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Öt település – Kisbárkány, Lucfalva, Mátraverebély, Nagykeresztúr és Tar – területén vizsgáltunk felhagyott szőlőket. Elsősorban történeti térképek és egyéb
levéltári források adataira támaszkodva kilenc olyan területet jelöltünk ki a települések külterületén, ahol műveltek szőlőt a történelem során, de mára ezek
mindegyikét felhagyták. Négy mintaterületen lehetőségünk volt elemezni a táj
változásait. A vizsgálatok során a vonatkozó szöveges források mellett kataszteri térképek és archív légifotók adatait dolgoztuk fel térinformatikai módszerekkel, így a négy mintaterületen történt változásokról egymással összehasonlítható
és számszerűsíthető adatokat nyertünk. Az eredményeket tematikus térképeken
ábrázoltuk, a változásokat a Kárpát-medence és Nógrád megye szőlőtermesztésének történetével összevetve elemeztük. A területeken megkezdtük a botanikai
értékek és az azokat veszélyeztető tényezők feltárását is. A 2013-as vegetációs
időszakban 14 védett növényfajt (Adonis vernalis, Linum tenuifolium, Erysimum
odoratum, Hesperis sylvestris, Asyneuma canescens, Aster amellus, Stipa pennata, S. pulcherrima, Epipactis microphylla, E. latina, Cephalanthera damasonium, C. rubra, Orchis purpurea, O. militaris) azonosítottunk a mintaterületeken.

1. Bevezetés
A Kelet-Cserhát évszázadok óta lakott területén az ember jelentős hatást gyakorolt természetes környezetére,
átformálta a tájat. Különösen szembetűnő ez a vegetáció
vizsgálatakor, hiszen ezen a klímazonálisan a cseres-tölgyesek övébe eső vidéken, számos olyan füves élőhelyet
találunk, amely természetes úton nem jöhetett volna létre (Király, Molnár, Bölöni, Csiky, & Vojtkó, 2008). Az
elmúlt években a Cserhát területén folytatott kutatások
rávilágítottak, hogy ezek a – sok esetben botanikai értékekben igen gazdag – másodlagos élőhelyek gyakran
felhagyott szőlők és gyümölcsösök helyén alakultak ki
(Harmos & Sramkó, 2000; Harmos, 2009; Mravcsik,
Harmos, & Malatinszky, 2009; Malatinszky & Mravcsik,
2013). Természetvédelmi jelentőségük indokolttá teszi
az ilyen, potenciálisan értékes területek felkutatását és
célzott vizsgálatát, jelenlegi állapotának felmérését és
tájtörténetének feltárását. Ennek megfelelően öt, ez idáig
ebből a szempontból nem vizsgált település: Kisbárkány,
Lucfalva, Mátraverebély, Nagykeresztúr és Tar északi része – vagyis a Cserháthoz tartozó, a Zagyva folyó jobb
partján fekvő településrész – külterületén kerestünk fel-

hagyott szőlőket. A tájtörténeti kutatás mellett a botanikai értékek feltárását is megkezdtük.

