
A fás legelők és legelőerdők a hajdani erdő- és mezőgazdálkodás
ban, állattartásban nagy jelentőségű területhasználati módok voltak. Ezen 
területek fennmaradásának esélyei mára megszűntek, illetve jelentős 
mértékben csökkentek, ezért számuk drasztikus mértékben megfogyatkozott. 
A Pénzesgyőr és Hárskút települések között elhelyezkedő, mintegy 161 
hektáros (1. ábra) fás legelő olyan tanúja a múltnak, az egykori gazdálkodás
nak, amely pusztulásra van ítélve, osztozva ezen a sorson számos társával.

A kutatás 2005-ben, számos résztvevővel és segítővel kezdődött, 
célul tűzve ki a terület tájtörténeti, botanikai és környezetgazdálkodási 
viszonyainak feltárását (Kenéz et al. 2006). A munka két legjelentősebb 
eredménye a terület botanikai viszonyainak feltárása (SZABÓ 2008) és a 
területre alkalmazható, természetvédelmi célú gyepgazdálkodási terv kidol
gozása (KENÉZ 2008). Az évek folyamán számos következtetés született, 
amelyek megerősítik a tényt, hogy a pénzesgyőr-hárskúti fás legelő olyan 
érték, melynek eltűnésével kevesebb lenne a Magas-Bakony, sőt a Bakony, 
illetve a Kárpát-medence egésze. A botanikai, zoológiái, természetvédelmi 
és tájképi értékek mellett persze nem elhanyagolhatóak a tájtörténeti, a 
területhasználatban és a területhasználat-történetben képviselt értékek sem.

Jelen dolgozat irodalmi adatok alapján vázolja fel a fás legelők és 
legelőerdők létrejöttének körülményeit, gazdasági és jogi hátterét. Az így 
kialakított keretbe illeszti be az irodalmi, történeti írott és vizuális források, 
helytörténeti kutatások alapján rekonstruált területhasználatot. Továbbá 
terepi vizsgálatok összegzéseként rögzíti a jelenlegi állapotot és az elmúlt 50 
év különböző repülési éveiből, a területről készített légifotók elemzésén 
keresztül megállapítja a szukcesszió dinamikáját, hogy meghatározza a 
terület további vizsgálatára és esetleges megmentésére rendelkezésre álló 
időt.

A dolgozat továbbá méltatlan módon bár, de köszönetnyilvánítás is 
mindazok számára, akik segítették munkámat az elmúlt néhány évben, gon
dolva itt konzulenseimre, barátaimra, tanáraimra, adatközlőimre és 
mindenkire, aki vette a fáradságot, hogy egyetlen percet is áldozzon rám és a 
pénzesgyőr-hárskúti fás legelőre. Végső soron pedig célom, hogy 
tiszteletemet rójam le Breuer László „Sumi” emlékének, akinek alakja és 
munkássága példaként áll mindannyiunk előtt.
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