántó-igénye, a pásztorokat sújtó rendelkezések vagy a régi pásztorok helyére került 
emberek nem megfelelő szaktudása (Vinczeffy 1993b, 1996b, 2005, Viszló 2007, saláta 
et al. 2007, szaBó et al. 2007).

a külterjes állattartásnak elsődleges szempontja volt – a legelő minőségének hosszú 
távon való megőrzése mellett – a legelő és az állatok minél gazdaságosabb hasznosítása, ami 
jelen időszakunkra a természetvédelmi szempontokat is igyekszik beépíteni – elsősorban 
a természetközeli vagy természetes gyepekben – a gyepgazdálkodási rendszerekbe (Béri 
et al. 2004, BoDó 1997). emellett viszont nem hagyható figyelmen kívül, hogy a legelő, 
mint élettér hozzájárul a genetikai sokféleség fenntartásában (BoDó et al. 2006). DoHy 
(1994) már időben jelezte, hogy az eU rendelkezései szerint az állattartónak biztosítania kell az 
állat védelmét: az éhezés és a hiányos táplálkozás ellen, az egészségkárosodás, a stresszhatás és 
a káros hőmérsékleti és fizikai hatások ellen, amit elsősorban a legeltetéses tartásmód tud segíteni.



a legelő használatában pedig egyre nagyobb hangsúlyt kap az a szemlélet is, hogy a 
gyep gazdasági haszna mellett eredeti állapotát, fajösszetételét is megőrizzük, ezzel hosszú távon 
sokoldalú értékeit is fenntarthassuk. ezzel a szemlélettel alapvetően a hazai irodalomban 
haladunk végig szem előtt tartva a célt, a gyepterületeink értékeinek bemutatását, értéke-
lését, sokrétű hasznát. a jelen munka során kiemeljük a jelentős hazai eredményeket és 
kutatási irányokat, idézzük a rendkívül gazdag hazai és nemzetközi irodalom témához 
fűződő közleményeit.

Gyepterületek, mint értékhordozók

a természetes és természetközeli gyepek, „ősgyepek” természetvédelmi értékének megőrzése 
nagy jelentőségű (Kárpáti 2001, margóczi 2001), amely a nemzetközi törekvésekkel is 
megegyezik (nagy 2008, nagy et al. 2001, Dér et al. 2003, malatinszKy 2005, 2008, 
Várallyay 2007), egyre inkább az ökológia hátteret figyelembe vevő irányba fordulva 
(szemán 2001, 2003b, Bölöni et al. 2008). e védett, illetve védendő területek kezelésében 
a legelő állatoknak egyre nagyobb szerep jut (BoDó 2005, stefler és Vinczeffy 2001), 
hiszen ezek a területek fajgazdagok. Vinczeffy (2005) szerint hazánk gyepeiben előforduló 
fajok száma 1300 körüli. ebből körülbelül 300 étkezésre vagy fűszernek is alkalmas, 650 
fölötti a mézelők taxon száma (Vinczeffy 1993a, 1993b, 2005), valamint e növények egy 
része egyben védett is (nagy 1996, aVasi 1999a, malatinszKy 2003). a gyepek kérdését 
fajgazdagságuk miatt körültekintően kell kezelni (láng 1974, 1992). Gyepterületeinken 
előforduló fajok közül, mintegy 550 fajnak bizo-nyított a gyógyhatása (BernátH 1993, 
Bremness 1998, Dános 1992, Vinczeffy 1992, 1996). a gyógynövények iránti igény azért 
is fokozódik, mert gyakorlatilag nincsenek mellékhatásaik (Vinczeffy 1985a, 1985b, 
1996a, 2001, 2003, 2004, 2005). alkalmazásuk a népi és a hivatalos gyógyászatban is 
elterjedt (tasi és Kipner 2003).

a legeltetéses hasznosítás az ökológiai hátteret is biztosítja a gyepeknek, megmarad 
az adott talajtípusra jellemző biotóp, a gyep faji összetétele értékesebbé válik (miHóK 1993, 
1997a). a természetközeli élőhelyek elsősorban extenzív hasznosítás mellett maradtak fenn 
(malatinszKy 2002, 2004). a szikes puszták rövidfüvűségét és biodiverzitását a rövidfüvű 
területeken főleg juhokkal és lovakkal, míg a magasabb füvű, mezofilabb térszíneken 
szarvasmarhákkal lehet megvalósítani. a természetvédelemben a legeltetés eszköz, amivel 
megőrizhető az életközösségek fajösszetétele (margóczi 2003, lapis et al. 2003).

az extenzív gazdálkodású gyepterületeken fajgazdag gyepekkel lehet biztosítani 
az egész éves talajfedettséget (BarcsáK és Kertész 1990, szemán 1994). e tevékenység 
csak külterjes hasznosítás mellett tartható fenn, de itt is be kell tartani a technológiai 
fegyelmet (tasi és szél 1996, tasi és szemán 2006). a gyep művelési ágban történelmileg 
nyomon követhető a rendszer fejlődése. tradicionális-hagyományos, konvencionális-
szokásos intenzifikált, fajszám csökkentő hatású, fenntartható- extenzifikált, élőhely fenntartó 
(szemán 2005). természetvédelmi, nem gazdasági célú, élőhely biztosító gyepfenntartás, 
másodlagos takarmány ellőállítási igénnyel. a természetvédelmi szempontokat is figye-
lembe vevő gazdálkodás újszerű gyepgazdálkodási rendszerek kifejlesztését (stefler 
és Vinczeffy 2001, szemán 2005), és konkrét védett területekhez kapcsolódó legeltetési 
módszerek kidolgozását indokolja (Béri et al. 2004). az utóbbi években egyre jobban 
elterjedt a már meglévő természetes gyepterületek legeltetéses hasznosítása. ezzel együtt 
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kidolgozásra kerültek különböző gyepjavítási eljárások, ilyen például a gödöllői gyepgaz-
dálkodási módszer is (BarcsáK et al. 1978, Kelemen 1997). a módszer figyelembe veszi 
a Földművelődésügyi minisztérium a 218/1963. Fm. számú rendeletét, ami javasolja a 
felmérés után az állami támogatás rendszerének megalkotását és bevezetését (BarcsáK 
et al. 1978). az 1996-os liii. törvény szerint a természetközeli gyepek természeti terü-
letként kezelendők, fenntartásuk és hasznosításuk legeltetéssel, kaszálással és csak kis 
mennyiségű vegyszer használata mellett lehetséges. azért is szükséges a környezetbarát 
agrárgazdaság megvalósítása, mert lehetővé teszi mindezek mellett a környezetkímélő, 
energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását; hazánk kiváló adottságait 
és kitűnő szakembereink tudását kihasználva az átlagnál jobb minőségű termékek elő-
állítását. az érzékeny természeti területeken (étt) továbbá alkalmazhatók az integrált 
természetvédelmi, tájvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi zonális célprogramok (ángyán 
et al. 2003, Barczi 2006, szemán 2005) is.

a gyepek fajgazdagsága és a legelő állatok közötti összefüggés fontosságára a kutatók 
már a múlt század elején felhívták a figyelmet (Károlyi 1905, réti 1911, rázsó 1906). 
a fajgazdag gyepen nevelkedett állatok legtermészetesebb és legértékesebb takarmánya 
a legelőfű és a gyepszéna. Drezner (1927) megállapítása sem időt múlt, miszerint a 
legelőt, a legelő állat képes természetes állapotában karbantartani, és hogy a jószág így jut 
természetes gyógyhatású anyagokhoz. ezt a nézetet napjainkban is többen osztják (Kota 
et al. 1991, Vinczeffy 1993a). számos szerző (Dér et al. 1991, Béri 1992, szoVátay 
1993) kiemeli még a legeltetés kedvező biológiai hatásait. a legelő élettere az állatnak, 
szelektíven legeli, patájával tapossa, ürülékével táplálóanyagot juttat vissza (Béri et al. 
2004). a napsütés, a friss levegő, a megfelelő mozgás következtében jobb a termékenyülés, 
az ellenálló képesség, a szervezeti szilárdság (maKray et al. 1996, miHóK és nagy 1991, 
miHóK 1993, mucsi 1993, 2003, ócsag 1992a, 1992b, sás 1999a, 1999b, szaBó p. 1993a, 
1993b, szenDrei 1999, Világosi és szaBó p. 1999, Vinczeffy 2006). 

a széna hozamok alacsonyak (JanoVszKy 1998, szemán 2005, BarcsáK 2004), amit 
a gazdálkodók jobban is tudnák használni (KuKoVics és JáVor 1997a, JanoVszKy 1998, 
szemán 2005), de a gyepek intenzívvé vagy intenzívebbé tétele viszont magával vonja a 
fajszám csökkenését (nagy 1991, szemán 1999), ami a természetvédelmi értékük jelentős 
csökkenését jelentené. a természetvédelmi területeken ezért ez nem is alkalmazható, 
melyet a 49/2001. (iv.3.) kormány rendelet is kimond. alacsony termőképességük 
ellenére magyarországon csak mintegy 300–350 ezer ha gyep megőrzése indokolt termé-
szetvédelmi hasznosítású gyepként (JanoVszKy 1998, Dér és marton 2001). e területeken 
a hasznosítás gyeptípushoz igazodó természetkímélő legeltetéssel és kaszálással történhet 
(láng 1996, 1997, Viszló 2007). ezen élőhelyek esetében kiemelten fontos a teljes 
biológiai értékű gyep, mely lehetséges hozamának csak 60–70%-át adja, ellentétben a 
fajokban elszegényedett intenzív hasznosítású gyepekkel (Vinczeffy 1992). 

a rétek és legelők (természetvédelmi és gyepgazdálkodási) értéke nagymértékben 
függ a botanikai összetételétől, melyet a hasznos, a káros és az egyéb fajok egymáshoz 
viszonyított aránya határoz meg (BaJnoK et al. 2000, BarcsáK és Kertész 1986, BarcsáK 
2004, BarcsáK et al. 1978, Haraszti 1973, Kota et al. 1993, Vinczeffy 1993a). a feltételes 
gyomok szerepével többen is foglalkoztak (BucHgraBer 1997, szemán 2002), és számos 
szerző hangsúlyozta a gyepek fajösszetétele pontos ismeretének fontosságát is (szemán 
1990, 1991, 1994-95, 1997, 2003a, tasi 2002, 2003). a különböző hasznosítási módok, 
melyek nagymértékben hatnak a gyepek összetételére fontos, gazdasági és természetvédelmi 
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kérdéskört alkotnak. elsők között Klapp (1955, 1956) foglalkozott a témával. vizsgálatai 
alapján megállapította, hogy kaszáláskor a pázsitfüvek:pillangósok:egyéb kétszikűek bo-
rítási aránya 48%:9%:43%, míg a legeltetés eredményeként ez az arány 69%:15%:22%. 
steinsHamn et al. (2001) is igazolta, hogy az egyoldalú legeltetés következtében nőtt a 
Trifolium repens borítási aránya. a legelő-kaszáló használat előnyeire már a hatvanas 
években gruBer (1962) is rávilágít, majd nagy (1993) kihangsúlyozza, hogy a legeltetés 
és kaszálás váltogatásával egyensúlyt lehet teremteni a legelő és a kaszáló típusú fajok 
között, melynek a gyomszabályozásban is szerepe van (szemán és tasi 1983). tótH et 
al. (2003) a legeltetés fajszámcsökkentő hatásáról ír, orr (1980), pettit et al. (1995), 
renzHong és ripley (1997) Dwayne és mertens (1995) egyéb példákkal számolnak be 
hasonló eredményekről. megállapítják ezen kívül a pillangós virágúak részesedésének 
csökkenését a legeltetés hatására, úgy (steiner és graBe 1986, stocKDale 1986, purgar et 
al. 2008, maKeDos és papanastasis 1996). több szerző megállapítása szerint a kétszikűek 
szintén csökkenést mutattak (penKsza et al. 1998, 2007a, 2007b, süle et al. 2006). közlik 
továbbá a pázsitfüvek arányának növekedését is. az egyes fűfajok legelési kedveltségét 
a faj legelésével eltöltött idő alapján megbízhatóan lehet rangsorolni (szemán et al. 
2004). a fűfélék különösen az első növedék legeltetési ideje alatt gyorsan elvénülnek, 
a pillangósvirágúak lassabban. ezzel magyarázható, tasi (2006) megfigyelései szerint 
is, hogy a szarvasmarhák a füvek elvénülésének megfelelően egyre nagyobb arányban 
legelnek pillangósvirágúakat.

az egyes pázsitfű fajok legelési kedveltségét juhlegelőn a faj legelésével eltöltött 
idő alapján megbízhatóan lehet rangsorolni, szarvasmarhák esetén a harapásszám meg-
figyelésével vizsgálható az elfogyasztott takarmánymennyiség (BarcsáK et al. 2003, 
szemán et al. 2004, BenyoVszKy et al. 1995, 1996, 1998, 1999, 2007). arra vonatkozóan, 
hogy a legeltetett állatok milyen fajokat kedvelnek tasi és BarcsáK (2000, 2005), tasi 
(2006) végzett jelentős, részletes vizsgálatokat. a legkedveltebb a Phleum pratense 
vezérnövényű keverék volt. ez azt mutatja, hogy a vegyes növényzet ízlik az állatoknak 
legjobban az első növedék különböző fejlődési fázisaiban. Fenofázistól függetlenül 
kedvelték a legelő jószágok a Lotus corniculatus növényt is. Fenofázistól függetlenül 
nem kedvelték a Poa pratensis, a Festuca arundinacea, a Festuca rubra és a Phalaris 
arundinacea fajt. a többi fajok fenofázistól függően különböző helyet foglaltak el a 
rangsorban. a kedvelt fajok esetében kiemelhető tulajdonságok a növények szárazanyag 
tartalma, az általános emészthetőség és a csersav-tartalom, amelyek szoros összefüggést 
mutatnak az illető fajok kedveltségével. a Dactylis glomerata május elején igen kedvelt, 
majd a rosttartalom növekedésével csökken az ízletessége, júniusban a legkevésbé kedvelt, 
amit KücHBaucH és VoigtlänDer (1979) és laBuDa és Kováč (1966) is megerősít. a 
nádasképúű csenkesz és a réti perje cukortartalma igen magas, de mégsem eszik szíve-
sen, ami a morfológiából (érdes szőrözöttség) is adódhat. a cukortartalom befolyásolja 
az ízletességet, de nem egyedülálló módon. tasi és BarcsáK (2001) vizsgálta néhány 
gyepnövény fej-lődési fázisa és takarmányminőségének változása közötti összefüggést is, 
mely során lineáris összefüggés mutatható ki mind a 12 faj esetében a növénymagasság, 
valamint az általános emészthetőség és az öregedés között. tasi és BarcsáK (2001) áttekintő 
cikke szerint a legelő állatok a keverék növényállományokat legelték legszívesebben, 
amit telepített gyepekben végeztek, illetve a juhok esetében szabad tartásban. a juhoknál 
nyelőcsőfisztula és mikroszövettani vizsgálatok segítettek a legelőn élő növényfajok 
kedveltségének megállapításában (mátrai 1984, BarcsáK et al. 1989, szaBó i. 1979). a 
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juhok 35% körüli mennyiségben fogyasztottak nem pillangósvirágú kétszikű növényeket 
(feltételes gyomokat) is. tasi és BarcsáK (2001) igazolta, hogy bizonyos tápanyagok 
mennyisége és az adott növényfaj kedveltsége között van összefüggés. 