2. A vizsgálati terület leírása, kutatási előzmények
A vizsgált területek a Cserhát keleti részén fekszenek
(Horváth, 1997). Dövényi (2010) tájbeosztása szerint
zömében a Cserhát-vidék középtájban, a Keleti-Cserhát
kistájcsoportba, a Központi-Cserhát kistájhoz tartoznak.
Egyes mintaterületek átnyúlnak ugyan az Észak-magyarországi-medencékhez sorolt Zagyva-völgy kistájba, de
természetföldrajzi adottságaik még a Központi-Cserhát
alacsony középhegységi jellegét tükrözik. Az egész területre általánosan elmondható, hogy morfológiáját völgymedencék és jellegzetes áttöréses völgyekkel tagolt, egymástól elkülönülő kiemelkedések jellemzik. A gazdag
formakincset változatos földtani felépítés határozza meg:
a táj karakterét adó andezit és andezittufa mellett döntően
üledékes kőzetek, leggyakrabban Garábi Slír Formáció
jelenik meg a felszínen. Érdekes színező elemei a tájnak
a keletkezésüket tekintve posztvulkáni tektonikus mozgásokhoz kötődő, a Lajta Mészkő Formációból felépülő
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sasbércek (Láng, 1967; Dövényi, 2010; „Magyarország
1 : 100 000-es méretarányú földtani térképe” n.d.). A
változatos földtani és geomorfológiai viszonyok jó alapot teremtettek a szőlőkultúra kialakulásának, bár a Kelet-Cserhát éghajlati szempontból legnagyobbrészt erdőgazdálkodásra alkalmas, a szőlőültetvények jellemzően
délies expozíciójú, ezért melegebb, szárazabb lejtőkön
találhatók. A kistáj jellemző talajtípusa az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, az egyéb talajtípusok közül azonban érdemes kiemelni a délies kitettségű hegyoldalakon,
üledékes kőzeten képződött barnaföldet, amely szintén
igen gyakori, illetve az erodáltabb lejtőkön található, a
szőlőkben különösen jellemző földeskopárt és rendzinát
(Láng, 1967; Lévay, 1968; Bott, 1971; Dövényi, 2010).
Növényföldrajzi szempontból a Keleti-Cserhát a Nógrádi flórajárás (Neogradense) része, mely a Pannóniai
flóratartományon (Pannonicum) belül, az Északi-középhegység flóravidékhez (Matricum) tartozik. A cserestölgyesek (Quercetum petraeae-cerris) övébe esik, ez
a táj legelterjedtebb erdőtípusa. Tipikusan üde lomberdőkhöz köthető fajok csak szórványosan jelennek meg,
valódi montán fajokban pedig igen szegény a terület. Az
intenzív tájhasználat és a dombsági táj természeti adottságai egyébként sem teszik lehetővé a kárpáti elemekben
gazdag növényvilág megjelenését, így a szubmediterránkontinentális flórahatás dominál. A téma szempontjából
a délies kitettségű lejtők természetes növényzete különösen fontos: az ilyen területeken változatos állományú
melegkedvelő tölgyesek jellemzők, ezekben a molyhos
tölgy (Quercus pubescens) és virágos kőris (Fraxinus
ornus) mellett húsos som (Cornus mas) uralta buja cserjeszint, míg a ritkásan cserjés, nyíltabb állományokban
fajgazdag gyepszint található (Harmos, 2005).
A Keleti-Cserhát flóráját az elmúlt években többen
kutatták (Bánkuti, 2000; Kun, Ittzés, Facsar, & Höhn,
2000; Harmos, Sramkó, & Stadler, 2001; Vojtkó, 2003;
Harmos, 2005; Sramkó & Magos, 2007; Sulyok, 2012).
Kifejezetten cserháti felhagyott szőlők növényzetét vizsgálta Harmos & Sramkó (2000), Mravcsik et al. (2009)
továbbá Malatinszky és Mravcsik (2013). Hasonló gazdálkodás-történetű táj felhagyott parcelláiról közöl adatokat Malatinszky (2008), Malatinszky, Siller és Penksza
(2008), valamint Nagy, Malatinszky, Pándi, Kristóf és
Penksza (2007).
A vizsgálati területek kiválasztásakor arra törekedtünk,
hogy olyan településeket keressünk, amelyek külterületén ilyen jellegű tájtörténeti kutatásokat még nem végeztek. Botanikai vizsgálatok is korábban csupán az egyik
mintaterületen, a Meszes-tetőn és tágabb környezetében
folytak (Penksza & Tóth, 1992; Palaticzky, 2003; Sulyok
2011).
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3. Célkitűzés
A vizsgálatok során abból a hipotézisből indultunk ki,
hogy a felhagyott szőlőterületeken nagy valószínűséggel
természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek alakultak ki, melyek vélhetően védett növényfajoknak adnak
otthont. Ennek bizonyításához elsődleges célunk volt,
hogy a vizsgált települések külterületén felkutassuk és
pontosan lehatároljuk azokat a területeket, ahol a történelem során szőlőművelés folyt, majd az itt végbemenő
változásokat minél pontosabban megismerjük. Munkánk
során „szőlőhegyeket” – vagy „szőlőskerteket” – vizsgáltunk, melyek nem csupán szőlőültetvények, hanem
ezen kívül fáskertek, gyümölcsösök, kaszálók és legelők
kisebb parcellái is megtalálhatók voltak rajtuk (Feyér,
1981), így az egyes parcellák művelésében mutatkozó
eltérések meghatározhatták a szőlőhegy teljes felhagyása
utáni képét is.
A tájtörténeti vizsgálatokkal párhuzamosan négy kiválasztott mintaterület jelenlegi állapotát is felmértük és a
kapott eredményeket történeti változások tükrében igyekeztünk elemezni.

