
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


CHARACTERISTICS OF PASTURE-BASED ANIMAL PRODUCT PRO-
DUCTION IN KÖZÉP-SZIGETKÖZ 

 
By: 

HORVÁTH, ESZTER 
 

Keywords: Közép-Szigetköz, animal product, land-use,  
model of grass utilisation. 

 

A study of the hydrological, biological and soil research characteristics of 
Szigetköz throws light upon the fact that the area’s natural qualities guarantee 
the conditions of pasture-based animal product production. Furthermore, grass-
lands represent the most favourable proportion of the Közép-Szigetköz area. I 
have prepared a model for the utilisation of Közép-Szigetköz’s grasslands in the 
production of animal products, based on the results of these investigations and 
taking into account the form of grass cultivation, the needs of the animals to be 
pastured and the methods of keeping them, the form of grass farming, and the 
area’s rehabilitation and rural economy development plans. 
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A térség területhasználatában jelentkezı változások követték az országos és 

megyei módosulásokat, ami a szántó- és gyepterületek folyamatos csökkenésében 
fejezıdik ki. Ugyanakkor a Szigetköz tájban az egyes területi egységek terület-
használata eltérıen alakult.  

A Szigetköz hidrológiai, biológiai, talajtani adottságainak tanulmányozása 
rávilágít arra, hogy a táj természeti adottságai kedveznek a gyepre alapozott ál-
lati termék elıállításnak. A gyepterületek továbbá lehetıséget nyújtanak újszerő 
felhasználásra is, hozzájárulva a fenntartható, környezettudatos, tájfenntartó 
mezıgazdálkodás megteremtéséhez. A vizsgálatok eredményeibe a gyepmővelés 
formáját, a legeltetendı állatfaj igényeit és tartásmódját, a gyepgazdálkodás 
formáját, a tájegység rehabilitációs, mezıgazdaság- és térségfejlesztési tervezete-
it felhasználva elkészült a közép-szigetközi gyepterületek (állati termék elıállí-
tásban és elıállítással történı) hasznosításának modellje. 
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BEVEZETÉS 
 

A gyepterületek jelentısége – a tu-
domány fejlıdésével, a társadalom vi-
dékkel szemben támasztott igényeinek 
változásával – felértékelıdik. Napjainkra 
szerepük kibıvül, a takarmányozás mel-
lett elıtérbe kerül a termıtalaj védelme 
és javítása, a természetes vízkészletek 
megırzése, a környezetre káros anyagok 
terjedésének lokalizálása, az atmoszféra 
üvegházhatást kiváltó egyensúlyának 
tompítása, az egyre nagyobb értéket 
képviselı biodiverzitás fenntartása, a tár-
sadalmi jóléti funkciók, egészségügy, 
gyógy- és főszernövények, kellemes 
környezet, sport (Felföldi – Nábrádi – 
Szőcs, 2005).  

A füves területeken folytatott gazdál-
kodás hatékonyságát Kelemen (1997) ki-
bıvíti azzal, hogy az árutermelés és a 
gyepterületen fenntartható gazdálkodás 
folytatása mellett természetvédelmi 
funkciók is érvényesíthetık. Többek kö-
zött kiemeli a természe-
tes/természetközeli állapotok megırzé-
sét, a leromlások elkerülését, a degradált 
területek feljavítását vagy eredeti állapo-
tok visszaállítását, illetve a természetvé-
delmi célú gyepkezelést. 

Udovecz (2006) prognózisa azonban 
arra is rámutat, hogy „az adott feltételek 
mellett a gyepek állapotában, gazdasági 
hasznot hozó hasznosítási mértékben 
nem láthatóak a pozitív változás jelei. 
Legalább 700-750 ezer ha gyepterületen 
sem egyéni, sem pedig társadalmi érték-
termelés nem fog folyni.” 