Vinczeffy (1971) a gyepnövények magprodukciójával kapcsolatos kutatásokat is 
végzett. megállapította, hogy a szúros gyomok gátolhatják a hasznosítást. a legjelen-
tősebbek a következők: Cardus acanthoides, Cardus nutans, Cirsium arvense, Cirsium 
brachycephalum, Cirsium canum, Cirsium vulgare, Eryngium campestre, Ononis 
spinosa, Xanthium spinosum. Bolygatott területen 200–1500%-kal több magot, termést 
is termelhetnek. a fenológia vizsgálatok jelentőségét számos egyéb vizsgálat is meg-
erősíti. a levélzet növekedése folyamatos, de intenzitása változó (roBson et al. 1988, 
Holmes 1989). a nem hasznosított levelek elöregszenek, így az állatok már nem tudják 
hasznosítani. az elhalt szervek helyett új, fiatal levelek képződnek (roBson et al. 1989, 
parson és williems 1989). a füvek tavasszal vegetatív szerveiket növesztik, majd az első 
növedék vége felé gyarapodásuk generatív irányba vált át, mely a magszár fejlesztésével 
kezdődik és a magéréssel zárul. e folyamat során csökken az értékes takarmányt adó 
levélzet aránya a takarmány tömegben, mivel a levelek hajtásonkénti összhossza április-
június időszakban előbb emelkedést, majd csökkenést mutat (nagy 2007a, 2007b). az 
aránylag kis levéltömeg miatt az első szakaszban a növekedés üteme lassú. a termés bár 
jó minő-ségű, de mennyisége kevés és az ekkor végzett legeltetésnek több káros hatása is 
van. a második szakaszra a bugahányásig gyors növekedés jellemző, amely főleg a nagy 
asszi-milációs felületnek köszönhető. a harmadik harmadban a növekedés lelassul, mert 
a növények főleg a generatív hajtások fejlesztésére fordítják az energiájukat. a magérlelés 
utáni hasznosítás rosszabb takarmányminőséget és lassabb regenerációt eredményez.

a fenológiai és morfológiai változások beltartalmi változásokat vonnak maguk után 
(gill et al. 1989, Dwayne és mertens 1995), amelyek a gyeptakarmány minőségének 
romlásához vezetnek, melynek oka a kémiai összetevők arányának eltolódása és az 
emészthetőség csökkenése. a magszár és a levélhüvely emészthetősége egyre romlik, 
alatta marad a levéllemez kiegyenlítettebb feltárhatóságának. e folyamatok az első 
növe-dék idején zajlanak le a leggyorsabban, mivel ekkor a legkedvezőbbek, az első 
növedékben magszárat fejlesztenek a füvek, ez pedig erőteljes változásokkal jár, a 
sarjúban a legtöbb fű pedig nem hoz magszárat (Vinczeffy 1993b). tasi és BarcsáK 
(2000, 2001), tasi et al. (2004) és tasi (2007) a növény elvénülése, a növénymagasság, 
a nyersrost-, a fehérje tartalom, a fehérje-rost arány és a szerves anyagok emészthetősége 
között line-áris összefüggést talált. a nyersfehérje tartalom folyamatosan csökken, míg a 
nettó- és az életfenntartó energia tartalom csak május közepéig csökken jelentős mértékben. 
a jó emészthetőség a növekedés kezdeti szakaszára jellemző, ekkor a gyep magassága 
megegyezik az optimális legelőmagassággal. a növedékenként csökkenő fehérje tar-
talmat kopmenzálhatja a pillangósok jelenléte, amelyek a második kaszálásra nagy 
mennyiségben jelenhetnek meg. az emészthetőség szoros pozitív összefüggésben van a 
takarmány fehérjetartalmával. a jó emészthetőség gyorsítja az emésztési folyamatokat, 
így a takarmány gyorsabban halad át az emésztőrendszeren, ami több takarmány felvételét 
eredményezheti. Hazánkban a gyepre alapozott állattartás két fő korlátja a nyári szárazság 
(nagy et al. 1996) és a mérsékelt égövi összehasonlításban viszonylag rövid legeltetési 
idény (ratH és peel 2005), bár pl. nagy és Vinczeffy (1993) az esetleges decemberi 
legeltetést is elképzelhetőnek tartják. a Festuca arundinacea ősszel és a korai fagyok 
után is zöld marad, így még a téli legeltetésre is jó legelőt ad (sleper és BrucKner 1995, 
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tHarmaraJ et al. 2005) és az olcsó tartási mód idejének megnyújtásával javíthatja pl. a 
húsmarha és juhtartás eredményességét (nagy 2005a, 2005b.)

précsényi (1975), antal és JuHász (2008) a növényzet biomassza termelését vizs-
gálták. précsényi (1975) a magyarországi legelők egyik jellemző társulását a Potentillo-
Festucetum pseudovinae-t elemezte, mely a Festucetum sulcatae leromlásaként alakult 
ki. a közlemény 15 magyarországi rét-legelő (9 száraz legelő, 2 szikes pusztai legelő, 
illetve rét, 3 mocsárrét és 1 kaszálórét) talajszint alatti és feletti növényi részei arányának 
változását ismerteti. az arány minden társulásban meghaladta az egyet, vagyis a gyö-
kérzet súlya minden esetben nagyobb volt, mint a talajszint feletti részeké. a szikes 
gyepek műtrágyázási kísérletével számos kutató foglalkozott. antal és JuHász (2008) 
legelők gyepprodukcióját vizsgálták a legelési idénynek megfelelően a területet több, 
jól elkülöníthető termőhelyre bontva. szoros összefüggést állapítottak meg a terület 
termőhelyi adottságai, a legelés és a gyeptömeg között. a kaszálás hatását elsősorban 
nedves élőhelyek fenntartásában vizsgálták (DeáK és tótHmérész 2007, töröK et al. 
2007, araDi et al. 2007, Vona et al. 2008), mely vizsgálatok eredményeként a fűnemű 
növények csökkenése mellett a fajszámnövekedés igazolható volt.

a takarmányozási költségek fontos szerepet játszanak az állattartásban, ezért a tömeg-
takarmány minősége nagyon jelentős. a növények tápértékét azok vitamintartalma és 
ásványi-anyag tartalma is meghatározza (pais 1980, szaBó l. Gy. 2000). a takarmány 
megfelelő makro- és mikroelem, valamint aminosav arányának mértéke megfelelő nö-
vénytársítással növelhető (KaKuK és scHmiDt 1988, scHmiDt 1996, 2003). az ásványianyag 
tartalmat sok tényező befolyásolja, olyanok, mint a hőmérséklet, a csapadék, a talajtípus, a 
tápanyag-ellátottság, a gyeptípusok, a fajösszetétel, a tenyészidő aszpektusai, a fenofázis 
vagy a gyephasználat módja (tölgyesi és Haraszti 1970, Kota és Vinczeffy 1974, 
BánszKi 1990, szatai és Dér 2007, KáDár 1992, 2006). Győry és alapi (2003) ártéri 
példán mutatja be, hogy gazdagítják ásványi anyagokkal a különböző növényfajok a 
legelőt. a gyógynövények hamutartalma 53%-kal, cukortartalma 25–35%-kal több, mint 
a kiváló füvek és pillangósok átlaga (Kota et al. 1993). a fajgazdagabb gyepek szénája 
általában több nyersfehérjét és aminosavat tartalmaz, mint a kevés fajúak (aVasi et al. 
1999b). e takarmányok valószínűleg illóolajokban, íz- és aromaanyagokban és egyéb, 
biológiailag aktív vegyületekben is gazdagabbak. a táplálóértéket azonban nem csak a 
kémiai összetétel, hanem az emészthetőség is befolyásolja (Bedő 1994). a természetes 
legelő emészthetősége általában 66–76% között változik (Kota és Vinczeffy 1993, Kota 
et al. 1993, 1997). pálinKás (1997), pálinKás et al. (1996) intenzív művelésű gyepek 
fehérje- és rosttartalma, illetve energiatartalma között állapított meg összefüggést.

A legelő állatok, állatcsoportok
részletes képet a hazai megjelent munkákról wittman (2005) ad, aki az elmúlt 50 évet 
tekinti át szerzőnként és évenkéni született pulikációk szerint. 

a szarvasmarha a puhább, dús levélzetű, aljfüvekben gazdagabb, mérsékelten magas 
állományú legelőt kedveli, de elfogyasztja a durvább, rostosabb növényeket is, kevésbé 
válogat, mint a juh. virágzás után viszont már nem nagyon kedveli a legelőfüvet (miHóK 
2005). legelésének előnye, hogy nem rágja tövig. a takarmány felvételekor inkább 
szakítja, mintsem harapja a növények részeit. a legelési tulajdonságai révén jól meg 
tudja nyitni a bokrokkal benőtt, elhanyagolt, területeket. Béri (1989) igazolta, hogy a 
legeltetés megfelelő körülmények között intenzív tejtermelésnél is tudja fedezni az állatok 
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takarmány szükségletét. a terület környezeti háttere erősen meghatározza és befolyásolja 
a szarvasmarha hús- és tejhozamát is (Burtis és pHillips 1987, clarK et al. 1974, Dent 
et al. 1968, giBB et al. (1997). a marha a puha talajú legelőt zsombékossá teszi, melyhez 
nagy tömege, és az is hozzájárul, hogy az előtte járó csapásába lép bele, így tovább mélyíti 
azokat, így a nedves talajfelszínen egyenetlenségek alakulnak ki (czegléDi et al. 2002).

Főleg az alföldi szikes gyepeken legelt az őshonos szürkemarha fajta, amely az 1960-as 
évekre szinte eltűnt a magyar pusztáról, de a gyepterületek fenntartásának össztönzésével 
újra előtérbe került magyarországon, és számos, elsősorban természetvédelmi célú gyep 
fenntartójává vált (Kárpáti B. et al. 2004).  a fajtát extenzíven tartják, tartástechnológiájában 
megegyezik a húsmarháéval. a hagyományos legeltetési gyakorlattól (szent Györgytől - 
szent mihály napjáig, április 24-től szeptember 29-ig) eltérően hosszabb ideig lehet a 
legelőn tartani, kevés élőmunka ráfordítást igényel. Kárpáti B. et al. (2004) áttekintést 
ad a hazai szürkemarha tartásról, miszerint a hazai tehénállomány 4500–4800 körül van, 
melynek több mint felét különböző természetvédelmi szervezetek, hatóságok tenyésztik. 
Összesítették a jelenlegi pályázati trendeket és egyéb anyagi források lehetőségeit is, a 
tiszta vérű, valamint a keresztezett állományok gazdasági előnyeit, hátrányait. Ha nem 
csupán a természtvédelmi kezelést vesszük figyelembe, hanem a húshozamot is, hasonló 
tendenciák érvényesek rá is, mint a többi húsmarhára. a húsmarhatenyésztében a lápi 
körülmények között számos eredményt szaBó F. (1981, 1984, 1986, 1996, 2000, 2001), 
szaBó és Tőzsér (2002) közöl. stefler et al. (2000a) a húsmarhatartás lehetőségét vázolja 
gyepterületeken.

A lovak a leginkább válogatva legelő állatok közé tartoznak. Bizonyos területeket 
túllegelnek, más területek növényzetéhez pedig hozzá sem nyúlnak. Fokozott taposásuk 
miatt pedig gyomosíthatják a területet. a ló a rostosabb, alacsonyabb szálfüveket szereti 
job-ban, ezért az öregebb füvet is lelegeli (miHóK 2005). a nagy biológiai értékű lovak 
felneveléséhez is nélkülözhetetlen a legelő, mely a takarmány mellett élettér is a lónak 
(ócsag 1992b, gulyás 1996, 1997). a megfelelő mozgás nélkül felnevelt lovak rövid 
időn belüli károsodásáról miHóK (1993) publikált adatokat. a lólegelők elsődleges 
követelményének az ősgyepet említi (miHóK 1996). Hidegvérű csikókat is legeltetnek 
mennyiségi és minőségi hústermelés céljából (maKray et al. 1996, gulyás et al. 2004). 
a legeltetéses húsló tartástechnológiája lényegében megegyezik a húsmarhatartás 
technológiájával (Dér 1995, Dér et al. 1995).

a juhok különösen válogatva, a növényeket mélyen harapják le. ennek a legelési 
típusnak természetvédelmi szempontból nagy előnye, hogy hatására mozaikos növényzet 
alakul ki. egy idő után azonban a nem kedvelt, kevésbé ízletes fajok elterjedtebbekké 
válnak. Bedő et al. (2002, 2004) a juhok tejtermelési jellemzői és a legelő táplálóanyag 
ellátottsága közötti összefüggésre hívta fel a figyelmet. a területek gazdálkodási 
tervezésekor figyelembe kell venni az egyes állatok legelési szokásait is. mucsi (1993) 
szerint a juhok normális tejtermelésének a jó legelő és a folyamatos legelés az alapja. 
JáVor (1993, 1994) és JáVor és KuKoVics (1996) alátámasztják a juh legelőntartásának 
pótolhatatlanságát. JáVor (1999) arról is ír, hogy a legelőről levitt állatok tejtermelése hamar 
visszaesett. JáVor (1999) szerint célszerű lenne általánossá tenni a juhászatok körében a 
legeltetést, és nem csak kisebb igényű juh fajtákat tartani a legelőn. a csoportonkénti 
optimális állatlétszámot 400–600, kis gazdaságok esetén 40–60 anyára tartja a szakirodalom. 
póti et al. (2007) vizsgálták a szakaszos és a pásztoroló legeltetés hatását juhlegelők 
esetében. a szakaszos legeltetés mind a legelő botanikai összetételére, mind az anyajuhok 
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kondíciójára jobb hatással volt, mint a pásztoroló legeltetés. csizi (2003) alföldi gyepek 
juheltartó képességét vizsgálta a hasznosítási mód tükrében. vegyes gyephasznosítási 
módnál szignifikánsan nagyobbnak találta az egységnyi terület termésének, szárazanyag 
alapján számolt juheltartó képességét. a juhok 30% körüli mennyiségben fogyasztanak 
feltételes gyomokat (tasi et al. 2004). az általuk legkedveltebb fűfajok a Bromus inermis, 
a Dactylis glomerata, míg a nem kedvelt fajok közé tartozik a Festuca arundinacea (nagy 
1996, 2003, 2006) a Festuca pseudovina (szemán et al. 2004, 2008, szemán 2006) és a 
Botriochloa ischaemum (szaBó i. et al. 2006, 2008). az elöregedett füvet nem legelik le. 
a nyílt homoki gyepben az alacsony hozam következtében csak juhlegeltetés valósítható 
meg. ezzel párosulva a kárpát-medence központi terültén a ritka pannon homoki puszták 
fenntartásában is nagy a jelentőségük. segítik ezzel a természetvédelmi célú kezeléseket, 
legtöbb esetben közvetlenül az állományok domináns fajainak mintázatára hatnak. a 
védeni kívánt ritkább fajok életlehetőségeit a domináns fajok alkotta fajmátrix szerkezete 
határozza meg és tartja fenn. nagy a szerepe a domináns fajoknak, a fűavarnak és az 
állományon belüli zavarásoknak is (BartHa et al. 1994, 1998, 2006, 2008, VirágH et al. 
2006, BartHa és Kértész 1998). a gyep haszna kettős. egyrészt elősegíti a juhok normális 
fejlődését (JáVor 1993, 1994, JáVor és KuKoVics 1996), segíti a szakaszos és a pásztoroló 
legeltetést is. a juhoknak a gyér gyep fenntartásában nagy szerepük van, elősegíthetik 
a gyomok visszaszorítását (orr 1980, renzHong és ripley 1997). a pillangósvirágúak 
részesedése is csökkenhet (steiner és graBe 1986, maKeDos és papanastasis 1996).

a juhtartók több mint fele kecskét is tart a nyájban, amik befolyásolják a nyáj legelési 
szokásait. a kecske takarmányfelvételét gyors mozgása és válogató tulajdonsága határozza 
meg (raDics és seregi 2005). a faj zárt, intenzív tartásra és extenzív legeltetésre is alkalmas. 
szárazanyag felvétele 1,7–1,9 kg/nap kis testű-, 3,0–3–5 kg/nap nagy testű fajták esetén 
(Bedő és póti 1999, VárHegyi és Hermánné 1999). a takarmány felvételét a környezeti 
tényezők jelentősen befolyásolják (moranD-feHr et al. 1991, moranD-feHr 2005). sok 
növényfajt kedvel és helyez előtérbe másokkal szemben HucHens (2003). young et al. 
(1996) szerint a legelés legmeghatározóbb tényezője a növedék magassága. Bedő és póti 
(1999) az 5–10 cm magas gyepet tartja optimálisnak. a kecske mélyen legel. elsősorban 
dombvidéki legelőkre való (BarcsáK 2004). lombfogyasztása révén különösen alkalmas 
elvadult, bokrosodott gyepes területek karbantartására is. természetvédelmi kezelésben 
való alkalmazhatóságukról Haumann (1997), KreHl (1997), KuKoVics és németH (2007) 
is publikált adatokat. tartásuknál a terelgető és a szakaszos vagy adagoló legeltetés lehet a 
legeredményesebb (BarcsáK 2004). legeltetés esetén gondoskodni kell árnyékos helyről. a 
tavaszi kihajtás esetén fokozatosan kell áttérni a zöldfűre annak laxáns hatása miatt.

a sertések legeltetése régebben általánosan elterjedt volt. legelőn tartásukra és annak 
előnyeire szaBó p. (1992, 1993a, 1993b, 1996, 1998) hívta fel a figyelmet. az állatok legelőn 
tartása mellett elmaradnak az amúgy jellemző légzőszervi problémák, gyógyszerek nélkül 
nevelhetők, nő a kocák élettartama, csökken a malacelhullás, a malacok nem igényelnek 
vaspótlást, előállításuk gazdaságosabbá válik (szaBó p. 1998). a szabadtartás hatását a 
sertések termelésére alexy et al. (2003a, 2004a) vizsgálták. a sertéslegeltetés hatására 
szenDi et al. (2003) által vizsgált gyep összborítása az eredeti 2/3-ára csökkent. kimutatták, 
hogy a pázsitfüvek közül az Elymus repens és a Lolium perenne, míg a kétszikűek közül 
a Capsella bursa-pastoris és a Chenopodium album bírta a legjobban a legeltetést. a 
pillangósok eltűntek a területről.
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a baromfi-félék közül a lúdlegeltetésnek vannak a legnagyobb hagyományai a 
kárpát-medencében. a libák legelő madarak. kortól függően 4–10% rostot igényelnek, 
amit a legelt füvekből és egyes feltételes gyomnövényből fedeznek (miHóK 1997a, 
1997b). a fiatal ludak étrendje nem alapozható csak gyepről származó takarmányra 
(nagy et al. 2001, 2002, gyüre et al. 2003). nagy és miHóK (1992) szerint legalább 15% 
abraktakarmány szükséges a gazdaságos hús- és tolltermeléshez. a nevelő tápok vagy 
szemes takarmányok azonban 25%-ban kiválthatók zöldfűvel, mely élettani és gazdasági 
szempontból is kedvezőbb (gyüre et al. 2004). megfelelő módszer használatával a ludak 
a gyep és a környezet szennyezése nélkül legeltethetők, melyre miHóK (1989, 1997a) 
több módszert is kidolgozott. matus és tótHmérész (1990, 1995) alföldi libalegelők ered-
ményeit foglalja össze, gyomviszonyok változásáról adnak értékes adatokat.