4. Módszerek
A vizsgálat során az elsődleges és legfontosabb feladat
az egykor szőlőművelés alatt álló területek felkutatása,
illetve a mintaterületek kijelölése volt.
Az összesen 7076,5 hektáros területen (Kisbárkány,
Lucfalva, Mátraverebély, Nagykeresztúr és Tar települések külterületén) törekedtünk az összes jelentősebb kiterjedésű felhagyott szőlő felkutatására (Földhivatali Információs Rendszer [TakarNet], n.d.). Ehhez elsősorban
a különböző időben és céllal készült térképi állományok
adatait használtuk fel. A területhasználatról áttekintő adatokat szolgáltattak a topográfiai térképek, mivel mind a
katonai, mind a polgári célú térképezésben kellő figyelmet fordítottak a nagyobb kiterjedésű szőlőterületek ábrázolására. Bár az egyes területhasználatok lehatárolása
sok esetben pontatlan, a topográfiai térképek megfelelő
kiindulási alapot nyújtottak munkánkhoz. A Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtárában tájékozódtunk az I. katonai felmérés (1782–1785)
1 : 28 800, a II. katonai felmérés (1819–1869) 1 : 28 800,
és a III. katonai felmérés (1869–1887) 1 : 25 000 méretarányú szelvényeiről. A Magyar Néphadsereg Vezérkara
által közreadott „Új felmérés” (1953–1959) 1 : 25 000
méretarányú szelvényeit szintén áttanulmányoztuk. A polgári topográfiai térképek közül elsősorban az 1 : 10 000
méretarányú állami topográfiai térképek nyújtottak segítséget, de a vizsgálati terület környékéről különböző időpontokban megjelent turistatérképek is hasznos információkkal szolgáltak.
Mivel a hagyományos szőlőtermelés kis parcellás
rendszerű, változatos területhasználatú gazdálkodási
egység, ezért nagyobb méretarányú térképekből gyűjtöt-
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tünk adatokat. Az Arcanum adatbázisban („Georeferált
vármegyei kataszteri térképek: Nógrád”, n.d.) található
archív, 1856–1890 között készült, 1 : 2 880 méretarányú
kataszteri térképek alapján igen pontosan megrajzolható
a 19. század végi területhasználat, így az egyes vizsgálati területek lehatárolásakor, ahol csak lehetett ezeket
az adatokat vettük alapul. Emellett az 1850-es években
készült, német nyelvű kataszteri térképek információi és
a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárában található elhelyezkedési vázlatok, átnézeti vázlatok
1 : 10 000-es méretarányú térképei, a birtokvázlatok,
birtokívek és változási jegyzékek adataival kiegészítve segítették munkánkat. A 20. század második feléből
fennmaradt kataszteri térképi állományok igen hiányosak, azonban felhasználhatóak voltak az archív katonai
légifotók, amelyeket a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtárában bocsátottak a
rendelkezésünkre (2. táblázat). Ezek 1952–1987 között,
Gauss-Krüger rendszerű, szelvényenként változó időpontban készült, fekete-fehér fotósorozatok. A repülések
rendszerint június-júliusban történtek, így a láthatóan
különböző felszínborítások viszonylag jól és területileg
pontosan elkülöníthetők a segítségükkel.
Az összegyűlt térképi adatok és légifotók feldolgozása
térinformatikai módszerekkel ESRI ArcMap szoftverrel
történt. A releváns információkat tartalmazó állományok
georeferálását követően felszínborítási kategóriákat különítettünk el az egyes mintaterületeken belül, ezek vektorizálása után összevethető és számszerűsíthető adatokat nyerhettünk. A cél egy, az adatforrástól függetlenül
is értelmezhető, egységes kategóriarendszer kialakítása,
illetve az egyes mintaterületeken belüli változások szemléltetése volt.
Az ismertetett módszer segítségével így – a hozzáférhető adatok függvényében – mintaterületenként négy
időszakból készültek tematikus térképek: az első az
1865–1870 közötti időszakból, a második 1952-ből és
1956-ból, a harmadik 1975–1987-ig terjedő időszakból, a negyedik a jelenlegi állapotot tükrözi. Ez utóbbit
légifotók és a Google Earth felvételeiből, illetve terepi
tapasztalatokból állítottuk össze. A mintaterületek lehatárolásakor a történeti térképek szolgáltatták a kiindulási
alapot, de emellett az aktuális állapotot is figyelembe kellett venni, mivel csak ott folytattunk terepi vizsgálatokat,
ahol az egykori szőlőművelésnek még feltételezhetően
hatása van a vegetációra. A vizsgált területek lehatárolása az adatokhoz való hozzáférés függvényében több szakaszban történt. A munkát 2013 tavaszán kezdtük meg,
így csak azokon a területeken volt lehetőségünk terepi
vizsgálatokat végezni, ahol már a vegetációs időszak
kezdetén sikeresen megtörtént a mintaterület kijelölése.
Ezeken a területeken GIS adatgyűjtő segítségével felvételeztük a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett
növénytaxonokat, illetve megkezdtük a természeti értékekre potenciális veszélyt jelentő tényezők feltárását, az

inváziós növényfajok feltérképezését. A vizsgált taxonok
megnevezésénél a Király (2009) által szerkesztett Új magyar füvészkönyv volt az irányadó, illetve a kosborfélék
nevezéktanában Molnár (2011) Magyarország orchideáinak atlasza című könyvére támaszkodtunk, az utóbbi műben még nem szereplő fajok esetében pedig a 13/2001.
(V. 9.) KöM rendelet 1. mellékletében szereplő megnevezéseket használtuk.
Az egyes mintaterületek és azok tágabb környezetének
megismerésében is rendelkezésünkre állt számos szöveges forrás. Településsoros történeti statisztikai adatokból,
ültetvény-összeírásokból, Fényes (1851) és Keleti (1875)
munkáiból a vizsgált települések szőlő- és gyümölcstermesztésére, valamint bortermelésére vonatkozó változások fő tendenciái mutatkoztak meg. Nógrád megye szőlőés bortermeléséről nyújtottak szemléletes és korhű képet
Benkó, Beszkid, A., Beszkid, J. és Vincze (2012), illetve Borovszky (1911), Fényes (1851), Mocsáry (1826),
Shvoy (1875), Vályi (1799) munkái. A tájtörténeti vizsgálat eredményeinek értelmezéséhez a Kárpát-medence
szőlőművelésének történetéről megjelent közlemények
áttanulmányozása is számos hasznos információval szolgált (Feyér, 1981; Gyulai, 1999; Kozma, 1991, 1995;
Mosoni, 2000), főként a termelési struktúra változás és a
felhagyáshoz vezető okok szempontjából.