Vizsgálataimban két célt fogalmaz-
tam meg: elsıként feltárni a Szigetköz-
ben a gyepterületek földrajzi elhelyezke-
dését, kimutatni megoszlásukat és ará-
nyukat a térség mővelési ágaiban. Má-
sodsorban – a vizsgálati eredményekre 
alapozva – javaslatok kidolgozása a 

meglévı gyepterületek hasznosítására. 
További célom volt a térség területhasz-
nálatában jelentkezı általános és sajátsá-
gos irányvonalak feltárása. 

A vizsgálati minták adatbázisát a 
Szigetköz táji értékeire, a területhaszná-
lati jellemzıinek (1895-1992) megisme-
résére irányuló, Ferenczy és munkatársai 
által 1996-ban elvégzett kutatások ered-
ményei, a gyıri MTA Regionális Kutató 

Központ (NYUTI, 2003) által 1999-ben 
és 2000-ben megvalósított vizsgálatok 
adatai, a KSH Gyır-Moson-Sopron Me-
gye Statisztikai Évkönyvek kiadványai, 
a PHARE 2002 „Helyi kezdeményezésen 

alapuló környezet és természetvédelem a 

szlovák-magyar határ mentén” program 

keretében, „Közös Szlovák–Magyar 

Nemzeti Park kialakításának megvaló-

síthatósági tanulmányának feljegyzései 
és adatai, valamint a Szigetköz hidroló-
giai, biológiai, talajtani adottságait érté-
kelı dokumentációk vizsgálata és a té-
mában kompetens térségi szakemberek-
kel készített személyes, célzott interjúk 
jelentették. 

A rendszerezett adatok elemzését és 
feldolgozását statisztikai módszerekkel 
végeztem el. A területhasználati jellem-
zıket, a mezıgazdasági mővelési ágak 
változásait, valamint azok egymáshoz 
viszonyított arányait és területi eloszlá-
sukat jellemzı adatokat megoszlási vi-
szonyszámokkal értékeltem. A viszony-
számok olyan egynemő adatokból kerül-
tek kiszámításra, melyek azonos mérték-
egységőek, csak idıbeni és/vagy területi 
ismérvek alapján tértek el egymástól. 

A vizsgált mintákon belül a mővelési 
ágak változékonyságának kimutatásához 
az egyes mővelési ágak szórását (négy-
zetes átlageltérését) és az abból származ-
tatott variációs koefficienst számítottam 
ki. A variációs koefficienst (szóródási 
együtthatót) százalékosan kifejezve a 
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gazdasági gyakorlatban a változékony-
ságot az alábbiak szerint minısíthetjük 

- 0-10% állandóságot (homogenitás); 
- 10-20% közepes változékonyságot; 
- 20-30% erıs változékonyságot; 
- 30% feletti szélsıséges ingadozást 

fejez ki. 
(A különbözı mértékő változékony-

ság oka rendszerint abban van, hogy he-
terogén a vizsgált sokaság.) 

 
A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

 
Ásványráró, Hédervár, Darnózseli, 

Püski, Kisbodak, Dunaremete, Lipót te-
rülethasználatra vonatkozó adatainak 
vizsgálata rendkívül fontos, mert a rétek 
és legelık „múltja és jelene elválasztha-
tatlan az állattenyésztés várható fejlıdé-

sétıl”. Továbbá azok nagyobb arányú 
termelésbe vonása a gazdálkodás 
extenzifikálásának lehetséges irányaként 
jelenhet meg.  

A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi 

Program (NAKP) gyephasznosítási cél-
programja anyagilag is érdekeltté teszi a 
gazdálkodót a gyephasználati elıírások 
betartásában. A program a gyepeket vé-
delmi szempontból öt fıtípusba sorolja 
(szikes, domb- és hegyvidéki, homoki 
gyepek, valamint rétgazdálkodás és fás 
legelık). A gyephasznosítási horizontális 
program részben a meglévı értékes gye-
pek – mint füves élıhelyek – megırzé-
sét, részben a szántó mővelési ágból ki-
kerülı gyenge minıségő terület vissza-
gyepesítését szolgálja. A gyepgazdálko-
dásra a jövıben a legnagyobb hatást a 
NAKP, illetve folytatása gyakorolhatja a 
támogatási rendszeren keresztül.  