a növényevő nagyvadak jelentősége hazánkban is fellendülőben van. kiemelkedő 
helyet foglal el az exportcélra termelő, legelőre alapozott gímszarvas tartás, melyet 
először Horn (1988, 1996) említ gyephasznosítási lehetőségként. e fajjal olyan gyepek 
is legeltethetők, melyek háziállatainkkal már nem hasznosíthatók (Horn és Dér 1997). 
a szarvasmarhához és a juhhoz viszonyítva a rostban gazdag takarmányokat rosszabbul, 
az értékesebb növényi részeket azonban jobb hatásfokkal emészti (Horn et al. 2006). a 
Lolium perenne vezérnövényű gyep esetében az optimális magasság 8–10 cm. a pillan-
gósok aránya 0–10% között igen jelentősen javítja a tömeggyarapodást, az e feletti 
borításban már számolni kell az összes hozam csökkenésével. a farmszerű szarvastartás 
legeltetés-technológiáját több külföldi összefoglaló tanulmány is tárgyalja pl. a deer 
industry manual of new zealand 2000 vagy a the deer Farming Handbook 2003. Gyors 
terjedésére a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban Horn et al. (2001) hívta fel 
a figyelmet. a tartási rendszerek egyrészt az extenzív legeltetésre alapozott „land range” 
típusú gazdálkodási formából, másrészt a fejlett legeltetéses állattenyészés technológiából 
alakultak ki (pearse és Drew 1998). a hazai gímszarvas állomány szerepéről, terjesz-
kedéséről részletes munkák jelentek meg (csányi 1989, 1999, 2003, csányi és tótH 
2000, szemtHy et al. 2002, 2003a, 2003b). a 20. században – elsősorban az alföldön – a 
nagyvad megjelenése és létszámának egyre gyorsuló növekedése mutatkozott (csányi 
1999, tótH és szemetHy 2000). a vegetációs időszakban 5–6 km-re is eltávolodhatnak a 
téli szállásul szolgáló erdőtől (szemetHy et al. 2001, 2002, 2003a, 2003b), körülbelül 6 
km-es sávval körülrajzolható az általuk használt terület. a gímszarvas fogyaszthat ugyan 
fűféléket is (mátrai és szemetHy 2000, mátrai et al. 2002, 2003), de a táplálékának 
túlnyomó részét a fásszárúak hajtásai teszik ki.

a vegyes állomány során, ugyanazon területen több fajhoz tartozó állatok közös vagy 
egymás utáni legeltetésével (pl. juhok mellett néhány szarvasmarha, illetve kecske vagy 
szarvasmarha és ló együtt) a gyepstruktúra egyenletesebb lesz, mivel az eltérő legelési 
szokások hatása kiegyenlítődik. ilyenkor általában kisebb a növényfajok száma, és a 
gyomosodás veszélye is minimálisra csökken. ezért például régen használt gyepterületek 
felújításakor igen eredményes lehet a különböző állatfajok együttes legeltetése. Bus és tasi 
(2008) is ezt vette figyelembe a természetvédelmi célú legeltetési terv kialakításakor.

Gyeptermőképesség
a gyepek termőképességének mérése gazdasági szempontból fontos (szűcs 1986, 1996, 
szűcs et al. 1994, szűcs és lieBmann 1993, szemán 1985, 1990, BenyoVszKy et al. 1998, 
1999, BenyoVszKy és penKsza 2002, nagy 2004), és nagyon lényeges, hogy hogyan 
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növelhető. több vizsgálat vonatkozik arra is, hogyan változik meg a legelő talajainak és 
növényzetének összetétele tápanyag hozzáadás, trágyázás hatására. BánszKi (1992a) sziki 
gyepekben több kísérletet is végzett. az istállótrágyázás hatásakor öntözött szikes gyepeken 
istállótrágya és kisadagú műtrágyázás hatását vizsgálta. Biotakarmányozás szempontjából 
jelentős az istállótrágyázás, amit csízi és monori (2008) is megerősít. a trágyázás hatására 
évről évre nőtt a hozam, 8 év során a gyep növényállományában szukcesszív változás 
történt. nőtt a szárazanyag tartalom is. BánszKi (1992b) npk és Ca+mg trágyázás hatását 
is vizsgálta szikesen. a npk kezelés a gyepek hozamát jelentősen növeli, de a talajokat 
elsavanyítja, így a Ca trágyázás szükséges lehet. Hortobágy-Halastónál 5 éven át – öntözött 
sovány csenkeszes gyeptípuson – npk trágyázást végeztek, emellett Ca és mg mezoelem 
pótlás is történt. a mezoelem trágyázás 83–241% terméstöbbletet eredményezett, a túlzott 
meszezés, mg pótlás viszont 25–29% terméscsökkenést okozott. a npk műtrágyázás 
hatását BánszKi (1995, 1996) különböző telepített gyepben vizsgálta. mészlepedékes 
csernozjomon 4 év alatt a gyep szerkezete megváltozott, a Dactylis glomerata 64–92%-
os borítása csökkent, a gyomok aránya 4-19%, a borítatlan területek nagysága 4–18%-ra 
emelkedett. tölgyesi (1969), tölgyesi et al. (1979) különböző homoki és löszgyepben 
jellemző növényfajok talajának gyökérzónájában a Ca/mg arányát vizsgálták. a Salvio-
Festucetum rupicolae társulásban 5 jellemző növényfaj talajának gyökérzónájában a Ca/
mg arány megváltozott a legeltetés okozta degradáció hatására. a leromlott területen a 
növények p és mn fel-vétele intenzívebb. a gyakorlat számára több lehetséges megoldás 
lehet a degradációs folyamatok megállítására. a legeltetés mérséklése, a n, p, Br 
adagolása nagyobb nö-vénytömeget, az erózió, defláció mérséklését vonná maga után. 
növénytermelési szem-pontból a talajsavanyítás pH 6,8-ig indokolt lehet. a sztyepprétek 
legfeljebb még egy évszázadig menthetőek meg, a terjeszkedő akácos a legeltetésnél is 
drasztikusabb be-avatkozást fog eredményezni. BánszKi (1993) npk és mg-trágyázás 
hatását a homoki gyepek termésének mennyiségére és minőségére vizsgálta 3 éves 
kísérletben, savanyú, mg-szegény talajokon, debrecen-martinka területén. a pillangósok 
kiszorultak és a Poa pratensis borítása 13–21%-ra csökkent, a Bromus inermis pedig 
40–58 %-ra nőtt. a kísérletben 150 és 300 kg/ha n adagot alkalmaztak. a szárazanyag-
termésben 119–173% többlethozam volt megfigyelhető.

Hosszú távú vizsgálatok
a növényzetben bekövetkező változásokat a legeltetés nagymértékben meghatározza 
és az élőhelyek fejlődésével szoros a kapcsolata (BartHa 2001, 2007, milcHunas et 
al. 1988, campetella et al. 2004). milcHunas et al. (1988) modellje a legeltetés és a 
növényzet koevolúciós kifejlődésével foglakozik, illetve a környezeti hatások fontosságát 
támasztja alá (milcHunas és lauenrotH 1993). munkáik során megállapították, hogy 
a legeltetés hatására az egyéves fajok mennyisége felszaporodott (sala 1988, sala et 
al. 1996). a fajdiverzitás növekedését szemiarid és mediterrán területen számos szerző 
taglalja (mcnaugHton 1979, milcHunas et al. 1988, noy-meir et al. 1989, naVeH és 
wHittaKer 1979, seaBloom és reicHman 2001, laVrenKo és KaramysHeVa 1993). 
a különböző intenzitással legeltetett területek vegetációját összevetették. leginkább 
fajgazdag, diverzebb területnek a kevésbé igénybe vett, alullegeltetett területeket találták 
(sala 1988, sala et al. 1996). a felhagyás fajcsökkenéssel, esetlegesen a vegetáció 
jellegtelenebbé válásával járt (luoto et al. 2003, sala 1988, sala et al. 1996, mitcHley 
és xofis 2005).
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a nagytestű növényevők jelentős változást okoznak a vegetációban, a térbeli mintázat-
ban, a vegetáció szerkezetben (noy-meir et al. 1989, aDler és lauenrotH 2000, peco et 
al. 2006, sala 1988 meers et al. 2008). a nagytestű növényevők a fajösszetételben és a 
fajdiverzitásban is nagyobb változásokat alakítanak ki (cremene et al 2005, KaHmen et al. 
2002, VirágH et al. 2006, olff és ritcHie 1998, pyKälä et al. 2005).

az erdélyi mezőségben juh és marhalegelőket is vizsgáltak, az elmúlt 30–50 év során be-
következett változásokat elemezve (ruprecHt et al. 2003, enyeDi et al. 2008, Kun et al. (2007).

A gyepek értékelési (ökológiai, gyepgazdálkodási, természetvédelmi) lehetőségei
a rét-legelő gyepek faji összetételének, minőségének és hozamának vizsgálata az alpokban a 
cönológia módszereinek a kialakulásához vezetett (steBler és scHröter 1892). magyar-
országon a növényszociológiai kutatások megindulása után fordultak a szakemberek 
a nagy elődök munkája nyomán (Dorner 1923, Bittera 1935, tolValy 1944, gruBer 
1962) a mezőgazdasági gyakorlat számára is hasznos gyeptársulások osztályozásához, 
különböző becslésekhez (Balázs 1943, 1949, mátHé 1954, 1956, KoVács 1955). simon 
(1988, 1992, 2000) cönológiai értékelése a rét-legelő gazdálkodáshoz nagy segítséget 
nyújt, ami hosszú távú tapasztalaton alapul, visszanyúlva és kiegészítve JuHász-nagy 
(1959) munkáit is (simon 2004).

a botanikai kutatók igyekeztek a növények jelzőértékét – ami azt jelenti, hogy mely 
termőhelyi adottság esetében találhatók meg a legnagyobb valószínűséggel – számszerűsítve 
is alkalmazni. elsőként a tengerparti zónában található sótűrésre vonatkozó sótűrési 
értékek jelentek meg (iVerseVn 1936). ezt követve ellenBerg (1950, 1952) a szántóföldi 
növények különböző igényeit mérve skálákat állított fel, majd a felállított skálákat és 
ezek értékeit kiterjesztette a német flóra teljes fajkészletére. a virágos fajok mellett a 
mohák és a zuzmók jelzőértékei is szerepelnek a közleményekben. különböző, és egyre 
bővebb skálák jelentek meg (ellenBerg 1974, ellenBerg et. al 1991). a hazai botanikai 
kutatás során zólyomi Bálint kezdeményezésére a magyar flóra relatív ökológiai mutatói 
tapasztalati értékek alapján alakultak ki (zólyomi et. al 1967). zólyomi és munkatársai 
által 1400 fajra készített lista kiegészítését Kárpáti et. al (1968), Kárpáti (1978) zólyomi 
(1964) végezte el. zólyomi és précsényi (1964) módszertani feldolgozási lehetőségeire 
és a relatív ökológiai mutatók alkalmazhatóságára vonatkozóan jelentett meg dolgozatot. 
az 1950-es évek elején többek között máthé és tanítványai, Juhász és prettenhoffer 
foglalkoztak a rét és legelő értékelés problémakörével (máté 2003). Bagi (1987) mun-
kájában tesztelte a relatív ökológiai mutatókat. az egyik legteljesebb skálát simon (1988, 
1992, 2000) munkáiban találjuk. a magyar flóra fajaira BorHiDi (1991, 1993, 1995) 
ellenBerg munkáit alapul véve grime (1979, 1988) a növények stratégiájáról felállított 
modelljét is figyelembe véve adott értékeket. soó (1964, 1980) valamennyi hazai őshonos 
száras növényfajra közölt mutatószámokat, melyeket ötfokozatú skálán tüntetett fel. az 
ökológiai mutatók különböző skáláiról BartHa D. (1995) nyújt jó áttekintést.

a relatív ökológiai mutatók közül leginkább a Borhidi-féle szociális magatartási típusok 
(BorHiDi 1991, 1993, 1995) és simon (1988, 1992, 2000) természetvédelmi értékkategóriái 
a legalkalmasabbak a gyepek természetes állapotának értékelésére, emellett a gyep 
produkciójával is összekapcsolhatók (antal és JuHász 2008).

a botanikai munkákban talajtani utalások és vizsgálatok is előfordulnak (marrs és 
proctor 1979, Dyrness és youngBerg 1966, KoVács 1966, 1970). számos szerző az 
egyes ökológiai mutatók közötti, illetve a talajtani paraméterek és a növények relatív 
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ökológiai értékei közötti összefüggésre keresett választ. Kunzmann (1990) különböző 
nedvesség fokozatú kategóriákat állított föl, és ennek függvényében vizsgálta, hogy 
mennyi a növény számára felvehető nitrogén mennyisége. Kunzmann (1989) meghatározta 
az egyes talajtípusoknál a szabadföldi vízkapacitás minimum és maximum értékét (a 
főgyökérzet területén), a növény számára felvehető talajvíz mennyiségének minimum 
és maximum értékét, az altalajvíz mélységét, a talajban lévő levegő mennyiségét és a 
pF értéket. megállapította, hogy a növény és a talajvíz közötti összefüggést a talaj víz-
háztartása, a talaj vízáteresztő képessége, a talaj infiltrációs képessége, a kapilláris víz-
ellátottság és a talaj fizikai félesége határozza meg. Kunzmann (1990) az ellenberg által 
felállított tapasztalati skálát vizsgálta felül a növények számára felvehető víz formájára 
vonatkozólag. vizsgálták a talajprofilban a talajvíz dinamikáját. mérték a beszivárgó víz 
mennyiségét. Hangsúlyt fektettek a talajvíz jellemzőire a talaj szabadföldi vízkapacitása 
mellett. meghatározták a növényfajok számára az optimális nedvességtartományt. az 
értékek alapján középértéket számoltak. a szerzők javaslatot tettek arra is, hogy az általuk 
vizsgált paramétereket érdemes megvizsgálni a növények víz és tápanyagellátottságára 
vonatkozó összefüggések során. stein et. al (1987) az extenzív és intenzív művelés 
során indikátor növények előfordulását vizsgálták. elektro-ultra-filtrációs talajanalízist 
végeztek a két művelésmód összehasonlítására, és kapcsolatot kerestek a közepes talaj-
nedvességi állapot és az eUF frakciók eredményei között. megállapították, hogy extenzív 
körülmények között folytatott művelés során kimutatható a kapcsolat a talaj nedvességi 
állapota és a mineralizált nitrogén mennyisége között. BartHa d. et. al (1994) a talajban 
felhalmozódó nitrogén mennyiségének kimutatását végezték el. négy mintaterületet 
választottak ki, azzal a céllal, hogy kimutatható kapcsolatot tudjanak felállítani a feltalaj 
n-tartalma és a degradáltságot jelző lágyszárú növények között. az adatok értékelését 
varianciaanalízissel végezték el. az egyes átlagok összehasonlításához a ducan-tesztet 
használták 95%-os valószínűségi szinten. a vizsgálati eredményekből megállapították, 
hogy a talajminták könnyen felvehető n-tartalma szignifikánsan különbözik a növényi 
n-felvételtől. más szerzőkhöz hasonlóan (KoVács 1964, 1969) a szerző megállapította, 
hogy a talajok nitrogén-tartalma és a növények n értékszámai között nem mutatható 
ki szoros összefüggés. Barczi et al. (1996–97, 1998), Vona et al. (2006) a mért talaj-
paraméterek és a relatív ökológiai mutatók közötti összefüggéseket tárták fel. Bagi (1989) 
a Gypsophila muralis előfordulásának talajtani adottságaira adott választ szikeseken. 
kunhalmok talajának vizsgálatakor is összefüggés mutatható ki a talaj mért paraméterei 
és a növényzet relatív ökológia mutatói között (Barczi 1995, 2003, 2006, Barczi és Joó 
2000, szentes et al 2007a, 2007b, 2008., centeri et al. 2007, penKsza et al. 2003, 2005). 
Jefferies-willis (1964) néhány savanyúság- és mészkedvelő növény talajviszonyait és 
kémiai összetételét állította párhuzamba.

a térinformatikai lehetőségek alkalmazhatóságára is vannak példák mezőgazdasági 
területeken (grónás 2001, Belényesi et al. 2002, grónás et al. 2006, grónás és Lőrinczi 
2001), a korábbi térképek alapján a tájhasználatra vonatkozóan is kaphatunk adatokat 
(grónás és Barczi 2000).