5. Eredmények
A Keleti-Cserhát eredeti vegetációjára szinte mindenhol
az erdőségek voltak jellemzőek, de az ember tájalakító
tevékenysége következtében már a 13. századtól kezdve nagy területeken történtek erdőirtások, melyek teret
adtak a hagyományos szőlő- és gyümölcstermesztésnek
(Feyér, 1981). Jelentős pusztítást okoztak azonban a
vármegye területén a törökökkel vívott harcok, melynek következtében a 16–17. században számos település
elnéptelenedett, a gondos művelést igénylő szőlőskerteket pedig felhagyták és azok nyomtalanul beerdősültek (Mocsáry, 1826). Később Borovszky (1911, p. 203)
Nógrád megyéről és – többek között – a Cserhátról így
nyilatkozik: „E hegyekben és dombokban bővelkedő vármegyében szőlőmívelésre sok alkalmas terület állott rendelkezésre és ennek megfelelően sok hely is volt beültetve
szőlővel (...) Kiválóan jó bortermő körzetek, a melyek
nevet adtak e vármegye borainak”. A szerző múlt idejű fogalmazásmódja már a szőlőgyökértetű – vagy más
néven filoxéra (Daktulosphaira vitifoliae) – igen nagy
kártételére utal. A szőlőrekonstrukcióknak köszönhetően a 20. század közepén jelentős területeket telepítettek
vissza, azonban a termelési szerkezet változása, a nagyüzemi rendszer bevezetése sok helyen nehezen volt megvalósítható, ez gazdaságtalanná tette a Nógrád megyében
jellemzően kis területű szőlőhegyek elaprózott parcelláin
folytatott művelést. Az ilyen földterületeket gyakran háztáji használatba adták, de jellemzően már nem telepítet25

TFK
1. táblázat: Nógrád megye szőlőtermő területeinek változása 1873-tól 2012-ig (”Nógrád megye statisztikai évkönyvei” és a KSH
”A szőlő termelése (2000–2012)” c. adatsora alapján)
év

1873

1895

1915

1935

1965

1975

1990

2000

2010

2012

szőlőterület (ha)

6 928

2 526

1 399

1 561

2 457

2 359

1 078

1 206

381

256

Összességében elmondható,
hogy az egyes mintaterületeken
történt változások összhangban vannak a Nógrád megye
szőlőtermesztésében megtárgyalt tendenciákkal. A szőlők
felhagyásáért a filoxéra csak
részben okolható. A gyökértetű
nagy valószínűséggel minden
olyan mintaterület művelését
érzékenyen érintette, amelyen
a 19. században már folyt szőlőtermesztés, ugyanakkor teljes
felhagyás ennek következtében
csupán az erősen meszes talajú – és ezáltal valószínűsíthetően a filoxéra járvány utáni
rekonstrukció során rezisztens
szőlőalanyokkal nehezen betelepíthető, további művelést
csak a költség- és munkaigényes szénkénegzéssel fenntartható – Mv. 3. mintaterületen
történt. Utóbbi kivételével a
mintaterületeken a rekonstrukciós munkáknak köszönhetően,
a filoxéra pusztítását követően átmenetileg összességében
1. ábra: Felhagyott szőlők elhelyezkedése a vizsgált településeken (OTAB, MKH adatbázivagy nőtt, vagy nem változott
sok és saját adatok alapján szerk. Dedák D.).
jelentősen a szőlők területi aráték újra, így a filoxéra járvány mellett számos gazdasági
nya, 1960 és 1980 között a legtöbb parcellán itt is megés társadalmi tényező is hozzájárult az igen nagymértékű
szűnt a művelés. A szőlőket fokozatosan, parcellánként
parlagosodáshoz. Napjainkban Nógrád megye területén
hagyták fel, így az egyes mintaterületeken belül is igen
már alig találhatók szőlőültetvények, mivel a század máeltérő korú parlagokat találunk, amelyek megoszlása és
sodik felétől fokozatosan visszaszorult a szőlőművelés és
aránya nagyban befolyásolta a felhagyást követő spontán
egyre nagyobb területeket hódított vissza a természet (1.
szukcessziós folyamatokat. A területek regenerációját a
táblázat). Mára az egykori ültetvények helyén természetkörnyezetükben rendelkezésre álló propagulum források
védelmi értékekben gazdag füves élőhelyek keletkeztek.
jelenléte határozta meg, de számottevő hatást gyakorolt a
növényzetre az emberi tevékenység is.
A kutatás során elsősorban a térképi adatok elérhetősé6. A mintaterületeken tapasztalt folyamatok
gének
függvényében, illetve a vegetációs időszak korlátai
bemutatása
miatt négy olyan mintaterületet jelöltünk ki, ahol a tájtörA vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy az öt telepüténeti vizsgálatokon kívül terepi felméréseket is tudtunk
lés mindegyikén műveltek szőlőt a történelem folyamán.
végezni. A négy mintaterület vizsgálatának eredményeit
Kisbárkány és Nagykeresztúr területén egy-egy, Lucfalaz alábbiakban egyedileg ismertetjük.
va és Tar területén kettő, Mátraverebély területén három,
azaz összesen kilenc szőlőhegyet sikerült lehatárolni (1.
ábra; 2. táblázat).
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2. táblázat: A vizsgált településeken található felhagyott szőlőhegyek legfontosabb adatai
*A megadott évszám a térkép elkészítésének kelte, a szőlőművelést ennél valószínűleg jóval később kezdték meg, mivel a kataszteri térkép hosszú ideig használatban volt, azon láthatóan utólag tüntették fel a szőlőparcellákat.
település
Kisbárkány
Lucfalva

Mátraverebély
Nagykeresztúr
Tar

szőlőhegy
megnevezése

területazonosító

szőlőművelés megkezdésének első térképi
adata (év)

teljes felhagyásra
utaló első térképi
adat (év)

Öregszőlő és Dlehanka dűlő

Kb. 1.