A Szigetközben a mővelési áganként 
való megoszlás nem tér el jelentısen az 
országos és megyei tendenciától, vagyis 
a térségben a szántók magas aránya volt 
és napjainkban is az a meghatározó. 
(Lásd: 1. ábra.) 

1. ábra 
 

A Szigetköz területhasználatában bekövetkezett változások (1895, 1992, 2000) 
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Forrás: Ferenczy et al., 1996 és saját szerkesztés 
 



A szigetközi térségben a szántó terü-
lete – a megyei átlaghoz hasonlóan – az 
átlagos 60%-os arányról 55%-ra csök-
kent a vizsgált idıszakban. A rét mőve-
lési ág arányát vizsgálva elmondható, 
hogy átlagosan 7%-ról 2,6%-ra esett 
vissza, a legelı mővelési ág aránya 12%-
ról 0,9%-ra fogyatkozott. A erdık terüle-
ti aránya 10% körüli értékrıl 19,6%-ra 
növekedett. A térségben a mővelés alól 
kivont területek aránya a több mint 100 
év alatt megduplázódott, azaz 10%-ról 
átlagosan 20%-ra emelkedett. 

A Szigetközben minden olyan terület, 
ahol nem kell számolni az idıszakos 
belvízveszéllyel, szántóföldi mővelés 
alatt áll. A vetésszerkezet egyoldalú – a 
hagyományos gazdasági növényeké a fı-
szerep –, annak ellenére, hogy a termé-
szeti adottságoknak, az öntözési lehetı-
ségeknek köszönhetıen a növények szé-
les köre termeszthetı a térségben. Az 
idıszakosan nedves, fakadóvízzel veszé-
lyeztetett területfoltok vagy gyepek, 
vagy víztőrı-vízkedvelı fafajokkal 
hasznosított erdık. A megye szántóterü-
letének mintegy 20%-a a szigetközi kis-

térségben található, ami jelzi a mezıgaz-
dálkodás térségi fontosságát.  

A Szigetköz tájegységén belüli terü-
lethasználati különbözıségek kimutatá-
sához a Gyıri MTA Regionális Kutató 

Központ (NYUTI, 2003) által 2000-ben 
végzett felméréseket használtam. A 
vizsgálatokban megállapítottam, hogy a 
Szigetköz egyes részeinek – Közép-
Szigetköz, Felsı-Szigetköz, Alsó-
Szigetköz – mezıgazdasági földhaszná-
latában jelentıs különbségek figyelhetık 
meg. Ezt támasztja alá a szántó, rét, lege-
lı és mővelés alól kivont területek négy-
zetes átlageltérésébıl (szórásából) szá-
mított variációs koefficiens (1. táblázat), 
amely az egyes mővelési ágak terület-
egységenkénti változékonyságát mutatja. 
Az értékek jóval 30% feletti értéket kép-
viselnek, vagyis a Szigetköz egységén 
belül a mővelési ágak területi egységen-
ként szélsıségesen ingadoznak, rendkí-
vül változékonyak. 

A gyepterületek százalékos arányát to-
vább vizsgálva kimutatható, hogy azok a 
legnagyobb aránnyal a Közép-szigetközi 
térségben fordulnak elı. (Lásd: 2. ábra.) 