Gyepek minősítési és termésbecslési rendszerei
annak megállapításához, hogy egy gyep adott időszakban hány számosállatot képes 
eltartani, meg kell állapítanunk annak takarmányozási értékét. ezt az értéket a „gyeptermés” 
mennyisége és minősége határozza meg. a gyep termőképessége és takarmány minősége 
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között pozitív lineáris összefüggés áll fenn (Voisin 1968). mindkét tényező javulása együtt 
jár a mezőgazdasági érték növelésével. a gyep területi teljesítménye attól függ, hogy 
mennyire tudja hasznosítani a rendelkezésre álló horizontális és vertikális teret, vagyis a 
termelési zónát. a felszín kihasználásának egyik mértéke a borítottság (grant 1981).

a gyepek, illetve a fajok takarmányozási értékének meghatározására számos mód-
szert dolgoztak ki. a termésbecslések egyik típusa a fajösszetételen, a borítottságon 
és a gyepmagasság mérésén alapul. Hazánkban Balázs (1943, 1949, 1960) módszerei 
terjedtek el. németországban Klapp et al. (1953) dolgoztak ki hasonló rendszert. de a 
gyepek étékelésére Vinczeffy (1963) is közöl módszert, szintén a botanika összetételre 
alapozva.

a legelők zöldtermésének megállapítása nehezebb a rétekhez viszonyítva, mivel a 
legelő állat a „fűtermést” sarjadzás közben is szívesen fogyasztja. Így nagyon nehéz a 
lelegelt tömeg mennyiségi és minőségi ellenőrzése.

a nyíráspróba módszere a gyep tényleges produkciójának mérésén alapul (antal és 
HuzsVai 2007). ilyenkor rendszerint néhány m2-t lekaszálnak vagy lenyírnak. a nyiradékot 
összegyűjtik és zölden megmérik. a területegységről kapott termés mennyiségéből 
következethetünk a legelő termésére (a termés alatt is a zöld és szárított növényzet 
tömeget értjük). a fűminta gyepalkotók szerinti szétválogatásával következtethetünk a 
gyep minőségére is. a módszer előnye, hogy közvetlenül és nagy pontossággal adja meg 
a gyep termésének nagyságát. Hátrányai (eltérő tarlómagasság, nagy kézimunkaigény, 
eszközigény, kevés mintaszám, a behajló füvek miatti pontatlan mintázás, stb.) 
azonban nehézkessé teszik alkalmazásukat (nagy és PeTő 2001). Fejlettebb változata a 
parcellakombájnos mérés, mely a vágást és a mérést is elvégzi (Dér 1995).

A Balázs-féle módszer
e módszernél lényeges a kvadrátok helyének helyes megválasztása. a becslés helyét és 
a mintavételi helyek számát úgy kell meghatározni, hogy minden tipikus növénytársulás 
lehetőleg több kvadráttal szerepeljen. 

a produkció becslése a Balázs-féle (Balázs 1949, 1960) módszer szerint a következő 
képlet alapján történik:

p = [(m–s) × B × b] / e × 100
p: produkció[kg/ha széna]
m: gyepmagasság [cm]
s: tarlómagasság [cm]
B: tömegkoefficiens (400 [kg/ha/cm 100%-os borítottság esetén]
b: borítási% [%]
e: beszáradási tényező

Ha a zöldfűből a szénát akarjuk megkapni, akkor a kapott értéket a beszáradási ténye-
zővel is osztani kell. ennek értéke időjárástól és fajoktól függően általában 2,5–3,5 között 
változik. száraz gyepeknél 2,5-, nedves gyepeknél 3-, vörösherénél 3,5. 

a gyeptermés minőségének kiszámításához Balázs (1949) szintén kidolgozott egy 
módszert, mely a fajok egyenkénti értékelésén alapul. az adott faj termését úgy kapjuk 
meg, hogy a faj borítását megszorozzuk a faj átlagos magasságával:
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t = b × m
t: adott faj termése 
b: a faj borítási %-a [%]
m: a faj átlagos magassága [cm]

a hasznos fajok terméseit összeadjuk. az így kapott értéket az összterméshez viszo-
nyítjuk és %-os értékben fejezzük ki. 

a gyep takarmányminőségét úgy kapjuk meg, hogy a hasznos fajok terméseinek 
összegét elosztjuk a gyep össztermésével és megszorozzuk 100-zal.

k = (t+/t) × 100
k: a gyeptermés minősége [%]
T+: a hasznos fajok terméseinek összege
t: a gyep össztermése
Ha a kapott érték: 75%-100% közötti a takarmány i. osztályú, minősége igen jó
50%–75% közötti a takarmány ii. osztályú, minősége jó;
50%–25% közötti a takarmány iii. osztályú, minősége közepes;
0%–25% közötti a takarmány iv. osztályú, minősége gyenge.

A Vinczeffy-féle módszer
a vinczeffy-féle módszer lényege, hogy a vizsgált gyepek egy három karakteres minő-
sítési számból álló skálába vannak besorolva. a módszer nem foglalkozik részletesen a 
talajtani és éghajlati hatásokkal. a gyeptípusokban állományalkotó fajokat első, másod, 
harmad, negyed és ötöd rendű fajokra osztja. az egyes minőségi csoportokba tartozó 
fajok sorszáma állandó. az első minőségűek 1–19-ig, a második minőségűek 21–39-ig, a 
harmadik 41–69-ig, a negyedik 61–79-ig sorszámozottak, az ötödik minőségűek sorszáma 
80 felett van. a gyeptípus uralkodó fajának száma lesz a mutatószám második karaktere. 
Ha a gyepben az ötödik osztályba tartozó fajok összborítása nem éri el a 10%-ot, akkor a 
minősítési számnál ezt nem jelöljük. Ha azok borítása 10–25% között van 1, ha 25–50% 
között van 2 értékkel romlik a gyep minőségét jelző első karakter. például a réti perje, és 
az általa kialakított gyepek sorszáma 9. ez első minőségű gyepet jelent, tehát a minősítési 
szám első két karaktere: 1, 9. Ha az ötödik kategória fajai 10–25%-kal vannak jelen, ez az 
érték 2, 9-re, ha 25–50%-kal szerepelnek, akkor 3,9-re módosul.

e jelölési mód egyúttal azt is jelzi, hogy javítás után milyen fejlődést várhatunk (ismét 
1, 9 lesz a gyep mutató száma). a minősítési szám harmadik számjegye a hozamot jelzi. 
a hozam szerinti beosztás Vinczeffy-nél (1963) a következő:

réteknél: 
1: 70 q/ha fölötti szénamennyiség, 
2: 52–70 q/ha szénamennyiség, 
3: 35–52 q/ha szénamennyiség, 
4: 17–35 q/ha szénamennyiség, 
5: 17 q/ha alatti szénamennyiség
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legelőnél: 
1: 155 q/ha fölötti zöldfű mennyiség, 
2: 120–155 q/ha zöldfű mennyiség, 
3: 85–120 q/ha zöldfű mennyiség, 
4: 50–85 q/ha zöldfű mennyiség, 
5: 50 q/ha alatti zöldfű mennyiség.

Így az előző példából kiindulva, ha az ötödik kategóriába tartozó fajok összborítása 
8%, a terméshozam 97 q/ha zöldfű mennyiség, a legelő mutató száma: 1,9,3. Ha a legelő 
hozamát szénában fejezzük ki, akkor a zöldfű értéket 3-mal osztjuk vagy szénaérték szerint 
írjuk fel a hozamát. az 1. hozamú legelő és kaszáló biológiai értéke gyakorlatilag azonos. 
a legelő kisebb termését ellensúlyozza, hogy ízletesebb és könnyebben emészthető. a 
hármas minősítési szám első és harmadik karakteréből megállapítható az egy számú 
„gyepérték”, aminek termését széna értékben lehet kifejezni. 

A Nagy-féle mezőgazdasági érték
a gyepek mezőgazdasági értéke a gyepalkotó fajok agronómiai jellemzőiből vezethető 
le. adott faj mezőgazdasági értékének kiszámításához nagy (2003, 2005) a következő 
képletet javasolja:

mé faj = Borítottság faj × termőképesség faj × termésminőség faj

a tetszőleges fajszámú gyep mezőgazdasági értékét a fajok mezőgazdasági értékének 
összege adja, melyet az alábbi képlet fejez ki.

 n
MÉgyep= 1/100 × ∑ Bi × tki × TMi

 i=1
ahol 
B: a fajok borítottság %,
tk: a fajok termőképességi faktora,
tm: a fajok takarmányminőségi faktora.
a számszerűsítést mindkét faktor esetén egy 5 értékű skála segíti. a termőképesség meg-
határozása szubjektív módon történik. kategóriái a következők: 
1: gyenge, igen alacsony, 
2: alacsony, átlag alatti, mérsékelt, 
3: átlagos, közepes, 
4: jó, átlagosnál jobb, bőtermő, 
5: kiemelkedő, igen bőtermő.

a takarmányminőség skálája a következő: 
1: értéktelen, az állat gyakorlatilag nem fogyasztja, 
2: gyenge, az állat csak szükség esetén fogyasztja, 
3: közepes, pl. ha az állatok bizonyos fejlettség után nem szívesen fogyasztják, 
4: jó, az állatok szívesen fogyasztják, 
5: kiváló, az állatok első sorban ezt a növényt keresik.



a fenti értékeket a képletekbe helyettesítve elérhető maximális mezőgazdasági érték, 
amely 25. a számított érték szintén öt minőségi osztály valamelyikének felel meg:

 0–5 értéktelen, silány  v.
 5,1–10 csekély értékű, gyenge iv.
10,1–15,0 átlagos, közepes iii.
15,1–20,0 jó, átlagosnál jobb ii.
20,1–25 nagyon jó, kiemelkedő i.

A D-e-Meter gyep modul értékelési rendszere 
Hazánkban a földminősítési rendszer korszerűsítésére 2001-ben 9 intézmény kutatási és 
fejlesztési tevékenységét összefogó konzorcium alakult a d-e-meter program keretében. 
Célszerű a szántó és erdőművelési ágak mellett a gyepterületek földminősítésével és 
földértékelésével is foglalkozni (máté 2003, gergely et al. 2007, Várallyay 1996, 1997, 
2002, 2003a, 2003b, 20034, Várallyay és némertH 2004). Horn és stefler (1990) a 
gyep típusának és a gyephasználat intenzitásának jellemzése alapján végezték el a gyepek 
csoportosítását. a gyepek újszerű osztályozását Dér (2003) a gyeptermesztés és hasznosítás 
lehetősége szerint végezte el. a talaj termékenységének a változati tulajdonságok alap-
ján történő becslési alapelveiről, vagyis a d-e-meter rendszer lényegéről maKó et al. 
(2007) közleménye tájékoztat. a d-e-meter gyep modul pontszámítási rendszerének 
kialakításakor célul tűzték ki, hogy az általános elveiben lehetőség szerint minél több 
ponton kapcsolódjék és azonosuljon a szántóföldi növénytermesztés és az erdészeti 
modul adatrendszeréhez. ennek eredményeként alakulhat ki a legfőbb jellemzőiben 
egységes, a három művelési ág (szántó, gyep, erdő) részben átjárható földértékelési rend-
szere. a gyep d-e-meter pontszámítási rendszerében a gyep termésének mennyiségi és 
minőségi értékét befolyásoló tényezőit, és az állati termék előállításra használt gyepek 
valós értékét tükröző állateltartó képességét vették alapul. a d-e-meter gyep modul ér-
tékelési rendszerében kiindulópontként a vizsgált gyeptípus szárazanyagban kifejezett 
hektáronkénti termőképességét (t/ha) vették figyelembe. ezt az értéket módosították a 
termőhelyre jellemző és a termés mennyiségét számottevően befolyásoló faktorokkal. a 
számításkor figyelembe vették az agroökológiai körzetet, a lejtőkategóriát, a gyeptelepítés 
idejét (a nem beállt gyepnél 0,8 faktorral, a telepítés utáni, 2–10 éves gyepekét 1,6, míg az 
ősgyepekét (10 év felett) 1,2 faktorral), az évjárat hatását (kedvező, átlagos, kedvezőtlen, 
amelyek 0,8–1,2-ig terjedő szorzófaktorral érvényesülnek) a művelés intenzitását, a 
minőségi faktort és az állateltartó képességet.

A Klapp féle módszer
a gyepben előforduló fontosabb növényfajok takarmányozási értékének meghatározására 
Klapp et al. (1953) 10 fokozatú skálát hoztak létre, amelyben a legértékesebb fajok 8-as 
értékszámot kaptak, az értéktelenek vagy az állatok által nem legeltek 0-át, a mérgezők -1-et. 
a növényfajok besorolása a következő szempontok alapján történt:
– fehérje- és ásványianyag-tartalom kémiai vizsgálatok alapján,
– haszonállatok általi ízletesség és kedveltség,
– értékes növényi részek aránya (levél, szár, virág, termés),
– a teljesértékűség (mint takarmány) időtartama,
– a faj hasznosíthatósága és betakaríthatósága,
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– károsító- és mérgező tulajdonság,
– megengedhető aránya a növényállományban (pl. mérgező növényeknél).

Ha az értéktelen és mérgező fajok nagy arányban voltak jelen a növényállományban, 
akkor ennek megfelelően az állomány összértéke csökkent. ennek számszerűsítése 
érdekében Klapp et al. (1953) a következőket vették figyelembe:

mérgező növények takarmányértéke 3%-os borításig -1; 3–10% között -2; 10% fölötti 1. 
borítás esetén -3.
az olyan kétszikű fajok értékszámát, melyek a szénát szennyezik 10%- nál nagyobb 2. 
borítottság esetén 1-2 értékkel csökkentjük.
külön értékelés vonatkozik a takarmány értékét nagyon rontó fűfélékre és gyomokra.3. 

Irodalom

aDler p. B. HauenrotH w. K. 2000 livestock exclusion increases the spatial heterogeneity of vegetation in 
Colorado shortgrass steppe. applied vegetation science 3: 213–222.

alexy m., nagy g., gunDel J. 2003a: Grassland in a pig producion system. optimal Forage system for animal 
production and the environment. vol. 8. Grassland science science in europe. 26–28. may 2003. 
pleven, Bulgaria, pp. 279–282.

alexy m., nagy g., gunDel J. 2003b: outdoor rearing of gilts. Book of abstrats of the annual meeting of the 
eurpoean assotiation for animal production, 31. august- 3. september 2003. rome, italy, p. 379.

alexy m., nagy g., gunDel J. 2004a: pig production responses to a grasslandbsed outdoor system. land Use 
systems in Grassland dominated regions. Grassland science in europe, no 9. proc. of 11th eGF 
symposium 21–24. June 2004. luzern, switzerland. pp. 1122–1124.

alexy m., nagy g, gunDel J. 2004b: süldők etológiai megfigyelése szabadtartásban. agrártudományi 
közlemények 13: 9–15.

ángyán J., tarDy J., VaJnáné maDarassy a. (szerk.) 2003: védett és érzékeny természeti területek mező-gaz-
dálkodásnak alapjai, mezőgazda kiadó, Budapest.

antal z, JuHász l. 2008: determining soil reaction values and nature conservation value categories for grass 
production model based grazing. Cereal research Communications 36: 975–978.

antal zs., HuzsVai l. 2007: előkészítő vizsgálatok védett gyepterületek produkciójának modellezéséhez. 
agrártudományi közlemények 26: 64–69.

araDi e. margóczi K., Krnács gy. 2007: Gyepmaradványok védelme és kezelése: a dél-kiskunsági semlyék 
példáján. természetvédelmi közlemények 13: 179–186.

aVasi z. 1999a: az alföldi sziki gyepek védett és gyógynövényei. agroökológia-Gyep-vidékfejlesztés, 
debrecen, pp. 55–62.

aVasi z. 1999b: Gyepek diverzitásának és takarmányozási értékének összefüggései. tiszántúli mezőgazdasági 
tudományos napok ’99 date, debrecen.

Bagi i. 1987: statisical relationships between the ordination of coenological releves and characteristic indicator 
values. acta Bot. sci. Hung. 33: 199–210.

Bagi i. 1989: a Gypsophila muralis l. kiskunsági szikeseken való előfordulásának talajtani okai és természet-
védelmi vonatkozásai. Bot. közlem. 76: 51–63.

BaJnoK m., rostás m., tasi J. 2000: néhány legelő és rét növényzetének értékelése a takarmányozás szem-
pontjából. állattenyésztés és takarmányozás, Herceghalom 49: 247–256.

Balázs f. 1943: a növénycönológia szerepe a gyepek értékelésében. növterm. kut. szolg., kolozsvár 4: 1–19
Balázs f. 1949: a gyepek termésbecslése növényszociológiai felvételek alapján. agrártudomány, Budapest,      

1: 26–35.
Balázs f. 1960: a gyepek botanikai és gazdasági értékelése. a keszthelyi mezőgazdasági akadémia kiadványai, 

8:3–23.
BánszKi t. 1990: Gyepek tápelemtartalmának változása. az állattenyésztés fejlesztéséért. date, debrecen, 

pp. 97–101.
BánszKi t. 1992a: az istállótrágyázás hatása öntözött sovány csenkeszes gyepen. növénytermelés 41: 351–364.

Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések 25



BánszKi t. 1992b: npk és Ca+mg trágyázás szikes talajú, öntözött Festuca pseudovina gyeptípuson. 
növénytermelés 41: 443–454.

BánszKi t. 1993: npk és mg-trágyázás hatása a homoki gyepek termésének mennyiségére és minőségére. 
növénytermelés 42: 63–72.

BánszKi t. 1995: npk műtrágyázás hatása telepített csomós ebír gyepekben. növénytermelés 44: 519–533.
BánszKi t. 1996: npk műtrágyázás eredményei telepített gyepen. növénytermelés 45: 167–180.
Barczi a. 1995: a tihanyi-félsziget talajtérképezése és a talajokban bekövetkezett változások leírása a 

talajtérképek alapján. szakdolgozat, Gödöllő.
Barczi a. 2003: data for the botanical and pedological surveys of the Hungarian kurgans (Great Hungarian 

plain, Hortobágy). thaiszia 13: 113–126.
Barczi a. (szerk.) 2006: agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés az európai Unióban és magyarországon 

(folyamatelemzés, helyzetértékelés, jövőkép és fejlesztési stratégiavázlat). rop.3.3. pályázat támoga-
tásával készült tananyag, Gödöllő.

Barczi a., füleKy gy., gentiscHer p., nérátH m. 1998: soils and agriculturall and use in tihany. acta 
agronomica 46: 225–235.

Barczi a., Joó K. 2000: kurgans: Historical and ecological heritage of the Hungarian plane. multifunctional 
landscapes pp. 199–200.

Barczi a., penKsza K., czinKota i., nérátH m. 1996–97: a study of connections between certain phytoecological 
indicators and soil characteristics in the case of tihany peninsula. acta. Bot. sci. Hung. 40: 3–21.

BarcsáK z. 2004: Biogyep-gazdálkodás. mezőgazdasági kiadó, Bupapest.
BarcsáK z., Kertész i. 1986: Gazdaságos gyeptermelés és gyephasznosítás. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
BarcsáK z., Kertész i. 1990: Gyeptermesztés és gyephasznosítás. Gödöllő.
BarcsáK z., BasKay t. B., prieger K. 1978: Gyeptermesztés és hasznosítás. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
BarcsáK z., KisPáL T., Mezősi L. 1989: Use of on esophageal Fistula for study the Grazing and selective 

ability of sheeps. anim. Husbandry and nutrition, pp. 537–541.
BarcsáK z., szemán l., tasi J. 2003: Fűízletességi (preferencia) vizsgálat limousine és Hereford húsmarhákkal. 

eU konform mezőgazdaság és álelmiszerbiztonság, szie Gödöllő-de debrecen. proceedings, i. pp. 
260–267.

BartHa s. 2001: életre keltett mintázatok. a Jnp modellekről. in: oBorny B. (ed.): teremtő sokféleség. 
emlékezések Juhász-nagy pálra. acad. press, Budapest, pp. 61–95.

BartHa s. 2007: a vegetáció leírásának módszertani alapjai. in: HorVátH a., szitár K. (szerk.): agrártájak 
növényzetének monitorozása. a hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei. mta 
ÖBki, vácrátót. pp. 92–113.

BartHa s 2008: mikrocönológai módszerek a táji vegetáció állapotváltozásának vizsgálatára. tájökológia 
lapok 6: 229–245.

BartHa s., Kertész m. 1998: the importance of neutral-models in detecting interspecific spatial associations 
from ’trainsect’ data. tiscia 31: 85–98.

BartHa s., campatella G., canullo r., BóDis J., mucina l. 2004: on the importance of fine-scale spatial 
complexity in vegetation restoration. int. J. ecol. environ. sci. 30: 101–116.

BartHa s., czárán t., poDani J. 1998: exploring plant community dynamics in abstract coenostate spaces. 
abstracta Botanica 22: 49–66.

BartHa s., HorVátH a., VirágH k., molnár e., illyés e., türKe i. 2006: mikrocönológiai monitorozás – 
módszertani vizsgálatok. Bot. közlem. 93: 126.

BartHa D. 1995: Ökológiai és természetvédelmi jelzőszámok a vegetációs értékelésben. tilia 1: 170–184.
BartHa D., BilKó a., KoVács g. 1994: degradáltságvizsgálatok a kőszegi Hegységben. in: BartHa d. (szerk.): 

a kőszegi-hegység vegetációja. sopron, pp. 183–197.
BasKay tótH B. 1966: legelő- és rétművelés. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
Bedő s. 1994: a legelőfű táplálóértékének alakulása a legeltetési időszakban Gödöllői Gyepgazdálkodási 

ankét, Gödöllő, pp. 19–22.
Bedő s., póti p. 1999: a kecske takarmány és táplálóanyag szükséglete. in: KuKoVics s., JáVor a. (szerk): 

a kecskeágazat jelene és jövője. 6. debreceni állattenyénytési napok, magyar kecsketartók és 
tenyésztők országos szövetsége, Herceghalom, pp. 79–88.

Bedő s., BarcsáK z., BarcsáKné TóTh G. 1994: a telepített fűfajok táplálóértékének alakulása különböző 
fejlődési állapotban. természetes állattartás 4: 59–66.

Bedő s., niKodéMusz e., PóTi P., Tőzsér J. 2002: az anyajuhok tejtermelési jellemzői és a legelő táplálóanyag 
ellátottsága között megfigyelt összefüggések. XXiX. Óvári tudományos napok, mosonmagyaróvár, 
október 3–4., p. 85.

penKsza K. et al.26



Belényesi m., centeri cs., grónás V. 2002: a térinformatika alkalmazásának lehetőségei a fenntartható 
földhasználat tervezésében. acta agraria kaposvariensis 6: 185–194.

BenyoVszKy B. m., penKsza K. 2002: a n–műtrágyázás optimális szintje a kedveltség szempontjából egy 
isaszegi lólegelőn. növénytermelés 51(4): 509–512.

BenyoVszKy B. m., penKsza K., romVári gy., BarcsáK z. 1995: különböző mértékben legelt területek 
összehasonlító vizsgálata a bükki nagymezőn. előadáskivonatok: a fenntartható fejlődés időszerű 
kérdései a mezőgazdaságban, Georgikon napok, keszthely, pp. 333–338.

BenyoVszKy B. m., penKsza K., figeczKy g., nagy J. 1996: lólegelőként hasznosított természetes gyepek 
cönológiai viszonyai. a “lippai János” tudományos ülésszak előadásai és poszterei. Budapest, 
kertészeti és élelmiszeripari egyetem, tudományos ülésszak közleményei, pp. 147–150.

BenyoVszKy B. m., HausenBlasz J., penKsza K., szemán l. 1998: adatok a lólegelők ízletességének megíté-
léséhez (növényfajok és a n műtrágya hatásának vizsgálata) mosonmagyaróvár, pp. 1363–1369.

BenyoVszKy B. m., HausenBlasz J., BarcsáK z., szemán l., penKsza K. 1999: lólegelők táplálóanyag szolgáltató 
képességének vizsgálata. – debreceni Gyepgazdálkodási napok 15. többirányú gyephasználat szak-
tanácsadási alapjai ii. agroökológia – Gyep – vidékfejlesztés. debrecen, pp. 177–182.

BenyoVszKy B. m., HansenBlasz J., penKsza K. 2001: „lólegeltetés, ahogyan a lovak látják“ – lólegelők és a szénák 
gyepnövényeinek kedveltségi vizsgálata. Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai pp. 230–237.

BenyoVszKy B. m., HausenBlasz J., szemán l., penKsza K. 2007: lovak takarmányainak kedveltségi vizs-
gálataiból. a magyar gyepgazdálkodás 50 éve – tanulságai a mai gyakorlat számára – Gyepgazdálkodási 
ankét szie, Gödöllő, pp. 153–159.

Béri B. 1989: a legeltetés hatása tejhasznosítású tehenek termelési mutatóira. tormay B. tud. Ülés, debrecen, 
pp. 89–98.

Béri B. 1992: a legeltetés biológiai hatása. természetes állattartás. szolnok, pp. 295–303.
Béri B., VaJna t.-né czegléDi l. 2004: a védett természeti területek legeltetése. in: nagy g., lazányi J. (szerk): 

Gyepgazdálkodás. Gyepek az agrár és vidékfejlesztési politikában. de atC, debrecen, pp. 50–59.
BernátH J. 1993: vadon termő és termesztett gyógynövények. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
Bíró J. 1928: a legelőgazda könyve. Fm-kiadvány.
Bittera a m. 1935: rét és legelő. köztelek Gazdasági könyvtár, pátria irodalmi vállalat és nyomdai rész-

vénytársaság, Budapest.
BoDó i. 1997: a legeltetés jelentősége a géntartlékok fenntartásában. dGyn 14: 77–80.
BoDó i. 2005: legeltetés a táj- és környezetvádelemben. in: JáVor a. (szerk.): Gyep-állat-vidék-kutatás-

tudomány. de atC, debrecen, pp. 106–112.
BorHiDi a. 1991: a magyar flóra magatartás típusai ii. magyar Ökológus kongresszus abstract, keszthely, p. 22.
BorHiDi a. 1993: a magyar flóra szociális magatartásformái. a ktm term. Hiv. és a Jpte kiadványa. pécs.
BorHiDi a. 1995: social behavior types, the naturalness and relative ecological indicator values of the higher 

plants in the Hungarian Flora. acta bot. hung. 39(1-2): 97–181.
Bölöni J., HorVátH a., illyés e., Kun a., molnár., szaBó., Viszló l. 2008: természetvédelmi szempontú 

gyephasznosítás. Budapest.
Bremness l. 1998: Fűszer- és gyógynövények. egyetemi nyomda, Budapest.
BucHgraBer k. 1997: Grundfutterqualität – die voraussetzung einer leistungsgerechten milchviehfütterung. 

landkalender 1997. leopold stocker verlag, Graz. pp. 113–118.
Burtis g. y., pHillips c. J. c. 1987: the effect of herbage surface water and the provision of supplementary 

forage on intake and feeding behavior of cattle. Grass and Forage sci. 42: 259–264.
Bus i., tasi J. 2008: természetvédelmi célú gyepkezelés a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis méhely, 

1893) kiskunsági élőhelyén. aWetH 4: 822–828
campetella G., canullo r., BartHa s. 2004: Coenostate descriptors and spatial dependence in vegetation – 

derived variables in monitoring forest dynamics and assembly rules. Community ecology 5: 105–114.
centeri cs., malatinszKy á., Vona m., BoDnár á., penKsza K. 2007: state and sustainability of grasslands 

and their soils established in the atlantic–mountain zone of Hungary. Cereal research Communications 
35: 309–312. 

clarK J., Kat c., sanHirasegaram k. 1974: the dry-matter production, botanical copmosition, in vitro 
digestibility and protein percentage of pasture layers. J. Brit. Grasl. soc. 29: 179–184.

cremene c., groza g., raKosy l., scHileyKo a. a., Baur a., erHarDt a. Baur B. 2005: alterations of steppe-
like grasslands in eastern europe: a threat to regional biodiversity hotspots. Conservation Biology 19: 
1606–1618.

czegléDi l., Béri B., rátonyi t., miHóK s. 2002: szarvasmarha legeltetés hatása a szikes talajra. in: nagy J. 
(szerk): eu konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság, de atC pp. 170–175.

Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések 27



csányi s. 1989: egyszerű módszer a gímszarvas-állomány minimális létszámának becslésére. vadbiológia 3: 
49–55.

csányi s. 1999: a gímszarvas-állomány terjeszkedése az alföldön. vadbiológia 6: 43–48.
csányi s. 2003. szarvasállomány és szarvasgazdálkodás a statisztikák alapján. a vadgazdálkodás időszerű 

kérdései 1. Gímszarvas. a vadgazda 2(6): 10–22.
csányi s., tótH p. 2000: populáció-rekonstrukció alkalmazása a hazai gímszarvas-állomány létszámának meg-

határozására. vadbiológia 7: 27–37.
csizi i. 2003: a hasznosítási módok hatása a növényi összetételre, a termésre és a juh eltartóképességre extenzív 

kezelésű gyeptársulásban. agrártudományi közlemények 10. különszám.
csízi i., monori i. 2008: túlérett juhtrágya hatása ecsetpázsitos szikes rét első növedékének növényállomány 

összetételére és hozamára. Gyepgazd. közlem. 6: 29–32.
Dános B. 1992: Gyógynövényismeret i–iii. diákkönyvtár, semmelweis, Budapest.
DeáK B., tótHmérész B. 2007: a kaszálás hatása a Hortobágy nyírőlapos csetkákás társulásában. természet-

védelmi közlemények 13: 179–186.
Dent J. w., alDricH d. t. a. 1968: systematic testing of quality in grass varieties. 2. effect of cutting date, 

season and environment. J. Brit. Grassl. soc. 23: 13–19.
Dér f. 1995: a legeltetéses állattartás lehetőségei. Gyepgazdálkodási szakülés. a debreceni agrártudományi 

egyetem kiadványa. pp. 119–121.
Dér f., marton i. 2001: a gyephasználat kérdései. in: Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. pp. 269–274.
Dér f., BaBinszKy m., stefler J. 1991: az állatok termelése a legelőn. természetes állattartás, Hódmezővásárhely, 

pp. 83–91.
Dér f., maKray s., stefler J., gomBos s., Vanyur g. 1995: Gyephasznosítás hagyományos és újabb lehetısége. 

Gyepgazdálkodási szakülés. a debreceni agrártudományi egyetem kiadványa. pp. 15–18.
Dér f., marton i., németH t., pásztor l., szaBó J. 2003: a szántóföldi növénytermesztés és a gyepgazdálkodás 

helyzete és kilátásai az eU- csatlakozás után. nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest, pp. 83–142.
Dér f., stefler J. 2008: prognózisok a gyepterületek hasznosításának várható alakulásáról. Gyepgazd. közlem. 

6: 9–12.
DoHy J. 1994: a természetes állattartás időszerű kérdései. dGyn 12: 26–32.
Dorner B. 1923: rétek és legelők művelése és termésfokozása. athenaeum.
Drezner i. 1927: az újkori zöldmezőgazdálkodás, kertész nyomda, Budapest.
Dwayne r. B., mertens D. r. 1995: Quality related charasteristics of forages. in: Barnes r. F. et al. (eds.): Forages, 

the science of Grassland agriculture. iowa state University press, ames, iowa, Usa, pp. 83–96.
Dyrness c. t., youngBerg c. t. 1966: soil-vegetation relationships within the ponderosa pine type in the 

central oregon pumice region. ecology 47: 122–138.
ellenBerg H. 1950: landwirtschaftliche pflanzensoziologie i. Unkrautgemeinschaften als zeiger för klima und 

Boden. Ulmer, stuttgart.
ellenBerg H. 1952: landwirtschaftliche pflanzensoziologie ii. Wiesen und Weiden und ihre standortliche 

Bewertung. Ulmer, stuttgart.
ellenBerg H. 1974: zeiger der Gefäßpflanzen mitteleuropas. scripta Geobotanica pp. 1–97.
ellenBerg H., weBer H. e., Düll r., wirtH w., werner w., paulissen d. 1991: zeigerwerte von pflanzen in 

mitteleuropa. scripta Geobotanica 18., Goltze vrt. Göttingen.
enyeDi z. m., ruprecHt e., DeáK m. 2008: long-term effects of the abandonment of grazing on steppe-like 

grasslands. applied vegetation science 11: 53–60.
frame J. 1981: Herbage mass. in: Hogson J. et al. (eds.): swar measurements, Handbook. BGs, Huerley, 

maidenhead, Uk. pp. 39–70. 
frame J. 1992: improved Grassland management, Farming press ipwich, Uk.
tótH g., németH t., gaál z. (szerk.) 2007: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. keszthely 

2007. november 22–23. országos konferencia kiadványa. mta taki. Budapest. pp. 39–44.
giBB m. J., HucKle c. a., nutHall r., rooK a. J. 1997: effect of sward surface height on intake and grazing 

behavior by lactating Holstein Friesian cows. Grass and Forage sci. 52: 309–321.
gill m., BeeVer D. e., osBounr D. f. 1989. the feeding value of grass and grass products. Grass, its production 

and utilization. in: Holmes W. (ed.): Blackwell scientific pubications, oxford, london, pp. 89–129.
grant s. a. 1981: sward components. in: HoDgson J. et al. (eds.): sward measurements handbook Britisch 

Grassland society. pp. 71–92.
grime J. p. 1988: Comparative plant ecology. Unwin Hyman, london, Boston, sydney, Welligton.
grime J. p. 1979: plant strategies and vegetation processes. John Wiley anc sons. Chichester, new york, 

Brisbane, toronto.

penKsza K. et al.28



gronás V. 2001: szántóföldi növénytermesztés által kiváltott talajerózió becslése az epiC-erotÓp módszerrel 
egy védett természeti területen. növénytermelés 49: 14–35.

grónas V., Barczi a. 2000: a tihanyi-félsziget gazdálkodási struktúrájának változása és jelenlegi felépítése. 
agrártörténeti szemle 42: 123–139.

grónás V., centeri cs., magyari J., Belényesi m. 2006: agrár-környezetgazdálkodási programok bevezetésének 
hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére. tájökológiai 
lapok 4: 277–289.