1782

1987

29,61

Öreg-hegy

Lf. 1.

1956

1987

22,8

felhagyott szőlőhegy
területe (ha)

Szőlő-hegy

Lf. 2.

1854

2000

17,73

Gorzsas-dűlő

Mv. 1.

1855

1987

15,72

Szőlő-tető

Mv. 2.

1855

1990

45,86

Meszes-tető

Mv. 3.

1855

1896–1914

Krakkó-erdő

Nk. 1.

1956

1990

5,77

Emerenciás

T. 1.

1886*

1987

27,57

Zagyván-túli földek

T. 2.

1886*

1987

37,57
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2. ábra: A kisbárkányi Kb. 1. mintaterület felszínborítása 1868-ban, 1956-ban, 1987-ben és 2013-ban. Pirossal a terepi tapasztalatok alapján lehatárolt mintaterület határa (szerk. Dedák D.).

6.1. Kisbárkány, Kb. 1. mintaterület (Öreg szőlő és Dlehanka dűlő)
A terület slír alapkőzeten, néhol áthalmozott eluviálisdeluviális üledékeken keletkezett, deráziós völgyekkel
felszabdalt, medencedombsági jellegű, főként déli-délnyugati kitettségű, közepes meredekségű lejtőn terül el.
A környéken barna erdőtalajok a jellemzőek, a talajerózi-

óval erősen érintett részeken pedig földes kopárok találhatók (Dövényi, 2010; Láng, 1967). Az I. és a II. katonai
felmérés is jelöl szőlőt a területen: az 1780-as években
már folyt szőlőművelés a mintaterület keleti részén, a
Dlehanka dűlőben. A rendelkezésre álló térképi adatok
(1855-ös kataszteri térkép) alapján a művelt szőlőterület
legnagyobb kiterjedését az 1850-es évekre érte el, ekkor
27
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3. ábra: A lucfalvai Lf. 2. mintaterület felszínborítása 1867-ben, 1956-ban, 1975-ben és 2013-ban. Pirossal a terepi tapasztalatok
alapján lehatárolt mintaterület határa (szerk. Dedák D.).

az északkeleti rész átnyúlt a településhatáron Nagybárkányba. Az 1868-as kataszteri térkép igen pontosan tájékoztat arról, hogyan is nézett ki a kisbárkányi szőlőhegy:
a térképről leolvasható, hogy bár a szőlőművelés teszi
ki a területhasználat kb. 80%-át, emellett legelőként és
rétként jelzett területek is találhatók itt, amelyek azonban funkciójukat és a tájban betöltött szerepüket tekintve
egyaránt szervesen hozzátartoznak a szőlőhegyekhez. A
20. században fokozatosan hagytak fel a szőlőműveléssel, az így keletkezett füves területeket legeltetéssel hasznosították. Az 1956-os légifotón már csak a terület keleti felén látszanak szőlő, vagy más kisparcellás művelés
nyomai, a terület kb. 40%-át egyéb módon használták.
Az 1987-es fényképeken már nyomát sem látni annak,
hogy valamikor művelés folyt a szőlőhegyen, a terület
északkeleti sarka pedig „beleolvad” a szomszédos szántóba, így már lehatárolhatatlan a légifelvétel alapján. Ekkor a mintaterület 1/5-ét fás és cserjés növényzet borítja
(2. ábra). Az 1990-es 1 : 10 000 méretarányú topográfi28

ai térkép sem jelöl már szőlőt a mintaterületen, azonban
azon kívül – a terület alatt közvetlenül, a település belterületéhez közelebb eső lankákon – még található néhány
parcella, melyeken művelés a mai napig folyik, méretük
azonban elhanyagolható.
A terület jelenleg – ahol nem legeltetik – erősen cserjés, kisebb erdőfoltokkal és elenyésző részben művelés
nélküli gyepekkel. A mintaterületet északon idős vadkörtefák szegélyezik, délen pedig terebélyes tölgyfák őrzik az egykori fás legelők és parcellaszegélyek emlékét
– ezek helye a légifotók változásainak nyomon követésével is jól beazonosítható –, emellett elszórtan gyümölcsfák – alma, birsalma – találhatók a területen. Jelenleg a
nyugati rész erősen cserjésedik, gyepfoltokat már csak
szórványosan, az erodált részeken találunk. A nyíltabb
felületek degradációját elősegítik a terepmotorosok és
a nagyvadállomány. A terület keleti fele nem tekinthető
felhagyottnak, ezt a részt juhokkal legeltetik, azonban ez
a fás legelő rendkívül degradált az igen erős túlhasználat
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miatt. Az inváziós fajok tekintetében az egész területet az
akácosodás (Robinia pseudoacacia) veszélyezteti, ezen
kívül előfordul néhány tő kanadai betyárkóró (Conyza
canadensis), de jelenléte elhanyagolható. Védett növénytaxonokat nem találtunk a mintaterületen, bár feltételezhető, hogy a terület adottságai – megfelelő kezelés mellett – lehetővé tennék egy természetvédelmi szempontból
értékes élőhely kialakulását, mivel a terület környékén
viszonylag magasabb természetességi állapotú élőhelyek
vannak. Déli irányban kb. 600 m távolságban húzódik a
Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet határa, északi irányban
kb. 500 m-re pedig egy másik, nagyon hasonló adottságú, de védett fajokban aránylag gazdag másodlagos
gyepet találtunk a terepi bejárások során, ahol néhány tő
tavaszi héricset (Adonis vernalis) és – a Cserhátból még
nem publikált – szártalan bábakalácsot (Carlina acaulis), valamint szép számban bíboros kosborokat (Orchis
purpurea) találtunk. Ez azt jelenti, hogy az értékes fajok
propaguluma viszonylag közel fellelhető, a termőhelyi
adottságok is jók, a két terület elsősorban a kezelésben
tér el.