 

1. táblázat 
Variációs koefficiens a Szigetköz különbözı területein 

M. e.: % 

Területi egység Szántó Rét Legelı 
Mővelés alól  
kivont terület 

Közép-Szigetköz 61,22 171,26 61,22 105,70 

Felsı-Szigetköz 160,40 206,09 144,94 166,97 

Alsó-Szigetköz 81,36 92,38 177,10 147,09 
Forrás: a gyıri MTA RKK NYUTI 2003 adataiból saját számítás 



HORVÁTH: Gyephasznosítás Közép-Szigetközben  84 

2. ábra 
 

A Szigetköz egyes területein a rét és legelı megoszlásának százalékos aránya, 2000 
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Forrás: a gyıri MTA RKK NYUTI 2003 adataiból saját szerkesztés 
 

A továbbiakban vizsgáltam a közép-
szigetközi települések fıbb mővelési ágai-
nak területi nagyságát és azok megoszlását 
az összes szigetközi, a megyei és az orszá-
gos mezıgazdasági területhez viszonyítva, 
majd a statisztikai sokaság két vagy több 
részadatának egymás közötti arányát is ki-
fejeztem a koordinációs viszonyszámmal1 
(2. táblázat), ami mutatja, hogy a vizsgált 
térségben 1 ha szántóra mennyi legelı, rét 
és mővelés alól kivont terület jut. 

                                                 
1 

(ha) Szántó

(ha)kivont  alól Müvelés vagy (ha) Legelı vagy (ha)Rét 
(ha) ám viszonyszósKoordináci =
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2. táblázat 
1 ha-ra jutó különbözı mővelési terület aránya 

 

Koordinációs viszonyszám (ha) Területi egységek 
Rét Legelı Mővelés alól kivont 

Ásványráró 0,1499 0,0253 0,1330 
Darnózseli 0,1610 0,0028 0,0610 
Dunaremete 0,0445 0,0165 0,0300 
Hédervár 0,0044 0,0540 0,0840 
Kisbodak 0,1290 0 0,0918 
Lipót 0,0490 0,0128 0,0650 
Püski 0,0155 0,06305 0,0530 
közép-szigetközi átlag 0,0787 0,0248 0,0739 
felsı-szigetközi átlag 0,0160 0,0105 0,0825 
alsó-szigetközi átlag 0,0640 0,0212 0,0458 
Szigetköz 0,0335 0,0116 0,0577 
Gyır-Moson-Sopron megye 0,0696 0,0250 0,1104 

Forrás: saját vizsgálatok 
 

Szemléletesebb, ha az eredményt 100 
ha-ra vonatkoztatjuk, így kimutatható, 
hogy 100 ha szántóra vetített rét nagysá-
ga Ásványráró (átlagosan 15 ha), 
Darnózseli (16 ha) és Kisbodak (13 ha) 
környékén a legnagyobb, mely az egész 
Szigetközhöz (3,35 ha) viszonyítva is 
kedvezınek mondható. 

Legelı tekintetében jóval szerényebb 
értékeket kaptunk, itt Ásványrárót (2,5 
ha), Hédervárt (5,3 ha) és Püskit (6,3 ha) 
emelhetjük ki, a szigetközi átlag legelı-
terület 1,15 ha volt. A mővelés alól ki-
vont területeket vizsgálva az értékek a 3-
13 ha közötti kategóriába sorolhatók be. 
(A szigetközi átlaghoz /5,77 ha/ hasonló-
an alakultak.) 

A gyepterületek földrajzi elhelyezke-
désének, megoszlásának kimutatását kö-
vetıen a SZIE Tájtervezési és Területfej-
lesztési Tanszék által 2000-ben készített, 
a térség egyedi értékeinek hasznosítását 
értékelı térképeit tanulmányoztam át – 
amelyekben a szerzık részletesen kidol-
gozott tervekkel, a Szigetközt övezetekre 
és területhasználati kategóriákra bontá-
sával tárják fel a térség hasznosíthatósá-
gának sokszínőségét –, és többek között 
ennek alapján tettem javaslatot a gyepte-