Grónás v., Lőrinczi r. 2001: die modellierung der landwirtschaftlichen Flächennutzung auf der Halbinsel 
tihany (nationalpark plattensee – oberland) in Ungarn mit geografischen informationssystemen 
(Gis). natur und landschaft 76. Jahrgang p. 534.

gruBer f. 1962: a korszerű rét- és legelőgazdálkodás gyakorlata. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
gulyás l. 1996: magyar hidegvérő csikók növekedésének vizsgálata születéstől választásig. állattenyésztés 

és tak. 6: 481–493
gulyás l. 1997: alternatív hasznosítási lehetıségek a lótenyésztés területén. szaktanácsadási füzetek. 

állattenyésztés és tak., Herceghalom, pp. 41–53.
gulyás l., Varga p., Kiss cs. 2007: a magyar hidegvérű csikók növekedésnek vizsgálata. aWetH 3: 13–26.
Győry z., aLaPi K. 2003: a Felső-tisza ártéri legelőinek ásványianyag-tartalma. Gyepgazd. közlem. 1: 32–34.
gyüre p., nagy g., miHóK s. 2003: a gyepek szerepe a ludak takarmányozásában. agrártudományi közlemények 

10. különszám
gyüre p., nagy g., miHóK s. 2004: a gyeptakarmány szerepe a lúdnevelésben. in: agrártudományi közlemények 

13. különszám.
H. marrs r., proctor J. 1979: vegetation and soil studies of the enclosed heathlands of the lizard peninsula, 

cornwall. vegetacio 41:121–128.
Haraszti e. 1973: az állat és a legelő. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
Haumann p. 1998: Biotope conservetion with ruminants in Germany: the example of goats on shrub-infested 

slopes. in: 2nd lsird Conference on livestock production in the europen lFas, Bray, ireland, pp. 
186–196.

Herman o. 1909: a magyarok nagy ősfoglalkozása. Hornyányszky.
Holmes w. 1989: Grazing management. in: Grass: its production and Utilisation, second edition, Blackwell 

scientific publications, oxford.
Horn p. 1988: Új hústermelő állattenyésztési ágazat a gím szarvas-tenyésztés. állattenyésztés és takarmányozás 

37: 105–112.
Horn p. 1996: a gyephasznosítás lehetőségei nagyvadtenyésztéssel, különös tekintettel a gímszarvasra. dGyn 

13: 107–110.
Horn p., Dér f. 1997: a gyepre alapozott – nem hagyományos – állattartás lehetőségei magyarországon. dGyn 

14: 99–104.
Horn p., Dér f., nagy J. 2001: a szarvastenyésztés lehetőségei különös tekintettel gyephasznosításra. 

Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. pp. 212–215.
Horn p., Dér f., nagy J. 2006: Farmon tartott gímszarvasok táplálóanyag-szükségletének kielégítése legelőn. 

Hazai és nemzetiközi tapasztalatok. Gyepgazd. közlem. 4: 7–12.
Horn p., stefler J., 1990. Hagyományos és új állattenyésztési ágazatokban rejlő lehetőségek az eltérő ökológiai, 

piaci adottságok kihasználására. állattenyésztés és takarmányozás 39: 27–43.
HucHens t. 2003: What do goats graze? in: Forages news, University of kentucky, princetown, Usa.
iVersen J. 1936: Biologische pflanzentypen las Hilfsmittel in der vegetationsforschung. – levin und 

munksgaard, kopenhagen.
JanoVszKy J. 1998: a gyepgazdálkodás helyzete, fejlesztésének lehetőségei. mezőgazdasági kutató-Fejlesztő 

kHt különkiadványa, szarvas.
JáVor a. 1993: a tejelő keresztezett juhok legelőn tartása. in: Vinczeffy i. (szerk.): legelő- és gyepgazdálkodás, 

mezőgazdasági kiadó, pp. 73–74.
JáVor a. 1994: a tejelő keresztezett juhok legeltetése. természetes állattartás 4: 13–47.
JáVor a. 1999: Juhok és legeltetés. dGyn 15: 173–176.
JáVor a., kuKoVics s. 1996: a megváltozott juhászat legelőigénye a megváltozott viszonyok között. dGyn 

13: 105–106.
Jefferies, r. l., willis, a. J. 1964: studies on the calcicole-calcifuge habit. i. methods of analysis of soil and 

plant tissues and some results of investigations on four species. J. ecol. 52: 121–138.
JuHász-nagy p. 1959: a Beregi-sík rét-, legelőtársulásai. acta Univ. debrecen. 4: 195–228.
KáDár i. 1992: a növénytáplálás alapelvei és módszerei. mta talajtani és agrokémiai kutatóintézete. 

Budapest. 

Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések 29



KáDár i. 2006: műtrágyahatások vizsgálata a 2. éves telepített gyepen. termés és elemtartalom. 6. Gyepgazd.
közlem. 4: 95–107.

KaHmen s., poscHloD p. scHreiBer K. f. 2002: Conservation management of calcareous grasslands. Changes in 
plant species composition and response of functional traits during 25 years. Biological Conservation 
104: 319–328.

KaKuK t., scHmiDt J. 1988: takarmányozástan. mezőgazdasági kiadó, Budapest, pp. 429–442.
Károlyi r. 1905: rét- és legelőmívelés. Franklin nyomda, Budapest.
Kárpáti B. , saruDi cs., csorBai a., marton i. 2004: a magyar szürke szarvasmarha tartásának ökonómiai és 

környezet-gazdálkodási elemzése. acta agraria kaposváriensis 8: 33–49.
Kárpáti l. 2001: a gyepek természetvédelmi jelentősége. in: nagy G. et al. (szerk.): Gyepgazdálkodásunk 

helyzete és kilátásai. dGyn 17: 57–60.
Kárpáti l. 2007: természetvédelem és állattenyésztés. magyar mezőgazdaság 48: 5–6.
Kárpáti i. 1978: magyarországi vizek és ártéri szintek növényfajainak ökológiai besorolása. keszthelyi 

agrártudományi egyetem kiadványa 20: 1–62.
Kárpáti i. et. al 1968: magyarországon elterjedtebb rudeális gyomnövények synökológiai besorolása. a keszt-

helyi agrártudományi Főiskola közleményei 10: 1–40.
Kelemen J. 1997: irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez. természetBÚvár 

alapítvány kiadó.
Klapp e. 1955: Fläheanschätzung oder ertragsanteilschätzung auf Grünland? z. ackt. pflbau, Berlin, 100: 26–30.
Klapp e. 1956: Wiesen und Wieden. paul parly, Berlin.
Klapp e., BoeKer p., König f., stäHlin a. 1953: Wertzahlen der Grünlandpflanzen. Grünland 2: 38–40. 
Kota m., Vinczeffy i. 1974: a gyep beltartalmi értékei. date közleményei 19: 71–124.
Kota m., BeneDeK á., Vinczeffy i. 1994: a gyep élettani értéke. természetes állattartás 4: 67–76.
Kota m., KoVács B., Vinczeffy i. 1997: elemtartalom gyógyhatású gyepnövényekben. dGyn 14: 51–56.
Kota m., Vinczeffy i. 1993: Fűkeverékek tápértékének összehasonlítása. természetes állattartás 3: 109–118.
KoTa M., vinczeffy i., Kovács B., Győri z. 1991: a gyep tápértéke. természetes állattartás, Hódmezővásárhely, 

pp. 63–68.
Kota m., zsuposné oláH a., Vinczeffy i. 1993: a gyep néhány gyógynövényének takarmányértéke és mikro-

biológiai jelentősége. in.: legeltetéses állattartás. tudományos közlemények debrecen, pp. 159–169.
KoVács m. 1955: a Gödöllő-máriabesnyői rétek botanikai felvételezése, ökológiai és gazdasági szempontok 

figyelembevételével. agrártud. egy. agron. kar kiadv. 1: 1–24. 
KoVács m. 1964: der Ökologische Feuchtegrad als kriterium zur Beurteilung von Grünlandstandorten, ein 

verleich bodenkundlicher und vegetationskundlicher standortmerkmale. – dissertationes Botanicae, 
Berlin – suttgart 32–33: 104–242.

KoVács m. 1966: die wirkung der geomorphologischen (expositionsbedingten) mikroklimatischen und 
bodenfaktoren auf die entwicklung des standortes der azidophilen wälder im mátra-Gebirge. acta Bot. 
sci. Hung. 12: 293–324.

KoVács m. 1969: pflanzenarten und pflazengesellschaften als anzeiger des Bodenstickstoffs. acta Bot. sci. 
Hung. 15: 101–118.

KoVács m. 1970: transektuntersuchung der Gradienten der ökologisichen Heterogenität in kontakten Gesellschaften 
innen is hiányzik valamiBodenfaktoren und horizontale zonation. acta Bot. sci. Hung. 16: 117–142.

KreHl a. 1997: verhaltan von ziegen und schafen in der Weidehaltung. diplomarbeit, FG int. 
nutztierzucht u. –haltung, Univesitat Gesamthochschule kasel, Witzenhausen.

KuKoVics s., németH t. 2007: a kecsketartásban alkalmazott gyephasználat a magyar gyepgazdálkodás 50 éve 
– tanulságai a mai gyakorlat számára. Gyepgazdálkodási ankét szie, Gödöllő, pp. 153–159.

KuKoVics s., JáVor a. 1997a: Juh nélkül nem megy. legeltetéses állattartás, debrecen, pp. 87–90.
KuKoVics s., JáVor a. 1997b: Juh nélkül nem megy ii. Gyep és juh. in: magyar juhászat 2: 8.
Kun a., ruprecH e., BartHa s., szaBó a., VirágH k. 2007: az erdélyi mezőség kincse: a gyepvegetáció 

egyedülálló gazdagsága. kitaibelia 12: 93–104.
Kunzmann g. 1989: der Ökologische Feuchtegrad als kriterium zur Beurteilung von Grünlandstandorten, ein 

vergleich bodenkundlicher und vevegetationskundlicher stardortmerkmale. dissertations Botanicae, 
Berlin-stuttgart, pp. 16–31, 127–166, 197–243.

Kunzmann G. 1990: Üderprüfung der ellenberg`schen Feuchtezahlen az Hand Bodenkundlicher parameter auf 
grünlandstandorten in mittelhessen. verhandlungen der Gesellshaft für Ökologie 19: 386–397.

KücHBaucH w., VoigtlänDer G. 1979: veränderungen des zellinhaltes, der zellwandzusammensetzung und der 
verdaulichkeit von knaulgras (Dactylis glomerata L.) und luzerne (medicago x martyn) während des 
Wachstums. z. acker- und pflanzenbau 148: 455–466.

penKsza K. et al.30



LaBuda J. M., Kováč 1966: adatok a csomós ebír (Dactylis glomerata l.) vegetáció folyamán megnyilvánuló 
tápértékváltozásainak tanulmányozásához. agrártudományi egyetem közleményei, Gödöllő, pp. 
167–175.

láng i. 1974: a környezetvédelem nemzetközi és hazai vonatkozásai. Gödöllő.
láng i. 1992: a gyep szerepe a változó mezőgazdaságban. természetes állattartás 2: 13–26.
láng i. 1996: a gyep és a környezet kapcsolata. dGyn 13: 25–26.
láng i. 1997: a gyep szerepe a biodiverzitás megőrzésében. dGyn 14: 133–135.
lapis m., felfölDi J., KocH K. 2003: „Gyepterületek különböző állatfajokkal történő hasznosításának gazdasá-

gossága” Gyepgazdálkodási közlemények 1: 55–60.
laVorel s., touzarD B., leBerton J. D., clément, B. 1998: identifying functional groups for response to 

disturbance in an abandoned pasture. acta oecologia 19: 227–240.
laVrenKo e. m., KaramysHeVa z. v. 1993: steppes of the former soviet Union and mongolia. in: couplanD 

r. t. (ed.): ecosystems of the World, 8B. natural Grasslands. eastern Hemisphere and resumé, pp. 
3–59.

luoto m., pyKälä J., Kuussaari m. 2003: decline of landscape-scale habitat and species diversity after the end 
of cattle grazing. Journal of natural Conservation 11: 171–178.

maKeDos i. D., papanastasis V. p. 1996: effect of np fertilisation and grazing intensity on species composition 
and herbage production in a mediterranean Grassland and land use system. 16th eGF meeting 1: 103–108.

maKó a., tótH g., máté f., Hermann t. 2007: a talajtermékenység becslése a változati tulajdonságok alapján 
in: tótH t., tótH g., németH t., gaál z. (szerk.) 2007: Földminősítés, földértékelés és földhasználati 
információ. keszthely 2007. november 22–23. országos konferencia kiadványa. mta taki. Budapest. 
pp. 39–44.

maKray s., Dér f., Hancz cs., stefler J. 1996: Gyepen nevelt hidegvérű csikók hústermelésének mennyiségi 
és minőségi jellemzői. természetes állattartás 5: 5–8.

malatinszKy á. 2002: mezőgazdaság a természetvédelem szolgálatában. in: Hartman m. (szerk.) 2002: mezőgazdaság 
a természetvédelem szolgálatában. mezőgazdasági szaktudás kiadó, Budapest. pp. 51–56.

malatinszKy á. 2003: mezőgazdaság a természetvédelem szolgálatában dél-Gömörben. iii. kárpát-medencei 
Biológiai szimpózium tanulmánykötete pp. 43–47.

malatinszKy á. 2004: Botanikai értékek és tájgazdálkodási formák kapcsolata a putnoki-dombságban. 
tájökológiai lapok 2: 65–76. 

malatinszKy á. 2005: traditional landscape management preserving botanical values in north-east Hungary. 
international association of landscape ecology, landscape research and management papers, www.
landscape-ecology.org 

malatinszKy á. 2008: relationships between cultivation techniques, vegetation, pedology and erosion 
on extensively cultivated and abandoned agricultural areas in the putnok Hills. acta agronomica 
Hungarica 56: 75–82

margóczi k. 2001: Gyepek természetvédelmi értékei. in: nagy G. et al. (szerk.): Gyepgazdálkodásunk helyzete 
és kilátásai. dGyn 17: 61–65.

margóczi K. 2003: a bugaci puszta legeltetett és nem legeltetett részének összehasonlítása a vegetáció termé-
szetessége szempontjából. in: JáVor a. (szerk.): legeltetéses állattartást! de atC, pp. 145–150. 

máté f. 2003. az aranykoronától a d-e-meter számokig. in: Földminősítés és földhasználati információ. in: 
gaál z., máté f., tótH g. (szerk.): 145–152. keszthely.

mátHé i. 1954: rétek és legelők, valamint a gyepszakaszok botanikai problémái. mta. agrártudományok 
osztályának. közleménye 5: 405–417.

mátHé i. 1956: vegetációtanulmányok a nógrádi flórajárás területén, különös tekintettel rétjeinek, legelőinek 
ökológiai viszonyaira. mta. agrártudományok osztályának. közleménye 7: 1–56. 

mátrai K., Katona K., szemetHy l., orosz sz. 2002: a szarvas táplálékának mennyiségi és minőségi jellemzői 
a vegetációs időszak alatt egy alföldi erdőben. vadbiológia 9: 1–9.

mátrai K., szemetHy l. 2000: a gímszarvas szezonális táplálékának jellegzetességei magyarország különböző 
élőhelyein. vadbiológia 7: 1–9.

mátrai K., szemetHy l., tótH p., Katona K., széKely J. 2003: a vegetáció jellemzői és a szarvas területhasználata 
közötti összefüggések egy alföldi erdőségben. vadbiológia 10: 26–35.

mátrai g-né. 1984: az őz (Capreolus capreolus l.) téli táplálékösszetételének meghatározása mikroszövettani 
határozókulcs alapján. doktori értekezés, Gödöllő.

matus g., tótHmérész B. 1990: study of the vegetation on a sandy grassland ater goose breeding: a prelyminary 
study. acta Bot. Hung. 39: 51–70.

matus g., tótHmérész B. 1995: pioneer phase of succession in a ruderal weed community. acta Bot. Hung. 
39: 51–70.

Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések 31



mcnaugHton s. J. 1979. Grazing as an optimization process: grass-ungulate relationship in the serengetti. the 
american naturalist 113: 691–703.

meers t. l., Bell t. l., enrigHt n. J., Kasel s. 2008: role of plant functional traits in determining vegetation 
composition of abandoned grazing land in north-eastern victoria, australia Journal of vegetation 
science 19: 515–524.

miHóK s. 1989: ajánlások a húsludak gyepkímélő legeltetéséhez. tormay emlékülés date, debrecen, pp. 
99–108

miHóK s. 1993: a ló legeltetése. dGyn 11: 205–221.
miHóK s. 1995: a lólegelők követelményei. Gyepgazdálkodási szakülés. a debreceni agrártudományim 

egyetem kiadványa pp. 101–104.
miHóK s. 1996: a lólegelők követelményei. dGyn 13: 101–104.
miHóK s. 1997a: a ludak szakszerű legeltetése. dGyn 14: 105–108.
miHóK s. 1997b: termesztett gyomnövények használhatósága lúdtakarmányként. állattenyésztés és takarmá-

nyozás 4: 243–250.
MiHóK s. 2005: az állattenyésztés és a gyepgazdálkodás kapcsolata. in: JáVor a. (szerk): Gyep-állat-vidék-

kutatás-tudomány. de debrecen, pp. 55–62.
miHóK s., nagy G. 1991: a lúd legeltetése. természetes állattartás, Hódmezővásárhely, pp. 99–110.
milcHunas D. g., lauenrotH W., 1993: Quantitative effects of grazing on vegetation and soils over a global 

range of environments. ecol. monogr. 6: 327–366.
milcHunas D. g., sala o. e., laurenrotH W. k. 1988: a generalized model of grazing by large herbivores on 

grassland community structure. the american naturalist 132: 87–106.
mitcHley J., xofis p. 2005: landscape structure and management regime as indicators of calcareous grassland 

habitat condition and species diversity. Journal of natural Conservation 13: 171–183.
moranD-feHr p., owen e., geiger-reVerDin s. 1991: Feeding behaivour of goats at the trough. in: Goat 

nutrition, eaap publication no. 46., pudoc, Wageningen, pp. 3–12.
moranD-feHr p. 2005: recent developsment in goat nutrition and application: a review. small ruminant 

research 60: 25–43.
mucsi i. 1993: a legelő és a juh harmonikus együttélése. természetes állatartás 3: 177–184.
mucsi i. 2003: a gyep és az állati termék előállítás kapcsolata. dGyn 18. természetes állattartás 6. Gyep-

gazdálkodás 2001, debrecen, pp. 29–33.
nagy G. 1990: a nádképű csenkesz takarmányértéke ősszel. Csukás emlékűlés. date kiadvány, debrecen, 

pp. 102–107.
nagy g. 1991: eltérő intenzitású gyepek tápértéke. a legelő az emberiség szolgálatában, debrecen, pp. 166–

174.
nagy g. 1993: Gyepesítési módok alapjai. in: Vinczeffy i. (szerk.): legelő és gyepgazdálkodás. mezőgazda 

kiadó, Budapest 162–174.
nagy g. 1996: a gyep gyakoribb védett növényei. természetes állattartás, kaposvár, pp. 65–68.
nagy g. 2003: a gyepterületek mezőgazdasági értékének meghatározása. in: JáVor a. (szerk.): legeltetéses 

állattartást! de atC, pp. 271–280.
nagy g. 2004: a gyepgazdálkodásra ható gazdasági-társadalmi környezet. Gyepgazdálkodás 2003, dGyn 19: 

7– 21.
nagy g. 2005a: a gyepek fontossága a vidékfejlesztésben. Gyep-állat-vidék-kutatás-tudomány. de debrecen, 

pp. 77–85.
nagy g. 2005b: a simple theorical model for calculating agrcultural value of grasslands. in: o’mara et al. 

(eds.): XX. international Grassland Congress: offered papers, Wageningen academic publischers, p. 893.
nagy g. 2006: Fűfélék tavaszi felődésének jellemzői. Gyepgazd. közlem. 4: 89–93.
nagy g. 2007a: spring phenological development and nutritive value of brome grass. Grassland science in 

europe no 12. proc. of 14th eGF symposium, Gent, Belgium 3–5 september 2007, pp. 78–81.
nagy g. 2007b: a nádképű csenkesz tavaszi fenológiai fejlődése és beltartalma. a magyar gyepgazdálkodás 50 

éve – tanulságai a mai gyakorlat számára – Gyepgazdálkodási ankét szie, Gödöllő, pp. 93–99.
nagy g. 2008: a gyephasznosítási lehetőségek sokoldalúsága. Gyepgazd. közlem. 6: 5–8.
nagy g., miHóK s. 1992: Grazing geese on permanent and seede pastures. proceredings of the 14th General 

meeting of the european Grassland Federation, lathi, Finnland, pp. 303–306.
nagy g., Vinczeffy i. 1993: a gyep hasznosítása. in: Vinczeffy i. (szerk.): legelő és gyepgazdálkodás. 

mezőgazda kiadó, Budapest, pp. 223–229.
nagy g., Dér f., szemán l. 2001: nemzetközi irányzatok a gyepgazdálkodásban. debreceni Gyepgazdálkodási 

napok 18., természetes állattartás 6: 15–28.

penKsza K. et al.32



naGy G., PeTő K. 2001: a lábon álló gyepek termésének mérése. állattenyésztés és takarmányozás, 50: 139–154.
nagy g., szász f., ferencz g. 1996: ecologycal consraints in continuous setstocking in eastern Hungary, in: 

parente g. et al. (eds.): Grassland and land use systems, 16th eGF meeting, pp. 123–126.
nagy z., Vargyas cs. 1988: Gyepnövénytermesztés – Gyeptakarmány-hasznosítás. szombathely, 1–554.
naVeH z., wHittaKer r. H. 1979: structural and floristic diversity of shrublands and woodlands in northern 

israel and other mediterranean areas. vegetatio 41: 171–190.
noy-meir i., gutman m. Kaplan y. 1989: responses of mediterranean grassland plants to grazing and 

protection. Journal of ecology 77: 290–310.
ócsag i. 1992a: a csikónevelés technológiája. dGyn. date, pp. 199–204.
ócsag i. 1992b: a lófélék természetes tartása. természetes állatartás 2: 57–62.
olff H. ritcHie m. e. 1998: effects of herbivores on grassland plant diversity. trends in ecology and evolution 

13: 261–265.
orr D. m. 1980: effects of sheep grazing astrebla grassland in central western Queensland, australia: 1. effect of 

grazing pressuer and livestock distribution. australian Journal of agricultural research 31: 797–806.
pais i. 1980: mikrotápanyagok szerepe a mezőgazdaságban. mezőgazdasági kiadó.
pálinKás i. 1997: intenzív művelésű gyepek fehérje- és rosttartalmának vizsgálata. legeltetéses állattartás. 

debreceni Gyepgazdálkodási napok 14. date, debrecen, pp. 47–50.
PáLinKás i., szűcs i., LieBMann L. 1996: Gyepek hasznos energiatartalma. természetes állattartás 5: 17–20.
parson a. J. williams t. e. 1989: the geass plant. in: Holme W. (eds.): Grass, its production and utilization. 

second edition, Blackwell scientific publications, oxford, pp. 7–23.
pearse a. J. Drew K. r. 1998: ecologycally sound management. aspect of modern sustainable deer farming 

systems. advances in deer biology. 4th international deer Biology Congress kaposvár, pp. 73–80.
peco B., sáncHez a. m. azcárate f. m. 2006. abandonment in grazing systems: Consequences for vegetation 

and soil. agriculture, ecosystems and environment 113: 284–294.
penKsza K., Barczi a., nérátH m., gyimóti g., centeri cs. 1994: Changes in the vegetation of  tihanyi-félsziget 

(tihany peninsula, near lake Balaton, Hungary) as a result of treading and grazing. proceedings of 
international Conference, antropization and enverinment of rureal settlements Flora and vegetation, 
sátoraljaújhely, 22–26. august 1994, pp. 99–105.

penKsza K., BenyoVszKy B. m., KáDer f., Dóczi á., tótH s. 1998: Changes in the species composition of 
grassland instudy area near sóly, (Bakony mountains, Hungary) due to sheep-grazing. ecological 
aspects of Grassland management, 17th eGF meeting, pp. 499–502.

penKsza K., Barczi a., nérátH m., pintér B. 2003: Hasznosítási változások következtében kialakult regenerációs 
esélyek a tihanyi-félsziget gyepeiben az 1994 és 2002 közötti időszakban. növénytermelés 52: 167–184.

penKsza K., BenyoVszKy B. m., malatinszKy á. 2005: legeltetés okozta fajösszetétel változások a bükki 
nagymező gyepében. növénytermelés 54: 53–64.

penKsza K., tasi J., szentes sz. 2007a: eltérő hasznosítású dunántúli középhegységi gyepek takarmányértékeinek 
változása. Gyepgazd. közlem. 5: 1–8.

pettit n. e., forenD r. H., laDD p. g. 1995: Grazing in remnant woodland wegetation: Changes in species 
composition and life form group. Journal of vegetation science 6: 121–130.

póti p., paJor f., láczó e. 2007: különböző legeltetési módok hatása a gyepnövényzetre és az anyajuhok 
kondíciójára. a magyar gyepgazdálkodás 50 éve – tanulságai a mai gyakorlat számára – Gyepgazdál-
kodási ankét szie, Gödöllő, pp. 193–196.

précsényi i. 1975. szikespusztai rét növényzetének produktivitása. Biológiai tanulmányok 4. akadémiai 
kiadó, Budapest.

PurGar d. d., ŠindraK z., voKurGa a., PriMorac a., BoLarič s. 2008: soil assessment based on botanical 
composition on habitats of autochtronous pupulations of red clover (Trifolium pratense l.) Cereal 
research Communications 36: 1727–1730.

pyKälä J., luoto m., HeiKKinen r. K. Kontula t. 2005. plant species richness and persistence of rare plants in 
abandoned semi-natural grasslands in northern europe. Basic and applied ecology 6: 25–33.

raDics l., seregi J. 2005: Ökológiai szemléletű termékelőállítás. szaktudás kiadó Ház, Budapest.
ratH m., peel s. 2005: Grassland in ireland and the Uk. in: mc gilloway d. a. (ed.): Grassland: a global 

resource, Wageningen academic publishers, pp. 13–27.
rázsó i. 1906: a rét és legelőmívelés kézikönyve. nitsmann nyomdája, Győr.
renzHong w., ripley e. a. 1997: effect of grazing on a leymus chinensis grassland on the sonnen plain of 

north-eastern China. Journal of arid environments 36(2): 307–318.
réti J. 1906: a legjobb takarmányfüvek termesztéséről. Gámán nyomdája, kolozsvár. 
roBson m. J., parson a. J., williams t. e. 1989: Herbage production: grasses and legumes. in: Holmes W. (ed.): 

Grass production and utilization. BGs, Blackwell scientific publications, oxford-london, pp. 7–88.

Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések 33



roBson m. J., ryle g. J. a., woleDge J. 1988: the grass plant its form and function. in: Jones m. B., lazenBy 
a (eds.): the Grass Crop. the physiological basis of production.: Chapmín and Hall. london, pp. 
25–84.

ruprecHt e., Kun a., szaBó a. 2003: száraz gyepek térbeli mintázatainak összehasonlítása az erdélyi-
mezőségen. múzeumi Füzetek 12: 91–113.

sala o. e. 1988: the effect of herbivory on vegetation structure. in: werger m. J. a., Van Der aart p. J. m., 
During H. J., VerHoeVen J. t. a. (eds.): plant form and vegetation structure, pp. 317–330.

sala o. e., lauenrotH w. K., mcnaugHton s. J., ruscH g. xinsHi zHang a. 1996: Biodiversity and ecosystem 
functioning in grasslands. in: mooney H. a., cusHman J. H., meDina e., sala o. e., scHulze e. D. 
(eds.): Functional roles of biodiversity: a global perspective, pp. 129–149.

saláta D., szaBó m., Kenéz á., malatinszKy á., Demény K., Breuer l. 2007: adatok a pénzesgyőr–hárskúti 
hagyásfás legelő tájtörténetéhez. tájökológiai lapok 5: 19–25.

sás gy. 1999a: a legeltetés haszna a tyúkfélék tartásában. agroökológia-Gyep-vidékfejlesztés, debrecen, pp. 
187–190.

sás gy. 1999b: a víziszárnyasok és a legelő kapcsolata. agroökológia-Gyep-vidékfejlesztés, debrecen, pp. 
191–194.

scHmiDt J. 1996: takarmányozástan. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
scHmiDt J. 2003: a takarmányozás alapjai. mezőgazdaság kiadó, Budapest.
seaBloom e. w., reicHman o. J. 2001: simulation models of the interactions between herbivore foraging 

strategies, social behavior, and plant community dynamics. the american naturalist 157: 76–95.
simon t. 1988: a hazai edényes flóra természetvédelmi értékének becslése. abstracta Botanica 12: 1–23.
simon t. 1992: a magyarországi edényes flóra határozója. tankönyvkiadó, Budapest.
simon t. 2000: a magyar edényes flóra határozója. tankönyvkiadó, Budapest.
simon t. 2004: Gyeptársulások indikációi. Gyepgazdálkodási közlemények 2: 25–27.
sleper a. D., BrucKner r. c. 1995: the Fescues. in: Barnes r. f. et al. (eds.): Forages volume i. an introductin 

to grassland agriculture, iowa state Unyversity press, ames, iowa, Usa, pp. 345–356.
soó r. 1964: a magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve i. akadémia kiadó, Budapest.
soó r. 1980: a magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve vi. akadémiai kiadó, 

Budapest.
steBler e. g., scHröter C. 1982: Beitrage zur kenntnis der matten und Weiden der schweiz. landwirtsch. 

Jahrb. der schweiz 6. zürich. 
stefler J., nagy g., Dér f., Vinczeffy i. 2000: különböző adottságú gyepek hasznosítási lehetőségei 

húsmarhatartással. állattenyésztés és takarmányozás 6: 194–509.
stefler J., Vinczeffy i. 2001: környezet- és természetvédelmi igényeket is szolgáló extenzív állattartási 

rendszerek létrehozása. in: KoVács f., KoVács J., BanczerowsKy J.-né. (szerk.): lehetőségek az 
agrártemelés környezetbarát fejlesztésében. mta agrártuományok osztálya, pp. 64–87.

stein K. 1987: die vegetation als indikator der nährstoffversorgung ein vergleich intensiv and extenziv 
gedüngter Grünlandstandorte. mitteilgn. dtsch. Bodenkundl. Gesellsch. 53: 299–304.

steiner J. J., graBe D. f. 1986: sheep grazing effects on subterranean clover (Trifolium subterraneum) develop-
ment and seed production in western oregon (Usa). Crop science 26: 367–372.

steinsHamn H., gronmyr f., tweit H. 2001: seasonal changes in botanical composition a fan organically 
managed pasture. international occusional symposium of the european Grassland Federation. organie 
Grassland Farming, Wirzenhausen.

stocKDale c. r. 1986: Factors affecting the productivity of irrigated annulal pastures: 2. defoliation by dairy 
cows. australian Journal of experimental agriculture 26: 305–314.

süle sz., penKsza K., turcsányi g., malatinszKy á., Herczeg e., pottyonDy á., Vona m., sümegi a. 2006: 
antropogén zavarások következtében kialakult változások dolomitgyepekben, különös tekintettel a 
legeltetésre. növénytermelés 56: 117–184.

szaBó F. 1981: lápi legelőn tartott húshasznú szarvasmarhák ásványianyag-ellátottsága. Georgikon napok 
kiadványában. keszthely.

szaBó F. 1984: lápterületi gyepek táplálóértékének, hozamának és állateltartó képességének vizsgálata, különös 
tekintettel a húsmarhatartásra. a keszthelyi mezőgazdaságtudományi kar közleményei 26/2: 57.

szaBó F. 1986: lápterületi legelőkön tartott, különböző magyar tarka és hereford génarányú húsmarha-
állományok technológiai tűrőképességének összehasonlító vizsgálata. a keszthelyi keszthelyi 
mezőgazdaságtudományi kar közleményei 28/1.

szaBó F. 1993: lápterületi gyepekre alapozott húsmarhatenyésztés néhány eredménye. in: Vinczeffy i. (szerk.): 
természetes állattartás 3. tudományos és termelési tanácskozás. mosonmagyaróvár, 1993. május 21–
én., debrecen: date, pp. 93–96. 

penKsza K. et al.34



szaBó F. 1996: lápterületei gyepekre alapozott húsmarhatartás néhány eredménye. debreceni Gyepgazdálkodási 
napok 13. (Gyepgazdálkodási szakülés a magyar tudományos akadémián 1995. november 23-án.) 
debrecen, pp. 93–95.

szaBó f. 1998: Húsmarhatenyésztés. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
szaBó F. 2000: lápterületi gyepek hasznosítása húsmarhatartással. Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 

mta tudományos tanácskozás Budapest, 2000. április 14. kiadványa pp. 1–6.
szaBó F. 2001: lápterületi gyepek hasznosítása húsmarhatartással. Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 

debreceni Gyepgazdálkodási napok kiadványa, debrecen pp. 201–207.
szaBó F., Tőzsér J. 2002: legelőre alapozott húsmarhatartás. legelőgazdálkodásunk helyzete és lehetőségei. 

mta Gyepgazdálkodási Bizottsága, mae állattenyésztők társasága, mae Gyepgazdálkodási 
társasága tudományos tanácskozása. mta Budapest, 2002. november 25.

szaBó i. 1979: adatok a kérődzők ízválogatásához. atek, mosonmagyaróvári mg. tud. kar közleményei 21: 
25–38.

szaBó i., KercsMár v., h. szőnyi é. 2006: a Jaba-menti (ságvár) száraz legelők értékelése. Gyepgazd. közlem. 
4: 63–72.

szaBó i., KercsMár v., h., szőnyi é. 2008: löszpusztarét összehasonlító értékelése fenyérfű (Botriochloa 
ischaemum) dominanciával a Jaba-völgyben. Gyepgazd. közlem. 6: 55–61.

szaBó l. Gy. 2000: teadrogok fitoteráiában. pécs-Baksa.
szaBó m., Kenéz á., saláta D., szemán l., malatinszKy á. 2007: studies on botany and environmental 

management relations on a wooded pasture between pénzesgyőr and Hárskút villages. Cereal research 
Communications 35: 1133–1136. 

szaBó p. 1992: a sertések legeltetése. természetes állattartás 2: 309–316.
szaBó p. 1993a: a sertés legeltetése. legeltetéses állattartás, debrecen, pp. 239–246.
szaBó p. 1993b: előnyök a sertés legeltetésében. természetes állattartás 3: 185–190.
szaBó p. 1999: „régi-új” lehetőségek a sertéstartásban. dGyn 15: 183–186.
szatai zs., Dér f. 2007: műtrágyázott és műtrágyázatlan gyepterületek táplálóanyag tartalmának, valamint 

termőképességének összehasonlítása. acta agraria kaposváriensis 11: 75–82.
szemán l. 1985: a domb- és hegyvidéki gyepek termőképességének vizsgálata. Gödöllő, Gödöllői tudományos 

napok, p. 41.
szemán l. 1990: domb- és hegyvidéki gyepek termőképességének javítási lehetőségei. kandidátusi értekezés. 