6.2. Lucfalva, Lf. 2. mintaterület (Szőlő-hegy)
A terület slír alapkőzeten, Ramann-féle barna erdőtalajon, déli kitettségű lejtőn található (Lévay, 1968). Már
a II. katonai felmérés és az 1854-es kataszteri térkép is
jelöli a szőlőskertet, és annak kiterjedése az idők során
nem is változott lényegesen. Az 1867-es kataszteri térkép tanúsága szerint a szőlőskerten belül változatos művelés folyt: nagy kiterjedésű fás-gyümölcsös területeket,
kisebb részben legelőt, és kevés parlagot is jelöl a térkép.
A légifelvételekről pontosan nem állapítható meg, hogy
milyen növényt termesztettek a területen, de az egyértelmű, hogy 1956-ban szinte az egész 18 ha-on kisparcellás
művelés folyt, jórészt valószínűleg szőlőtermesztés. Néhány szomszédos parcellát szintén művelésbe vontak. Az
1975-ös fényképen már láthatók kisebb felhagyott részek
és a beerdősülés is megkezdődik, a művelt terület lecsökken, de a szőlő aránya még ekkor is igen nagy. Az 1990es topográfiai térkép is jelentős szőlőterületeket jelöl, a
helyiek elmondása alapján azonban a művelés felhagyása
már az 1980-as években nagy méreteket öltött. Jelenleg
még néhol megtalálni a szőlőkarókat és nagyrészt elpusztult tőkéket, ezért néhány parcella az ingatlan-nyilvántartásban még szőlő művelési ágban van nyilvántartva,
azonban a tényleges hasznosítás mára teljesen megszűnt
(3. ábra).
A karókon és fák törzsén jelenleg is látható kormos
elszíneződés két-három éve történt felégetésre utal, más
kezelés látszólag nem folyik a területen. Egy-két diófát
és néhol, a kökénybokrokra kapaszkodva, szépen termő
szőlőket találtunk. Ezen kívül viszont jelentős az inváziós és a bolygatást jelző fajok aránya: a siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) nagy területeken, a földi
bodza (Sambucus ebulus) leginkább a szegélyeken teszi

jellegtelenné a területet. A környező akácerdő (Robinia
pseudoacacia) és a területre telepített kisebb akácos foltok erősen terjednek. Komoly problémát jelent a kanadai
aranyvessző (Solidago canadensis), amely néhol egyöntetű foltokban jelenik meg. A selyemkóró (Asclepias
syriaca) is erősen terjed. További özönfajok – a kanadai
betyárkóró (Conyza canadensis) és az egynyári seprence (Erigeron annuus) – szórványosan fordulnak elő. A
terület belsejében, tápanyagban szegény, erodáltabb talajfoltokon, de kevésbé bolygatott környezetben pusztai
árvalányhajat (Stipa pennata) és néhány tő árlevelű lent
(Linum tenuifolium) találtunk. A természetes élőhelyfoltok erősen visszaszorulóban vannak.

6.3. Mátraverebély, Mv. 2. mintaterület (kányási Szőlő-tető)
Slír alapkőzeten, karbonátos földes kopáron, délnyugati
kitettségű, meredek hegyoldalon található terület (Bott,
1971). A II. katonai felmérés már egyértelműen jelöli a
határait. 1855-ben a szőlőskertnek kb. 35 ha a kiterjedése. A filoxéra elpusztította a település szőlőinek nagy
részét, de a „kányási szőlőt” a levéltári változási jegyzékek alapján fokozatosan újratelepítették. Az 1956-os
légifotón változatlan területen látható kisparcellás művelés, ezek a termelőszövetkezeti kimutatások szerint ekkor
már jellemzően háztáji gyümölcsösök. A későbbi felvételek területi elemzésre alkalmatlanok, de az jól látszik
rajtuk, hogy egyre csökkenő területen művelték a hegyoldalt, legtovább az északi részen gazdálkodtak. Nagyjából az 1980-as években hagyták föl az utolsó parcellákat,
de már az 1971-es üzemi talajtérképeken „erdősítésre
szánt”-ként van feltüntetve a mintaterület. Az 1990-es
topográfiai térképen nyoma sincs szőlőnek, a statisztikai
adatok szerint pedig 1965-re teljesen megszűnt a szőlőművelés.
A terepi bejárás során néhol még találtunk szőlőhajtásokat, néhány dió- és szilvafát. A terület jelenlegi állapotából is jól látszik, hogy a művelés fokozatosan szűnt
meg. A foltokban ültetett, illetve megtelepdett akác
(Robinia pseudoacacia) erősen terjed, áthatolhatatlan
akadályokat képezve a terület egyes részei között, a terület napjainkban tapasztalható jelentős erdősültsége
elsősorban ennek köszönhető (4. ábra). Még csak kis
területet borít a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), azonban a jelenlegi állománykép alapján valószínűleg gyorsan el fog terjedni. Ezeken kívül kanadai
aranyvessző (Solidago canadensis) és ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) él itt, de ezek aránya
nem számottevő. Probléma továbbá, hogy igen jelentős
a területen élő nagyvadak egyedszáma. Ennek ellenére
több védett növényfajt is találtunk a szőlőhegyen. A bíboros kosbor (Orchis purpurea) erős állománya mellett
szórványosan tavaszi hérics (Adonis vernalis) és magyar repcsény (Erysimum odoratum) illteve három tő
csillagőszirózsa (Aster amellus); az erdőszéleken, félár29
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nyékos részeken néhány tő erdei estike (Hesperis sylvestris) fordul elő.