rületek újszerő hasznosítására (3. ábra). 
A Szigetköz egyedi tájértékeinek megır-
zését szolgáló tervezetet alapul véve ja-
vasolható a vizsgált települések közül 
Ásványráró, Püski, Kisbodak települése-
ken és térségükben az erdı-mezı meg-
oszlás és a rétek fenntartása, Darnózselin 
és Ásványrárón a kisparcellás mővelés 
megırzése, a mezıvédı erdısáv ápolása, 
fasor telepítése, a történelmi lovaglóút 
fenntartása. Az egyedi tájértéket jelentı 
rétek megırzésével és hasznosításával 
megteremthetı a legelıre alapozott állati 
termék elıállítás és ezáltal a térségre jel-
lemzı, egyedi tájjellegő állati termék 
elıállítása, a hozzá kapcsolható lehetı-
séggel (lovas turizmus, mintafarmok, a 
farmok, a tartott állatok látogatása, ezál-
tal szerepet vállalhatnak a diákok kör-
nyezettudatos oktatásában, nyári tábo-
rokkal stb.) a hagyományos értelemben 
vett állati termékek mellett az állati ter-
mék mint szolgáltatás is megjelenhetne a 
térségben. A területre jól megtervezett és 
végrehajtott gyephasználatot követıen 
árbevétel keletkezhet (területalapú támo-
gatás, az elıállított piacképes hús és tej 
növeli a turisztikai értéket stb.). 
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3. ábra 
 

A közép-szigetközi gyepterületek újszerő hasznosításának modellje 
 

 Szigetközi gyepterületek Gyepek jellemzıi 
 Nedves láp és mocsárrétek Üde gyepek 

Hidrológiai gyeptípus � Mezohigrofita Mezofita 
A talaj pórustérfogat évi 
átlagos víztelítettsége (%) 

� 80-100 60-100 

Ökológiai adottságok, 
gyep-fekvés típusok 

�

Kiszáradó kékperjés lápré-
tek, Meszes talajú kékperjés 
láprét, Alföldi mocsárrét, 
Ecsetpázsitos mocsárrét, 

Csenkeszes nedves kaszáló-
rét, Sédbúzás mocsárrét 

Alföldi gyomos üde  
gyepek 

(Fıbb) Gyepalkotók �

Ecsetpázsit 
Réti csenkesz 
Karcsú perje 
Puha rozsnok 
Csomós ebír 

Ecsetpázsit 
Réti csenkesz 
Karcsú perje 
Puha rozsnok 
Csomós ebír 

Várható szárazanyag ter-
més (t/ha) 

� 5 2,0-4,0 

Mővelési-gazdálkodási ál-
lapot 

�
Felhagyott gyep, Degradá-

lódott gyep, Kaszáló 
Felhagyott gyep, Degradá-

lódott gyep, Kaszáló 
Hasznosítási javaslat  �  �  
Hasznosítás szerint � (Legelı), kaszáló Legelı, kaszáló, rét 

Gyeptelepítés technológiá-
ja szerint 

�

İsgyepek 
hasznosítása, 

Új gyepek telepítése, (Vetet-
len) szántók gyepesítése 

İsgyepek hasznosítása, 
Új gyepek telepítése, (Ve-
tetlen) szántók gyepesítése 

Gyeptermesztés módszere 
szerint 

�
Ökológiai alapú organikus 
vagy bio gyepgazdálkodás 

Ökológiai alapú organikus 
vagy bio gyepgazdálkodás 

Ráfordítás szerint � Félintenzív gazdálkodás Félintenzív gazdálkodás 

Hasznosítható állat szerint �
Juh, növendék marha (eset-

leg kecske) 

Tejhasznú és húsmarha, 
juh, ló (esetleg kecske, bi-

valy) 
A gyepterületeken tartott, tenyésztett állatokhoz, az elıállított állati termékekhez 

kapcsolható lehetıségek (szolgáltatások) 

Gazdaság 
Mintafarmok, bemutató gazdaságok 

Gyomos árterek karbantartása, gyomirtása 

Kereskedelem 
Tájjellegő termékek értékesítése  

Térségi termékek bolthálózatának erısítése 

Oktatás 
Környezettudatos oktatásban, nevelésben szerepvállalás, tábo-

rok szervezése a farmok köré 

Turizmus 
Turisztikai célpontként feltüntetni (lovas, kerékpáros, falusi tu-

rizmus) 
Forrás: saját vizsgálatok 
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