Gödöllő.
szemán l. 1991: Gyephozamnövelés újratelepítéssel. tudományos tanácskozás. in.: „természetes állattartás”. 

Hódmezővásárhely, pp. 119–122.
Szemán l. 1994: a rét és legelőgazdálkodás. in: Husti i. (szerk.): szántóföldi növénytermesztés, rét- és legelő-

gatzdálkodás, erdészet. info. prod. Bt. és műszi. Budapest, pp. 130–135.
szemán l. 1994–95: Grassland yield and seedbed preparation. Bulletin of the University of agricultural 

sciences, Gödöllő, pp. 45–51.
szemán l. 1997: possibilities of renovation on Hungary Grasslands. Xviii. international Grassland Congress 

proceeding. volume 2. Canada, saskatoon, pp. 83–84.
szemán l. 1999: Gyomszabályozás a gyepgazdálkodásban. agroökológia-Gyep-vidékfejlesztés, debrecen, pp. 

151–154.
szemán l. 2003a: parlag gyepek javítása. Gyepgazd. közlem. 1: 42–45.
szemán l. 2003 b: Ökológiai gyepgazdálkodás. a nakp „B” kötete, Budapest-Gödöllő.
Szemán l. 2005: a rét- és legelőgazdálkodás. in: glatz f. (szerk.): a rendszerváltás kihatása a természeti 

környezetre. mta társadalomkutató központ. Budapest, pp. 67–92.
szemán l. (szerk.) 2006: települési környezetkultúra. rop.3.3. pályázat támogatásával készült tananyag, Gödöllő.
szemán l., BarcsáK z., tasi J. 2004: Gyepalkotó fajok és fajták válogatási sorrendje, anyajuhok legelési 

viselkedése alapján. állattenyésztés és takarmányozás 53: 385–393.
szemán l., BaJnoK m., Harcsa m., Kulin B., györgy a., Kenéz á., penKsza K. 2008: Gyepfajdiverzitás 

változása a juhlegeltetés hatására. aWetH 4: 822–828
szemán, l. 2002: effect of seed mixture componenets on the diversity of grassland in: DuranD,J. l., emile J. 

c., HuyagHe c., lemaire g. (eds.): multi-Funktion Grasslands. eGF. Grassland science in europe, 
volume 7. la rochelle, France, pp. 848-849.

szemán l. 2001: Ökológiai Gyepgazdálkodás. in: raDics l. (szerk): Ökológiai Gazdálkodás i. dinasztia kiadó, 
Budapest, pp. 153–166.

szemán l., tasi J. 1983: dombvidéki természetes gyepek javítása gyomirtással. debrecen, európai 
Gyepszövetség kongreszusa, intenzív gyepgazdálkodás-gazdaságos állattartás. p. 41.

Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések 35



szemetHy l., Bleier n., Katona K. 2004a: tényleg csak létszám kérdése a vadkár? nimród 92: 21–23.
szemetHy l., Katona K., széKely J., Bleier n., nyeste m., KoVács V., olaJos t., terHes a. 2004b: a cserjeszint 

táplálékkínálatának és rágottságának vizsgálata különböző erdei élőhelyeken. vadbiológia 11: 11–23.
szemetHy l., mátrai K., Bíró zs., Katona K. 2002: a gímszarvas szezonális területváltása egy erdő-mezőgaz-

daság élőhelyegyüttesben. vadbiológia 9: 18–26.
szemetHy l., mátrai K., Bíró zs., Katona K. 2003a: seasonal habitat change of red deer in a forest-agriculture 

complex area, Hungary. acta theriol. 48: 547–556.

szemetHy l., mátrai K., Katona K., orosz s. 2003b: seasonal home range shift of red deer hinds, Cervus 
elaphus: are there feeding reasons? Folia zool. 52: 249–258.

szenDi r., BoDó i., nagy g. 2003: a tenyészkocák legeltetésének hatása az állatok teljesítményére és a gyep 
növényzetére. agrártudományi közlemények 10. különszám.

szenDrei l. 1999: az állat és a legelő kapcsolata. agroökológia-Gyep-vidékfejlesztés, debrecen, pp. 195–
200.

szentes sz., Kenéz á., saláta D., szaBó m., penKsza K. 2007a: Comparative researches and evaluations on 
grassland manegament and nature conservation in natural grasslands of the transdanubian mountain 
range. Cereal research Communications 35: 1161–1164.

szentes sz., penKsza K., tasi J. 2007b: Gyepgazdálkodási vizsgálatok a dunántúli középhegység néhány 
természetes gyepében. aWetH 3: 127–149.

szentes sz., penKsza K., malatinszKy á., Vona V. 2008: soil-plant studies in wet and dry grazed grasslands of 
the tapolcai and káli Basins. Cereal research Communications 36: 1059–1062.

szomBati D., tasi J. 2007: különböző gyephasznosítási módok hatása a növényállomány összetételére a 
Hortobágyi vizes él élőhelyrekonstrukciós programban. aWetH 3: 70–10.

szoVátay gy. 1993: a legeltetés hatása az állatok termelését és szaporodását befolyásoló életfolyamatokra. 
legeltetéses állattartás, debrecen, pp. 257–264.

szűcs i. 1986: a műtrágyázás és művelés hatása a természetes gyep termésére, lejtõs területen. doktori 
értekezés, Gödöllő.

szűcs i. 1996: effective productivity increase of mountain Grass. debrecen, pp. 141–142.
szűcs i., lieBmann l. 1993: közepes termőrétegű lejtős gyep állateltartó képessége. természetes állattartás 3: 

119–126.
szűcs i., LieBMann L.,vaJsz T. 1994: a műtrágyaráfordítás optimumai középmély temőrétegű lejtős gyepen. 

Gödöllői Gyepgazdálkodási ankét. Gödöllő, pp. 70–71.
tasi J. 2002: Gyepek gyomnövényei és a gyomszabályozás lehetőségei. szie, Gödöllő.
tasi J. 2003: Gyepek mérgező és gyomnövényei. szie, Gödöllő.
Tasi J. 2005: néhány juhlegelő biodiverzitása. in: JáVor a. (szerk): Gyep-állat-vidék-kutatás-tudomány. de 

debrecen, pp. 216–222.
tasi J. 2006: Gyepnövények fenofázisainak hatása a minőségre és legelési sorrendre. doktori (ph.d) értekezés. 

Gödöllő.
tasi J. 2007: a legelőtakarmány minőségének hatása a szarvasmarhák legelési válogatására. a magyar 

gyepgazdálkodás 50 éve – tanulságai a mai gyakorlat számára. Gyepgazdálkodási ankét szie, Gödöllő, 
pp. 207–214.

tasi J., BarcsáK z. 2000: Gyepnövények kedveltségének és néhány minőségi paraméterének összefüggése. 
növénytermelés 49: 651–660.

tasi J., BarcsáK z. 2005: selektions- und fressverhalten von weisdetieren. aWetH 1: 32–50.
tasi J., Kipner 2003: rákos-patak menti gyepek gyógynövényeinek jelentősége a hivatalos és a népi 

gyógyászatban. dGyn 18. természetes állattartás 6: 84–87. 
tasi J., szél zs. 1996: van-e létjogosultsága virágos réteknek és legelőknek a magyar gyepgazdálkodásban? 

Gödöllői Gyepgazdálkodási tanácskozás, Gödöllő, pp. 34–39.
tasi J., BarcsáK z., Kispál t., szemán l. 2004: legelő állatok takarmányválogatási viselkedése. állattenyésztés 

és takarmányozás 53: 373–383.
tHarmaraJ J., cHampan D. f., nie z. n., lane a. p. 2005: milk production potential of different dairy pasture 

types in southern australia. in: o’mara et al. (eds.): XX. international Grassland Congress: offered 
papers, Wageningen academic publischers, p. 135.

tolValy z. g. 1944: a rét- és legelőgazdálkodás alapismeretei. a m. kir. Földművelésügyi miniszter kiadványa, 
5. szám.

tótH cs., nagy g., nyaKas a. 2003: legeltetett gyepek értékelése a Hortobágyon. agrártudományi közlemé-
nyek 10. különszám de atC, pp. 50–55.

penKsza K. et al.36



tölgyesi gy. 1969: a növények mikroelem-tartalma és ennek mezőgazdasági vonatkozásai, mezőgazd. kiadó, 
Budapest.

tölgyesi gy., feKete g., précsényi i., HoránszKy a. 1979: Ökológia és módszertani megfigyelések homok-puszták 
talajának és növényzetének elemi összetételével kapcsolatban. agrokémia és talajtan 28: 97–110.

tölgyesi gy., Haraszti e. 1970: takarmánynövények ásványi összetételét befolyásoló belső és külső tényezők 
vizsgálata. agrokémia és talajtan 19: 521–530. 

töröK. p., arany a., prommer m., ValKó o. BalogH a., ViDa e., tótHmérész B., matus G. 2007: Újrakezdett 
kezelés hatása fokozottan védett kékperjés láprét fitomasszájára, faj- és virággazdagságára. természet-
védelmi közlemények 13: 187–198.

Várallyay gy. 1996: talajaink és a gyepgazdálkodás. Gyepgazdálkodási szakülés a magyar tudományos 
akadémián. date mezőgazdasági kar. debrecen, pp. 39–45.

Várallyay gy. 1997: talaj és talajhasználat alföldi gyepterületeinken (korlátok és lehetőségek). legeltetéses 
állattartás. debrecen, pp. 141–147. 

Várallyay gy. 2002: a talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövő fenntartható mezőgazdaságában. „a 
növénytermelés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságában) Ötven éves az acta agronomica 
Hungarica. Jubileumi tudományos ülés, 2002. Xi. 19. martonvásár, pp. 13–25. 

Várallyay Gy. 2003a: a földminőség kifejezésének céljai és lehetőségei. in Gaál et al. (szerk): Földminősítés és 
földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért. keszthely, p. 81.

Várallyay gy. 2003b: az ésszerű és fenntartható földhasználat tudományos alapja. Geodézia és kartográfia 55: 3–11.
Várallyay gy. 2003c: a talaj környezeti érzékenységének értékelése. tájökológiai lapok 1: 45–62.
Várallyay gy. 2004: talaj, az agroökoszisztémák alap-eleme. aGro-21 Füzetek 37: 33–49.
Várallyay gy. 2007: a gyepgazdálkodás szerepe az eU talajvédelmi stratégiájában. Gyepgazd. közlem. 5: 

3–15.
Várallyay gy., németH t. 1996: a fenntartható mezőgazdaság talajtani–agrokémiai alapjai. mta agrártud. 

osztály tájékoztatója 1995. akadémiai kiadó, Budapest, pp. 80–92. 
VárHegyi J., Hermán i. 1999: kecsketakarmányozási lehetőségek és takarmányféleségek. a kecskeágazat 

jelene és jövője. 6. debreceni állattenyénytési napok, magyar kecsketartók és tenyésztők országos 
szövetsége, Herceghalom, pp. 89–93.

Világosi J., szaBó p. 1999: mocsaras területek mangalicával történő legeltetése. agroökológia-Gyep-vidék-
fejlesztés, debrecen, pp. 41–45.

Vinczeffy i. 1963: veszprém megye gyepgazdálkodása és fejlesztésének lehetőségei. veszprém megyei tanács 
vB mg.-i osztálya. pp. 5–9.

Vinczeffy i. 1985a: a gyep állateltartó képessége. mta doktori dissz.
Vinczeffy i. 1985b: the effect of the rate of precipitation and heat on the crop of grasslands. proc. of the Xv. 

international Grassland Congress, kyoto, pp. 637–639.
Vinczeffy i. 1992: adatok gyepeink gyógynövényeiről. természetes állattartás. szolnok, pp. 161–178.
Vinczeffy i. 1993a: természetes gyepeink védelme. dnyn 11: 257–281.
Vinczeffy i. 1993b: legelő és gyepgazdálkodás. mezőgazda kiadó, Budapest.
Vinczeffy i. 1996: Gyógynövények az állatgyógyászatban. dnyn 13: 65–66.
Vinczeffy i. 2001: lehetőségeink a legeltetéses állatartásban. dGyn 17: 7–21.
Vinczeffy i. 2003: Gyepgazdálkodásunk jellemzése. Gyepgazd. közlem. 1: 4–12.
Vinczeffy i. 2004: legelőink különleges értékei. Gyepgazd. közlem. 2: 5–24.
Vinczeffy i. 2005: legeltessünk? Gyepgazd. közlem. 3: 36–39.
Vinczeffy i. 2006: a legelő értéke. Gyepgazd. közlem. 4: 129–137.
VirágH k., HorVátH a., BartHa s., somoDi i. 2006: kompozíciós diverzitás és términtázati rendezettség a 

szálkaperjés erdőssztyepprét természetközeli és zavart állományaiban. in: molnár e. (szerk): kutatás, 
oktatás, értékteremtés., mta ÖBki, vácrátót, pp. 89–110.

Viszló l. 2007: természetkímélő kaszálás gyakorlata. pro vértes alapítvány.
Voisin a. 1968: a legelő termőképessége. mezőgazdasági kiadó, Budapest.
Vona m., penKsza K., falusi e. 2006: examination of the soil-plant relations on the Galgahévíz peaty meadow 

(Hungary), effects of nature conservation measures on the vegetation. thaiszia 16: 109–119
Vona m., pintér B., falusi e., penKsza K. 2008: a Galgahévízi láprét vegetációjának változása 2000–2005. 

Bot. közlem. 95: 65–80.
wittman m. 2005: irodalomjegyzék az állattartás, az állatviselkedés és a termelési környezet témakörében 

megjelent publikációkról, állatfajonként az elmúlt 50 évben. aWetH 1: 66–93.

Gyeptakarmány-termesztéstől a természetvédelmi gyepgazdálkodásig, gyepértékek, gyepértékelések 37



young y., lamBert m. g., HoDson J. 1996: effect of contrasting sward heights withing forage species on short-
term ingestive behaivour of sheep and goats grazing grasses and legumes. new zealand Journal of 
agricultural research 39: 83–93.

zólyomi B. 1964: new method for ecological comparison of vegetational units and of habitats. acta Biol. 14: 333–338.
zólyomi B., précsenyi i. 1964: methode zur ökologischen Chrakterisierung und vegetationseinheiten und zum 

vergleich der standorte. acta Bot. sci. Hung. 10: 377–419.
zólyomi B., BarátH z., feKete g., JaKucs p., Kárpáti i., Kárpáti V., KoVács m., mátHé, i. 1967: einreihung 

von 1400 arten der ungarische Flora in ökologischen Gruppen nach tWr-zahlen. Fragm. Bot. mus. 
Hist. nat. Hung. 4: 101–142. 

Conservationist Grassland manaGement, Grassland valUes and evalUations 

Károly PenKSzA1, szilárd SzenTeS1, Julianna tasi2

1szent istván University, Faculty of agricultural and environmental sciences, 
institute of environmental and landscape management, 

department of nature Conservation and landscape ecology 
2szent istván University, Faculty of agricultural and environmental sciences, 

institute of plant production, department of Grassland management
H-2103 Gödöllő, páter károly utca 1.

e-mail: penksza@gmail.com

Keywords: grassland management, grazing, mowing, forage

this review paper aims at presenting results and research directions of certain important areas within grassland 
management focusing on nature conservation aims, not with a thorough claim of monographies, but with a 
relevant literature (mainly Hungarian publications) review. the review covers about 400 publications from 
the beginnings till nowadays, further emphasizing the relevance and importance of this topic and its organic 
connection with other research areas.   

penKsza K. et al.38