4. ábra: A mátraverebélyi Mv. 2. mintaterület felszínborítása
1956-ban és 2013-ban. Pirossal a terepi tapasztalatok alapján
lehatárolt mintaterület határa (szerk. Dedák D.).

6.4. Mátraverebély, Mv. 3. mintaterület (szentkúti Meszes-tető)
Mészkövön képződött barnaföld és rendzina talajokon
található, plató helyzetű, enyhe lejtésű, leginkább nyugati kitettségű terület (Palaticzky, 2003). Mivel a szentkúti vallási kegyhely közel esik, a környék történetéről
és földtanáról viszonylag sok adat áll rendelkezésre,
maga a terület azonban a Meszes-tető nevű hegy csúcsán
helyezkedik el, így a környék tájtörténetét érintő kutatásokból ismereteink szerint kimaradt. Zeller Sebestyén
1763–1777 között keletkezett rézmetszetén jól látható a
hegy, ahol ekkor még nagy valószínűséggel nem folyik
szőlőművelés. Bár a művész célja nem a pontos növényzetábrázolás volt, a metszet alapján következtetni lehet
arra, hogy a természetes vegetáció ritkás, felnyíló erdő,
bokorerdő lehetett. Az I. katonai felmérés nem ábrázol
szőlőt a területen, az 1855-ös kataszteri térkép és a II.
katonai felmérés viszont már nagy kiterjedésben jelöli.
Későbbi kataszteri térkép nem áll rendelkezésre ugyan,
de értékes adat, hogy az 1855-ös térképen a „wgt” (weingarten, vagyis szőlőskert) művelési ág jelzést jól láthatóan áthúzták és – már magyar nyelven – átminősítették
„legelőre”. Ez alapján – ugyan nem lehet tudni, meddig
volt használatban a térkép, de –, feltehetően a 19. század
utolsó harmadában megszűnt a művelés, nagy valószínűséggel a filoxéravész hatására. A III. katonai felmérés is leginkább legelőként ábrázolja a szőlőhegyet. Bár
ezek alapján a területen legfeljebb egy évszázadig folyt a
szőlőtermelés, mégis a terület formakincsére és növényvilágára igen látványos hatást gyakorolt. Egyes helyeken ma is látszanak az obalák, a kapás művelésre utaló,
parcellákat szegélyező kősáncok maradványai, amelyek
menedéket nyújthattak az intenzívebb területhasználat
alatt is a természetes növényvilág számára (Baráth 1963,
Nyizsalovszki & Virók, 2000). Az 1956-os légifotón még

3. táblázat: A különböző felszínborítási kategóriák változása az egyes mintaterületeken a tematikus térképek adatai alapján,
százalékos arányban megadva.

Mintaterület

Kb. 1.

Lf. 2.

Mv. 2.
Mv. 3.

30

év
1868
1956
1987
2013
1868
1956
1975
2013
1956
2013
1956
1987
2013

fás/cserjés
14,07
11,03
20,37
64,30
25,58
5,63
8,40
27,87
9,46
58,47
5,14
40,54
78,09

Felszínborítási kategóriák %-os megoszlása
gyep (legelő, rét, parlag) művelt (szőlő)
5,26
79,60
29,39
59,58
79,63
0,00
34,74
0,00
24,57
47,88
0,00
94,37
5,33
86,27
72,13
0,00
0,80
89,74
41,53
0,00
94,86
0,00
59,46
0,00
21,91
0,00

egyéb
1,07
0,00
0,00
0,95
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

össz.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Terület össz. (ha)
32,69
35,68
30,63
29,61
17,73
19,97
19,80
17,73
42,42
45,86
28,00
28,00
28,00
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5. ábra: A mátraverebélyi Mv. 3. mintaterület felszínborítása 1956-ban, 1987-ben és 2013-ban. Pirossal a terepi tapasztalatok
alapján lehatárolt mintaterület határa (szerk. Dedák D.).

szinte egyöntetű gyep látható, csak a mintaterületet egykor átszelő utat szegélyező erdősáv és néhány facsoport
töri meg a füves állomány képi egyhangúságát. Jelentős
spontán visszaerdősülés tehát nem történt a felhagyás
után, ezért az 1980-as évek elején feketefenyővel (Pinus nigra) telepítették be a „kopár” terület egy részét.
Az 1987-es légifotón már jól láthatóak a fenyők, emellett
molyhos (Quercus pubescens) és csertölgy (Q. cerris)
uralta erdők fordulnak elő, de magán a mintaterületen
nagyrészt ezek is telepítettek (5. ábra).
A terület a Natura 2000 hálózat része: a Szentkúti Meszes-tető – a névadó hegyen kívül – magába foglalja
Mátraverebély külterületének északnyugati részét is. A
hegytetőn található, meszes alapkőzeten kialakult, féltermészetes száraz gyep (Festuco-Brometalia) is hozzájárult a különleges természetmegőrzési terület kijelöléséhez, így bizonyítva indirekt módon azt is, hogy a
felhagyott szőlők helyén természetvédelmi szempontból
értékes élőhelyek alakulhatnak ki (Szentkúti Meszes-tető
[HUBN20055]).
A mintaterületen, a tájidegen feketefenyőn kívül, egyéb
inváziós fajt nem találtunk. A Meszes-tető növényvilágával foglalkozó korábbi tanulmányok, illetve a Natura
2000 terület adatlapja problémaként az akácosodást említik, ez azonban tapasztalataink alapján még nem érte el
magát a mintaterületet. A vadállomány kártétele viszont
itt is nagymértékű. Terepi munkánk során számos védett taxont feljegyeztünk, mindez megerősíti a területről
korábban közölt eredményeket (Penksza & Tóth, 1992;
Sulyok, 2011, 2012). A tavaszi hérics (Adonis vernalis)
állománya a nyíltabb gyepekben igen jelentős, ezres
nagyságrendű tőszámmal, több helyen foltszerűen jelenik meg. Az árlevelű len (Linum tenuifolium) és magyar
repcsény (Erysimum odoratum) is nagy egyedszámban
fordul elő, illetve kb. 150 tő harangcsillagot (Asyneuma
canescens) számoltunk össze. A csinos árvalányhaj (Stipa
pulcherrima) foltokban monodomináns állományokat

képez. Az orchideák nagy faj- és egyedszámban vannak
jelen: kislevelű (Epipactis microphylla) és lazioi nőszőfüvet (E. latina), fehér (Cephalanthera damasonium) és
piros madársisakot (C. rubra), valamint bíboros (Orchis
purpurea) és vitéz kosbort (O. militaris) jegyeztünk fel.
Ebből a C. rubra és az E. microphylla több száz egyedes,
a C. damasonium ezres nagyságrendű állománya található a területen. Az értékes flóra kialakulásában minden
bizonnyal nagy szerepet játszott az erősen meszes alapkőzet, fennmaradásában pedig az, hogy a mintaterület
közvetlen környezetében még megtalálhatók a természetes állapotokat tükröző, molyhos tölgy dominálta nyílt
melegkedvelő erdők, melyek a felhagyást követően lehetővé tették a terület növényzetének regenerációját.

7. Összegzés
A tematikus térképek alapján pontosan megadható, hogy
az egyes mintaterületeken belül milyen arányban változott a területhasználat és a fás szárú vegetáció milyen
ütemben terjed. Ezeket a változásokat összegezve a 3.
táblázat mutatja be.
A táblázatról is egyértelműen leolvasható, hogy mind
a négy mintaterületen, a természetvédelmi szempontból
értékes füves élőhelyek területe a felhagyást követően erősen csökkenő tendenciát mutat. Itt azonban meg
kell jegyezni, hogy a probléma okai között a természetes
szukcesszió mellett az erdőtelepítések és az idegenhonos akác terjedése is szerepel. Az utolsó oszlop megadja, mekkora területhez viszonyíthatók az adatok, mivel
a szőlőhegyek kiterjedése időben is változott, ezért sok
esetben nem a jelenlegi állapot alapján lehatárolt mintaterület értékéből számítottuk az arányokat. Mivel a vizsgálati terület klímazonálisan a cseres-tölgyesek zónájában helyezkedik el, az erdősülés önmagában természetes
folyamat, azonban az egykori szőlőművelés hatására kialakult, a környezethez képest szárazabb, erodáltabb ta31
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lajú parlagokon, ha valamilyen extenzív kezelést folytatnak – pl. kíméletes legeltetést, kaszálást, cserjeirtást – a
füves élőhelyek fennmaradnak, így adva otthont számos
természetvédelmi szempontból értékes fajnak.
Az eddigi vizsgálatok alátámasztják azt a feltételezést,
miszerint a szőlőparlagokon jó eséllyel alakulhatnak ki
természeti értékekben gazdag élőhelyek. Kutatásuk napjainkban több szempontból is aktuális: ezeknek, a természetföldrajzi adottságaikból kifolyólag termőföldként nehezen hasznosítható területeknek természetvédelmi célú
használatba vétele teret adhat az értékes füves élőhelyek
megőrzésének. Ehhez azonban szakszerű kezelésük elengedhetetlen, a tulajdonosokra háruló hasznosítási kötelezettség ésszerűtlenül intenzív módon történő betartása – amellett, hogy nagy valószínűséggel gazdaságtalan
– éppúgy tönkreteheti ezeket a természeti értékekben
gazdag élőhelyeket, ahogyan hosszútávon a hasznosítás
hiánya miatt fellépő spontán szukcessziós folyamatok.
Utóbbit pedig az inváziós fajok nagyarányú előretörése
jelentős mértékben felgyorsítja, emiatt a gyepek kezelése
különösen fontos.
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